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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Ο παρών Κατάλογος Κωδικών της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων 
Υγείας ICD-10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) αποτελεί τη μετάφραση και 
προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα του Τόμου 1 της ICD-10 2008 Edition.   
 
Στο πλαίσιο του Έργου «Εισαγωγή Κωδικοποιήσεων Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10) / 
Ιατρικών Πράξεων» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παραδόθηκε η 
ελληνική απόδοση της ICD-10 2007 update, και μετά το πέρας αυτού, η Επιστημονική Ομάδα 
προχώρησε στην ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της 2008 Έκδοσης, ώστε στην Ελληνική 
γλώσσα να εκδοθεί η πιο τελευταία έκδοση που διατίθεται από την ΠΟΥ.  
 
Η υιοθέτηση και χρήση της 10ης Αναθεώρησης της ICD από όλους τους φορείς του τομέα 
υγείας στην Ελλάδα θα δώσει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της 
πληροφόρησης για τη υγεία στη χώρα μας. Σε διεθνές επίπεδο, θα διαθέτουμε απόλυτα 
συγκρίσιμα στοιχεία νοσηρότητας και θνησιμότητας όπως αυτά διατίθενται από τις διάφορες 
βάσεις δεδομένων της ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών.  
 
Εκτός όμως της διεθνούς διάστασης των ωφελειών από τη χρήση της ICD-10, υπάρχουν και 
οφέλη τα οποία σχετίζονται με την επιδημιολογική παρακολούθηση της επίπτωσης και του 
επιπολασμού των νόσων και άλλων συναφών προβλημάτων υγείας, και την παραγωγή 
αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό, τοπικό, 
αλλά και σε επίπεδο μονάδας υγείας. Στην καθημερινή κλινική πράξη, η ICD-10  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στον ιατρικό φάκελο, στα πιστοποιητικά θανάτου, για την έκδοση 
κατευθυντηρίων οδηγιών και για την έρευνα. Τέλος, συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
αποδοτικότερη λειτουργία του τομέα υγείας αφού διευκολύνει θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, όπως την αποζημίωση των ιατρικών υπηρεσιών και την 
παρακολούθηση και ανάλυση των δαπανών υγείας, διευκολύνοντας το σχεδιασμό και την 
κατανομή των πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνονται τόσο η ποιότητα όσο και η 
αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας. 
 
Το Εγχειρίδιο Οδηγιών αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Καταλόγου Κωδικών της ICD-
10, και πρέπει να προηγηθεί η μελέτη του αλλά και η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων 
εκπαίδευσης στη χρήση και εφαρμογή των κανόνων κωδικοποίησης. 
 
Το έργο της ελληνικής μετάφρασης και προσαρμογής της ICD-10 ανέλαβε Ομάδα Έργου με 
επιστημονική ευθύνη και συντονισμό από την υπογράφουσα. Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου 
είχαν την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εμπειρία αλλά, το κυριότερο, τη διάθεση να 
εμπλακούν σε ένα επίπονο έργο το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί σε περιορισμένο για τον 
όγκο του χρόνο. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε εξασφάλισε ότι όλοι οι όροι και όλα τα 
κείμενα πέρασαν από τέσσερα επίπεδα επεξεργασίας μέχρι την τελική επιμέλεια. Σημειώνεται 
ότι η κύρια προσπάθεια εστίασε στη σωστή απόδοση των ιατρικών όρων. Επίσης, έγινε 
προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη απόδοση των άλλων κειμένων, με 
δεδομένους βέβαια τους κανόνες της γλώσσας μας. Χρονικό περιθώριο για περαιτέρω 
στυλιστική βελτίωση δεν υπήρχε λόγω του περιορισμένου χρόνου. Τέλος, έγινε προσπάθεια να 
τηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σελιδοποίηση και διάταξη του αγγλικού πρωτότυπου. 
 
Βιβλιογραφικά, ανατρέξαμε στις ακόλουθες εκδόσεις:  
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1. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Ταξινόμηση ICD-10 ψυχικών 
διαταραχών και διαταραχών της συμπεριφοράς: κλινικές περιγραφές και οδηγίες για τη 
διάγνωση. Στεφανής Κ., Σολδάτος Κ., Μαυρέας Β. (επιμ.), ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 
Αθήνα 1997. 
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Πιστεύω ότι είναι ανάγκη να γίνεται τακτική περιοδική επικαιροποίηση και ανανέωση της 
ελληνικής ICD έτσι ώστε να κάθε φορά να διαθέτουμε στην ελληνική γλώσσα την πιο 
τελευταία μορφή της ταξινόμησης που εκδίδει η Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας. 
 
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Ομάδας Έργου για την άψογη συνεργασία τους και την 
υπομονή και επιμονή που επέδειξαν. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όσους πήραν μέρος στη 
διαβούλευση. Τα σχόλιά τους ήταν πολύτιμα. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους έγκριτους 
επιστήμονες οι οποίοι όχι απλώς πήραν μέρος στη διαβούλευση, αλλά ουσιαστικά 
λειτούργησαν ως ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι. Θερμά ευχαριστώ την κα Ολυμπία 
Καρδαλά και την κα Μαρία Λιάτσου για την επιμέλεια και τελική μορφοποίηση των κειμένων. 
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Δρ. Εμμανουήλ Βελονάκη και την κα. Ελευθερία Καραμπλή, 
μέλη της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης του Έργου, για τα σχόλια και τις επισημάνσεις 
τους. 
 
 
 
                                                                                 Δρ.  Ελπίδα Πάβη 
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                                                                              Επιστημονική Υπεύθυνη 
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Εισαγωγή της Έκδοσης 2008 της ICD-10 
 
 
 
 
Μια ταξινόμηση των νοσημάτων μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα κατηγοριών στις οποίες οι 
νοσολογικές οντότητες καταχωρίζονται σύμφωνα με κάποια καθορισμένα κριτήρια. Υπάρχουν πολλοί 
πιθανοί άξονες ταξινόμησης και το ποιος επιλέγεται εξαρτάται από τη χρήση που πρόκειται να γίνει 
στις στατιστικές που θα συνταχθούν. Μια στατιστική ταξινόμηση των νοσημάτων πρέπει να 
περιλαμβάνει το σύνολο του φάσματος των νοσηρών καταστάσεων μέσα σε ένα εύχρηστο αριθμό 
κατηγοριών. 
 
Η Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων 
Υγείας είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά η οποία διαμορφώθηκε το 1893 ως Ταξινόμηση του 
Bertillon ή Διεθνής Κατάλογος Αιτιών Θανάτου. Μια πλήρης ανασκόπηση της ιστορικής αναδρομής 
της ταξινόμησης δίνεται στον Τόμο 2. Κι ενώ ο τίτλος έχει τροποποιηθεί με σκοπό να καταστήσει πιο 
σαφές το περιεχόμενο και τους στόχους και για να αντικατοπτρίσει την προοδευτική επέκταση του 
πεδίου της ταξινόμησης πέρα από νόσους και τραυματισμούς, παρόλα αυτά η γνωστή συντομογραφία 
«ICD» διατηρήθηκε. Στην αναθεωρημένη ταξινόμηση, οι νοσολογικές καταστάσεις ομαδοποιήθηκαν 
κατά έναν τρόπο ο οποίος θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο κατάλληλος να εξυπηρετεί γενικούς 
επιδημιολογικούς σκοπούς και την αξιολόγηση της φροντίδας υγείας. 
 
Οι εργασίες για τη Δέκατη Αναθεώρηση της ICD άρχισαν τον Σεπτέμβριο 1983 με τη σύγκληση μιας 
Συνάντησης Προετοιμασίας για την ICD-10 στη Γενεύη. Το πρόγραμμα των εργασιών συντονιζόταν 
μέσα από τακτικές συναντήσεις των Επικεφαλής των Συνεργαζόμενων με την Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας Κέντρων για την Ταξινόμηση των Νόσων. Υπήρχε καθοδήγηση από τις ειδικές συναντήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Επιτροπής Ειδικών για τη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων - 
Δέκατη Αναθεώρηση - που έλαβαν χώρα το 1984 και 1987. 
 
Εκτός από την τεχνική συμβολή την οποία προσέφεραν πολλές ομάδες ειδικών και μεμονωμένοι 
ειδήμονες, πολλά σχόλια και προτάσεις έγιναν από τα Κράτη-Μέλη και τα Περιφερειακά Γραφεία της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κυκλοφορίας των 
προσχεδίων των προτάσεων για αναθεώρηση το 1984 και 1986. Από τα σχόλια που έγιναν, ήταν σαφές 
ότι πολλοί χρήστες θα επιθυμούσαν η ICD να συμπεριλάβει και άλλα είδη δεδομένων εκτός από τις 
«διαγνωστικές πληροφορίες» (με την ευρύτερη έννοια του όρου) τις οποίες πάντοτε κάλυπτε. 
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των χρηστών αυτών, γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας μιας 
«οικογένειας» ταξινομήσεων με επίκεντρο την παραδοσιακή ICD με τη γνωστή μορφή και δομή της. 
Έτσι, η ICD θα μπορούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη για διαγνωστικές πληροφορίες για γενικούς 
σκοπούς, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτήν μια ποικιλία άλλων ταξινομήσεων, οι 
οποίες είτε θα επιλαμβάνονταν διαφορετικών προσεγγίσεων για τις ίδιες πληροφορίες, είτε 
διαφορετικών πληροφοριών (ιδιαίτερα ιατρικές και χειρουργικές πράξεις καθώς και αναπηρίες). 
 
Ακολουθώντας τις προτάσεις που είχαν γίνει κατά το χρόνο δημιουργίας της Ένατης Αναθεώρησης της 
ταξινόμησης σύμφωνα με τις οποίες μια διαφορετική βασική δομή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 
καλύτερα τις απαιτήσεις των πολλών και διάφορων χρηστών, αξιολογήθηκαν πολλά εναλλακτικά 
πρότυπα. Έγινε φανερό, ωστόσο, πως ο παραδοσιακός μονοαξονικός σχεδιασμός της ταξινόμησης 
καθώς και άλλα στοιχεία της δομής της τα οποία έδιναν έμφαση σε συχνές νοσολογικές καταστάσεις, 
ακριβές ή καταστάσεις σημαντικές για τη δημόσια υγεία, είχαν αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου κι 
επομένως πολλοί χρήστες θα αισθάνονταν δυσαρεστημένοι με  οποιοδήποτε από τα μοντέλα που είχαν 
προταθεί ως μια πιθανή αντικατάσταση. 
 
Συνεπώς, όπως θα φανεί από τη μελέτη της Δέκατης Αναθεώρησης, η παραδοσιακή δομή της ICD έχει 
διατηρηθεί, όμως το πρότερο αριθμητικό σχήμα κωδικοποίησης έχει αντικατασταθεί από ένα 
αλφαριθμητικό σύστημα. Έτσι διευρύνεται το πλαίσιο κωδικοποίησης και υπάρχει δυνατότητα για 
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μελλοντική αναθεώρηση χωρίς να διαταραχθεί το αριθμητικό σύστημα, όπως συνέβη σε παλαιότερες 
αναθεωρήσεις. 
 
Προκειμένου να γίνει βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου, ορισμένες διαταραχές του ανοσολογικού 
μηχανισμού έχουν συμπεριληφθεί στις παθήσεις του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 
(Κεφάλαιο III). Έχουν δημιουργηθεί νέα κεφάλαια για τις παθήσεις του οφθαλμού και των 
εξαρτημάτων του, καθώς και για τις παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης. Οι 
προηγούμενες συμπληρωματικές ταξινομήσεις για τις εξωτερικές αιτίες και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή του ατόμου με τις υπηρεσίες υγείας, αποτελούν 
πλέον τμήμα της κύριας ταξινόμησης. 
 
Η χρήση του συστήματος σταυρού και αστερίσκου διπλής ταξινόμησης για ορισμένες διαγνωστικές 
δηλώσεις, η οποία έγινε για πρώτη φορά στην Ένατη Αναθεώρηση, διατηρήθηκε και επεκτάθηκε, ώστε 
ο άξονας με αστερίσκο να περιέχεται σε ομογενείς κατηγορίες στο επίπεδο των  τριών χαρακτήρων. 
 
 
Περιεχόμενο των τριών τόμων της ICD-10 
 
Η παρουσίαση της ταξινόμησης έχει αλλάξει και πλέον αποτελείται από τρεις τόμους: 
 
Τόμος 1. Κατάλογος κωδικών. Περιέχει την Έκθεση της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Δέκατη 
Αναθεώρηση, την ταξινόμηση αυτή καθαυτή σε επίπεδο τριών και τεσσάρων χαρακτήρων, την 
ταξινόμηση της μορφολογίας των νεοπλασμάτων, ειδικούς συνοπτικούς πίνακες για τη θνησιμότητα 
και τη νοσηρότητα, ορισμούς, και τους κανονισμούς ονοματολογίας. 
 
Τόμος 2. Εγχειρίδιο οδηγιών. Συγκεντρώνει τις σημειώσεις σχετικά με την πιστοποίηση και την 
ταξινόμηση που περιλαμβάνονταν στον Τόμο 1 μαζί με νέες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό και 
οδηγίες για την χρήση του Τόμου 1, την κωδικοποίηση, και το σχεδιασμό της χρήσης του ICD, στοιχεία 
τα οποία έλειπαν από προγενέστερες αναθεωρήσεις. Συμπεριλαμβάνει επίσης ιστορικό υλικό το οποίο 
παλαιότερα παρουσιαζόταν στην εισαγωγή του Τόμου 1. 
 
Τόμος 3. Αλφαβητικό ευρετήριο. Παρουσιάζει το κυρίως ευρετήριο με μια εισαγωγή και λεπτομερείς 
οδηγίες για τη χρήση του. 
 
Η Διεθνής Διάσκεψη για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων το 1989 
ενέκρινε την ταξινόμηση η οποία υιοθετήθηκε από την Τεσσαρακοστή-τρίτη Παγκόσμια Σύνοδο 
Υγείας με το ακόλουθο ψήφισμα: 
 
Η Τεσσαρακοστή-τρίτη Παγκόσμια Σύνοδος Υγείας, 
 
Έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς 
Ταξινόμησης των Νόσων: 
 
1.  ΥΙΟΘΕΤΕΙ τις ακόλουθες προτάσεις της Διάσκεψης: 
 

(1) τον λεπτομερή κατάλογο των κατηγοριών τριών χαρακτήρων και τις προαιρετικές 
υποκατηγορίες τεσσάρων χαρακτήρων μαζί με τους Συνοπτικούς Πίνακες Θνησιμότητας και 
Νοσηρότητας, τα οποία αποτελούν τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής 
Ταξινόμησης Νόσων και των Συναφών Προβλημάτων Υγείας, και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1993� 

 
(2)  τους ορισμούς, τα πρότυπα και τις απαιτήσεις αναφορών δήλωσης των στοιχείων που 

σχετίζονται με τη μητρική, εμβρυϊκή, περιγεννητική, νεογνική και βρεφική θνησιμότητα˙ 
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(3)  τους κανόνες και τις οδηγίες για την κωδικοποίηση της υποκείμενης αιτίας της θνησιμότητας 
και την κωδικοποίηση της κύριας κατάστασης για τη νοσηρότητα˙ 

 
2.  ΑΙΤΕΙ από το Γενικό Διευθυντή να εκδώσει το Εγχειρίδιο της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης 
των Νόσων και των Συναφών Προβλημάτων Υγείας˙ 

 
3.  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ τις συστάσεις της Διάσκεψης σχετικά με: 
 

(1)  την ιδέα και την εφαρμογή οικογένεια των ταξινομήσεων των νόσων και των σχετικών με την 
υγεία καταστάσεων, όπου η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων και των Συναφών Προβλημάτων 
Υγείας θα αποτελεί τη βασική ταξινόμηση η οποία θα περιστοιχίζεται από έναν αριθμό 
σχετικών και συμπληρωματικών ταξινομήσεων, καθώς και από τη Διεθνή Ονοματολογία των 
Νόσων˙ 

 
(2) την καθιέρωση μιας διαδικασίας ενημέρωσης και αναπροσαρμογής μέσα στο δεκαετή κύκλο 

αναθεώρησης. 
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Ευχαριστίες της Έκδοσης 2008 της ICD-10 
 
 
 
 
Η περιοδική αναθεώρηση της ICD συντονίζεται, από την Έκτη Αναθεώρηση το 1948 και μετά, από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Με την αύξηση της χρήσης της ταξινόμησης, αυξήθηκε επίσης, όπως 
ήταν αναμενόμενο, και η επιθυμία των χρηστών να συμβάλλουν στη διαδικασία της αναθεώρησης. Η 
Δέκατη Αναθεώρηση αποτελεί το προϊόν μιας τεράστιας διεθνούς δραστηριότητας, συνεργασίας και 
συμβιβασμού. Η ΠΟΥ αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη τη συμβολή των διεθνών και εθνικών ομάδων των 
ειδικών και των επιστημόνων  σε πολλές χώρες. 
 
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη τη σημαντική τεχνική συμβολή 
του  Συνεργαζόμενου με την ΠΟΥ Κέντρου για την Οικογένεια Διεθνών Ταξινομήσεων το οποίο 
εδρεύει στο Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Γερμανικό 
Ινστιτούτο Ιατρικής Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης) στην Κολωνία, Γερμανία, και, ιδιαιτέρως, την 
συμβολή του Επικεφαλής του Κέντρου Dr. med. Michael Schopen, στην ενημέρωση και 
αναπροσαρμογή των κειμένων και την προετοιμασία των ηλεκτρονικών αρχείων που 
χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την έκδοση της ICD-10. 
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Ανανεώσεις 
 
 
Οι επίσημες ανανεώσεις των δημοσιευμένων τόμων της ICD-10 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 
ΠΟΥ για τις ταξινομήσεις, ως ετήσιοι κατάλογοι των τροποποιήσεων. 
 
www.who.int/classifications 
 
Αυτές οι ανανεώσεις εγκρίνονται ετησίως στις συναντήσεις εργασίας των Διευθυντών των 
Συνεργαζόμενων Κέντρων  με την ΠΟΥ για την Οικογένεια των Διεθνών Ταξινομήσεων. 
 
Ο κατάλογος αναφέρει τις πηγές των τροποποιήσεων που προτείνονται καθώς και την ημερομηνία  
εφαρμογής και ισχύος της. τροποποίησης. 
 
Η ημερομηνία έγκρισης αναγράφεται για όλες τις τροποποιήσεις εκτός από αυτές που αφορούν τα 
παροράματα. 
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Συνεργαζόμενα Κέντρα με την ΠΟΥ για την Οικογένεια 
των Διεθνών Ταξινομήσεων 
 
 
 
 
Εννέα Συνεργαζόμενα με την ΠΟΥ Κέντρα για την Οικογένεια Διεθνών Ταξινομήσεων έχουν ιδρυθεί 
για να επικουρούν τις διάφορες χώρες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης και χρήσης 
ταξινομήσεων που σχετίζονται με την υγεία και, ιδιαίτερα, της χρήσης της ICD. 
 
Είναι σημαντικό οι χώρες να γνωστοποιούν στο σχετικό Κέντρο τα οποιαδήποτε σημαντικά 
προβλήματα συναντήσουν στη χρήση της ICD και ιδιαίτερα όταν μια νέα νόσος για την οποία η ICD 
δεν παρέχει μια κατάλληλη ταξινόμηση απαντάται συχνά. Μέχρι τώρα η ICD δεν είχε διαδικασία 
ενημέρωσης/ανανέωσης ανάμεσα στις αναθεωρήσεις αλλά για την ICD-10, μέσω των Κέντρων, 
υιοθετήθηκε ένας μηχανισμός για να παρέχει κατάλληλους κωδικούς για νέες νόσους όταν αυτό είναι 
απαραίτητο. 
 
Επιπλέον των επισήμων Συνεργαζόμενων Κέντρων, υπάρχει ένας αριθμός εθνικών κέντρων αναφοράς, 
και οι μεμονωμένοι χρήστες θα πρέπει πρώτα να συμβουλεύονται αυτά, ή το κατάλληλο εθνικό τους 
γραφείο, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
 
Υπάρχουν δύο Κέντρα για τους χρήστες της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα. Η επικοινωνία θα πρέπει 
να απευθύνεται  στον Head, WHO Collaborating Centre for Classification of Diseases: 
 
Australian Institute of Health 
GPO Box 570 
Canberra ACT 2601, 
Australia 
 
National Center for Health Statistics 
Centers for Disease Control and Prevention 
3311 Toledo Road 
Hyattsville, MD 20782 
United States of America 
 
 
 
Τα άλλα οκτώ κέντρα βρίσκονται στα ακόλουθα ινστιτούτα, το καθένα με βάση τη γλώσσα ή την 
ομάδα των γλωσσών:  
 
Peking Union Medical College Hospital 
Chinese Academy of Medical Sciences 
No. 1 Shuaifuyuan, Dongcheng District 
Beijing 100730 
China (για την κινεζική γλώσσα) 
 
INSERM 
44 Chemin de Ronde 
F-78110 Le Vésinet 
France (για τη γαλλική γλώσσα) 
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Department of Social Medicine 
University Hospital 
S-751 85 Uppsala 
Sweden (για τις Σκανδιναβικές χώρες) 
 
Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo 
Avenida Dr Arnaldo 715, 
0255 São Paulo, SP 
Brazil (για την πορτογαλική γλώσσα) 
 

National Research Institute of Public Health 
12, Vorontsovo pole 
105064 Moscow  
Russian Federation (για τη ρωσσική γλώσσα) 
 
Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE) 
El Silencio,  
Centro Simón Bolívar, 
Edificio Sir, Piso 3, Oficina 315 
Caracas 1010 
Venezuela (για την ισπανική γλώσσα) 
 
German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI) 
Waisenhausgasse 36-38A 
50676 Köln 
Germany (για τη γερμανική γλώσσα) 
 

Agenzia Regionale della Sanità 
Via Pozzuolo n. 330 
33100 Udine 
Italy (για την ιταλική γλώσσα) 
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Έκθεση της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Δέκατη 
Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων 
 
 
 
 
Η Διεθνής Διάσκεψη για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων συνεκλήθη 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην έδρα της ΠΟΥ στη Γενεύη, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως 
τις 2 Οκτωβρίου 1989. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 43 Κράτη Μέλη:  

Αγκόλα Μαδαγασκάρη
Αυστραλία Μάλι 
Μπαχάμες Μάλτα 
Βέλγιο Μοζαμβίκη 
Βραζιλία Ολλανδία
Βουλγαρία Νίγηρας 
Μπουρούντι  Πορτογαλία 
Καναδάς Δημοκρατία της Κορέας 
Κίνα Σενεγάλη 
Κούβα Σιγκαπούρη 
Κύπρος Ισπανία
Δανία Σουηδία
Φινλανδία Ελβετία 
Γαλλία Ταϊλάνδη  
Δημοκρατία της Γερμανίας Ουγκάντα 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών  
Ουγγαρία Δημοκρατιών  
Ινδία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
Ινδονησία Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας  
Ισραήλ και της Βόρειας Ιρλανδίας 
Ιαπωνία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
Κουβέιτ Βενεζουέλα 
Λουξεμβούργο  

 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και τα Περιφερειακά Γραφεία της 
ΠΟΥ έστειλαν εκπροσώπους για να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη, όπως και το Συμβούλιο Διεθνών 
Οργανώσεων Ιατρικών Επιστημών, και δώδεκα άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται 
με την καταγραφή του καρκίνου, την κώφωση, την επιδημιολογία, την οικογενειακή ιατρική, τη 
γυναικολογία και τη μαιευτική, την υπέρταση, τα ιατρικά αρχεία, την προληπτική και την κοινωνική 
ιατρική, τη νευρολογία, την ψυχιατρική, την αποκατάσταση και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα. 
 
Την έναρξη της Διάσκεψης έκανε ο Δρ. J.-P. Jardel, Βοηθός Γενικού Διευθυντή, για λογαριασμό του 
Γενικού Διευθυντή. Ο Δρ. Jardel μίλησε για τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις και την 
προπαρασκευαστική εργασία που είχε γίνει πάνω στις προτάσεις αναθεώρησης και για τις οποίες είχε 
απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από ότι χρειάζεται συνήθως μεταξύ των αναθεωρήσεων. Σημείωσε ότι 
η Δέκατη Αναθεώρηση θα είχε το νέο τίτλο, Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων και Συναφών 
Προβλημάτων Υγείας, ώστε να δοθεί έμφαση στο στατιστικό της σκοπό και να τονιστεί η διεύρυνση 
του πεδίου της. Ωστόσο, η συντομογραφία ICD διατηρείται. Ανέφερε επίσης το νέο αλφαριθμητικό 
σύστημα κωδικοποίησης, το οποίο είχε επιτρέψει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ του περιεχομένου 
των κεφαλαίων αφήνοντας χώρο για μελλοντικές προσθήκες και αλλαγές, καθώς και την πρόθεση να 
δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο της ICD με κατηγορίες τριών χαρακτήρων με ένα αλφαβητικό ευρετήριο 
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για χρήση σε περιπτώσεις όπου η πιο πολύπλοκη, λεπτομερής εκδοχή τεσσάρων χαρακτήρων δεν θα 
ήταν κατάλληλη. 
 
Η Διάσκεψη εξέλεξε τους εξής αξιωματούχους: 
Δρ. R.H.C. Wells, Αυστραλία (Πρόεδρος) 
Δρ. H. Bay-Nielsen, Δανία (Αντιπρόεδρος) 
Δρ. R. Braun, Δημοκρατία της Γερμανίας (Αντιπρόεδρος) 
κ. R.A. Israel, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Αντιπρόεδρος) 
Δρ. R. Laurenti, Βραζιλία (Αντιπρόεδρος) 
Δρ. P. Maguin, Γαλλία (Εισηγητής) 
κα. E. Taylor, Καναδάς (Εισηγήτρια) 
 
Η γραμματεία της Διάσκεψης αποτελείτο από τους εξής: 
Δρ. J.-P. Jardel, Βοηθός Γενικού Διευθυντή, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία 
Δρ. H.R. Hapsara, Διευθυντής, Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Αξιολόγησης Κατάστασης 
Υγείας και Τάσεων, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία 
Δρ. J.-C. Alary, Επικεφαλής Γενικός Διευθυντής Υγείας, Ανάπτυξη Επιδημιολογικών και Στατιστικών 
Υπηρεσιών Υγείας, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία 
Δρ. G.R. Brämer, Ιατρικός Αξιωματούχος, Ανάπτυξη Επιδημιολογικών και Στατιστικών Υπηρεσιών \ 
Υγείας, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία (Γραμματέας) 
κ. A. L'Hours, Τεχνικός Αξιωματούχος, Ανάπτυξη Επιδημιολογικών και Στατιστικών Υπηρεσιών 
Υγείας, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία 
Καθηγητής W. Jänisch, Δημοκρατία της Γερμανίας (Προσωρινός Σύμβουλος) 
κ. T. Kruse, Δανία (Προσωρινός Σύμβουλος) 
Δρ. K. Kupka, Γαλλία (Προσωρινός Σύμβουλος) 
Δρ. J. Leowski, Πολωνία (Προσωρινός Σύμβουλος) 
κα R.M. Loy, Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 
(Προσωρινός Σύμβουλος) 
κ. R.H. Seeman, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Προσωρινός Σύμβουλος) 
 
Τη γραμματεία της Διάσκεψης υποστήριξαν και εκπρόσωποι άλλων σχετικών τεχνικών μονάδων της 
έδρας του ΠΟΥ. 
 
Η Διάσκεψη υιοθέτησε μια ημερήσια διάταξη που αφορούσε το προτεινόμενο περιεχόμενο των 
κεφαλαίων της Δέκατης Αναθεώρησης, και το υλικό που θα περιληφθεί στο δημοσιευμένο εγχειρίδιο˙ 
τη διαδικασία παρουσίασης του εγχειριδίου˙ και την οικογένεια ταξινομήσεων και σχετικά θέματα. 
 
 
1. Ιστορικό και ανάπτυξη των χρήσεων της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων (ICD) 
 
Στους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη έγινε υπενθύμιση του εντυπωσιακού ιστορικού μιας στατιστικής 
ταξινόμησης που ανάγεται χρονικά πίσω στο δέκατο όγδοο αιώνα. Ενώ οι πρώτες αναθεωρήσεις της 
ταξινόμησης αφορούσαν μόνο τις αιτίες θανάτου, το πεδίο της διευρύνθηκε με την Έκτη Αναθεώρηση 
το 1948 ώστε να περιλαμβάνει τις μη θανατηφόρες νόσους.  Αυτή η διεύρυνση συνεχίστηκε μέχρι την 
Ένατη Αναθεώρηση, με ορισμένες καινοτομίες που πραγματοποιήθηκαν ώστε να καλύπτονται οι 
στατιστικές ανάγκες πολύ διαφορετικών οργανισμών. Επιπρόσθετα, κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για την 
Ένατη Αναθεώρηση (Γενεύη, 1975) (1), έγιναν και εγκρίθηκαν συστάσεις για τη δημοσίευση, για 
σκοπούς δοκιμής, συμπληρωματικών ταξινομήσεων ιατρικών επεμβάσεων, καθώς και αναπηριών, 
ανικανοτήτων και ειδικών αναγκών. 
 
 
 
 
 



ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   

 13

2. Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων κατά την προετοιμασία προτάσεων για τη 
Δέκατη Αναθεώρηση της ICD  

 
Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διάσκεψη ήταν προϊόν μεγάλης δραστηριότητας στην έδρα της 
ΠΟΥ και σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα των εργασιών βασίστηκε σε τακτικές συναντήσεις των 
επικεφαλής των Συνεργαζόμενων με την ΠΟΥ Κέντρων για την Ταξινόμηση Νόσων. Καθοδήγηση 
σχετικά με την στρατηγική παρείχε ένας αριθμός από ειδικές συναντήσεις και από την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων για τη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων - Δέκατη Αναθεώρηση, η οποία συνήλθε το 
1984 (1) και το 1987 (3) για να αποφασίσει σχετικά με την κατεύθυνση των εργασιών και τη μορφή 
των τελικών προτάσεων. 
 
Η εκτενής προπαρασκευαστική δραστηριότητα ήταν αφιερωμένη στη ριζική αναθεώρηση της καταλληλότητας 
της δομής της ICD, ουσιαστικά μιας στατιστικής ταξινόμησης νόσων και άλλων προβλημάτων υγείας, ώστε να 
εξυπηρετεί μια μεγάλη ποικιλία από ανάγκες για δεδομένα θνησιμότητας και ιατρικής φροντίδας. Είχαν 
διερευνηθεί τρόποι σταθεροποίησης του συστήματος κωδικοποίησης για την ελαχιστοποίηση των 
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τις διαδοχικές αναθεωρήσεις, καθώς και η δυνατότητα για 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων της ICD. 
 
Ακόμη και με τη νέα δομή, ήταν σαφές ότι μία ταξινόμηση δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε 
υπερβολικές απαιτήσεις. Επομένως, είχε αναπτυχθεί η έννοια μιας «οικογένειας» ταξινομήσεων, με 
την κύρια ICD ως τον πυρήνα, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες για παραδοσιακές στατιστικές 
θνησιμότητας και νοσηρότητας, ενώ οι ανάγκες για περισσότερο λεπτομερείς, λιγότερο λεπτομερείς ή 
διαφορετικές ταξινομήσεις και σχετικά θέματα θα καλύπτονταν από τις άλλες ταξινομήσεις της 
οικογένειας.    
 
Από τα Συνεργαζόμενα Κέντρα διερευνήθηκαν πολλά εναλλακτικά μοντέλα για τη δομή της ICD 
αλλά διαπιστώθηκε ότι κάθε ένα από τα μοντέλα περιλάμβανε μη ικανοποιητικά στοιχεία και ότι 
κανένα από αυτά δεν είχε αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την υφιστάμενη δομή ώστε να 
αιτιολογεί την αντικατάσταση αυτής. Σε ειδικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση της Ένατης Αναθεώρησης, επιβεβαιώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι πιθανοί 
χρήστες πίστευαν ότι η υπάρχουσα δομή της ICD ήταν ακατάλληλη, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός 
από ικανοποιημένους χρήστες που πίστευαν ότι είχε πολλά δυνατά σημεία παρά τις προφανείς της 
ασυνέπειες, και που επιθυμούσαν να συνεχιστεί με την υπάρχουσα μορφή της.  
 
Εξετάστηκαν διάφορα σχέδια που αφορούσαν την αλφαριθμητική σημειογραφία με στόχο την 
παραγωγή ενός πλαισίου κωδικοποίησης που θα εξασφάλιζε καλύτερη ισορροπία για τα κεφάλαια και 
θα άφηνε αρκετό χώρο για μελλοντικές προσθήκες και αλλαγές δίχως να επηρεάζονται οι κωδικοί.  
 
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν γι’ αυτά τα θέματα είχαν χαράξει την πορεία για την προετοιμασία 
διαδοχικών προσχεδίων προτάσεων για τη Δέκατη Αναθεώρηση. Αυτές κοινοποιήθηκαν δύο φορές 
στα Κράτη Μέλη για σχολιασμό καθώς και για ανασκόπηση από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συναντήσεις των Επικεφαλής των Κέντρων και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ένας μεγάλος 
αριθμός από διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις ειδικών, μεμονωμένοι ειδικοί και εμπειρογνώμονες, 
άλλες μονάδες της έδρας της ΠΟΥ και περιφερειακά γραφεία παρείχαν συμβουλές και καθοδήγηση 
στο αρμόδιο τμήμα της ΠΟΥ για την ICD και στα Συνεργαζόμενα Κέντρα σχετικά με την 
προετοιμασία των προτάσεων και του σχετικού υλικού που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη. Η ΠΟΥ 
αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη αυτή τη βοήθεια 
 
 

3. Γενικά χαρακτηριστικά και περιεχόμενο της προτεινόμενης Δέκατης 
Αναθεώρησης της ICD 

 
Η βασική καινοτομία στις προτάσεις για τη Δέκατη Αναθεώρηση υπήρξε η χρήση του αλφαριθμητικού 
συστήματος κωδικοποίησης, στο οποίο ένα γράμμα ακολουθείται από τρεις αριθμούς στο επίπεδο 
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τεσσάρων χαρακτήρων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο υπερδιπλασιασμός του μεγέθους του πλαισίου 
κωδικοποίησης σε σύγκριση με την Ένατη Αναθεώρηση, ενώ κατέστη δυνατό στα περισσότερα 
κεφάλαια να αντιστοιχεί ένα μοναδικό γράμμα ή ομάδα γραμμάτων, με το κάθε ένα να παρέχει 100 
κατηγορίες τριών χαρακτήρων. Από τα 26 διαθέσιμα γράμματα, χρησιμοποιήθηκαν τα 25, αφήνοντας 
το γράμμα U κενό για μελλοντικές προσθήκες και αλλαγές καθώς και για πιθανές ενδιάμεσες 
ταξινομήσεις για την αντιμετώπιση δυσκολιών που τυχόν θα προκύψουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
μεταξύ των αναθεωρήσεων. 
 
Για λόγους πολιτικής, μερικές κατηγορίες τριών χαρακτήρων έμειναν κενές για μελλοντική επέκταση 
και αναθεώρηση, με τον αριθμό να ποικίλει ανάλογα με το κεφάλαιο: αυτά με κυρίως ανατομικό άξονα 
ταξινόμησης είχαν λιγότερες κενές κατηγορίες καθώς θεωρήθηκε ότι οι μελλοντικές αλλαγές στο 
περιεχόμενο τους θα είναι πιο περιορισμένης φύσης. 
 
Η Ένατη Αναθεώρηση περιλάμβανε 17 κεφάλαια συν δύο συμπληρωματικές ταξινομήσεις: τη 
Συμπληρωματική Ταξινόμηση Εξωτερικών Αιτιών Τραυματισμού και Δηλητηρίασης (κωδικός Ε) και τη 
Συμπληρωματική Ταξινόμηση Παραγόντων που Επηρεάζουν την Κατάσταση Υγείας και την Επαφή με τις 
Υγειονομικές Αρχές (κωδικός V). Σύμφωνα με τη σύσταση της Προπαρασκευαστικής Συνάντησης 
σχετικά με τη Δέκατη Αναθεώρηση (Γενεύη, 1983)(4) και την επικύρωση σε διαδοχικές συναντήσεις, 
αυτά τα δύο κεφάλαια δε θεωρούνται πλέον συμπληρωματικά αλλά συμπεριλήφθηκαν στη βασική 
ταξινόμηση.   
 
Η σειρά καταχώρησης των κεφαλαίων στις προτάσεις για τη Δέκατη Αναθεώρηση αρχικά ήταν ίδια με 
αυτήν της Ένατης Αναθεώρησης� ωστόσο, για την αποτελεσματική χρήση του διαθέσιμου χώρου, οι 
διαταραχές του ανοσολογικού μηχανισμού συμπεριλήφθηκαν αργότερα στα νοσήματα του αίματος και 
των αιμοποιητικών οργάνων, ενώ στην Ένατη Αναθεώρηση ήταν στην ίδια κατηγορία με τα 
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα.  Το νέο κεφάλαιο σχετικά με τα «Νοσήματα του 
αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές» τοποθετήθηκε μετά 
από το κεφάλαιο «Νεοπλάσματα», με το οποίο μοιράζονται το γράμμα D. 
 
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των πρώτων προσχεδίων του κεφαλαίου «Νοσήματα του νευρικού 
συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων», έγινε σύντομα σαφές ότι δεν ήταν δυνατό να περιληφθούν όλες 
οι απαραίτητες λεπτομέρειες κάτω από ένα μόνο γράμμα σε 100 κατηγορίες τριών χαρακτήρων. Επομένως, 
αποφασίστηκε να δημιουργηθούν τρία ξεχωριστά κεφάλαια – «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» 
με το γράμμα G, και τα δύο κεφάλαια σχετικά με τα «Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων» 
και τις «Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης» να μοιράζονται το γράμμα Η.  
 
Επίσης, τα κεφάλαια  «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος», «Κύηση, τοκετός και λοχεία», 
«Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» και οι «Συγγενείς 
ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες» συγκεντρώθηκαν ως συνεχόμενα κεφάλαια 
XIV έως XVII. 
 
Με την προσθήκη των προηγούμενων συμπληρωματικών ταξινομήσεων στη βασική ταξινόμηση και τη 
δημιουργία δύο νέων κεφαλαίων, ο συνολικός αριθμός των κεφαλαίων της προτεινόμενης Δέκατης 
Αναθεώρησης ανήλθε σε 21. Οι τίτλοι ορισμένων κεφαλαίων τροποποιήθηκαν ώστε να υποδεικνύουν 
καλύτερα το περιεχόμενό τους. 
 
Εκεί όπου είχαν προταθεί ριζικές αλλαγές στην ICD, οι δοκιμές πεδίου αποδείχτηκαν κατάλληλες. Αυτό 
αφορά τα εξής κεφάλαια: 
 
V.  Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς 
XIX. Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες 
XX. Εξωτερικές αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας 
 
Το Κεφάλαιο ΙΙ, «Νεοπλάσματα», υποβλήθηκε επίσης σε κάποιες δοκιμές πεδίου, παρά το γεγονός ότι 
οι αλλαγές στο περιεχόμενό του ήταν ελάσσονες. 
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Ορισμένα νέα χαρακτηριστικά των προτάσεων για τη Δέκατη Αναθεώρηση ήταν τα εξής: 
 
• Οι σημειώσεις των εξαιρέσεων στην αρχή κάθε κεφαλαίου επεκτάθηκαν ώστε να επεξηγούν τη 

σχετική ιεραρχία των κεφαλαίων, και να καταστήσουν σαφές ότι τα κεφάλαια «ειδικής ομάδας» 
έχουν προτεραιότητα καταχώρησης σε σχέση με τα κεφάλαια που αφορούν όργανα ή συστήματα, 
καθώς και ότι, μεταξύ των κεφαλαίων ειδικών ομάδων, εκείνα που αφορούν την «Κύηση, τοκετό 
και λοχεία»  και «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» έχουν 
προτεραιότητα σε σχέση με άλλα.  

 
• Επίσης, στην αρχή κάθε κεφαλαίου, παρέχεται μια περίληψη των ενοτήτων κατηγοριών τριών 

χαρακτήρων και, όπου αυτό ισχύει, των κατηγοριών με αστερίσκο˙ αυτό έγινε για τη διασαφήνιση 
της δομής των κεφαλαίων και τη διευκόλυνση της χρήσης των κατηγοριών με αστερίσκο.  

 
• Οι σημειώσεις στον πίνακα κωδικοποίησης ίσχυαν για όλες τις χρήσεις της ταξινόμησης� εάν 

κάποια σημείωση αφορά μόνο στη νοσηρότητα ή μόνο στη θνησιμότητα, συμπεριλήφθηκε στις 
ειδικές σημειώσεις που συνοδεύουν είτε τους κανόνες κωδικοποίησης της νοσηρότητας είτε τους 
κανόνες κωδικοποίησης της θνησιμότητας. 

 
• Κατά την Ένατη Αναθεώρηση ένας αριθμός από καταστάσεις είχε προσδιοριστεί ως οφειλόμενος σε 

φάρμακα� αυτή η προσέγγιση συνεχίστηκε κατά την κατάρτιση των προτάσεων για τη Δέκατη 
Αναθεώρηση και πολλές από αυτές τις καταστάσεις προσδιορίζονταν πλέον ξεχωριστά. 

 
Μια σημαντική καινοτομία ήταν η δημιουργία κατηγοριών για μετεπεμβατικές διαταραχές στο τέλος 
ορισμένων κεφαλαίων. Οι κατηγορίες αυτές προσδιόρισαν σημαντικές νοσολογικές καταστάσεις που 
αποτελούσαν ένα πρόβλημα ιατρικής φροντίδας από μόνες τους και περιλάμβαναν παραδείγματα, όπως 
ενδοκρινικές και μεταβολικές παθήσεις μετά από την αφαίρεση κάποιου οργάνου και άλλες ειδικές 
καταστάσεις όπως το σύνδρομο απόρριψης μετά από γαστρεκτομή. Οι μετεπεμβατικές καταστάσεις 
που δεν ήταν ειδικές για κάποιο συγκεκριμένο σύστημα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων επιπλοκών όπως είναι η εμβολή από αέρα και το μετεγχειρητικό σοκ, εξακολούθησαν να 
ταξινομούνται στο κεφάλαιο «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες συνέπειες από εξωτερικές 
αιτίες». 
 
Μια άλλη αλλαγή ήταν ότι στην Ένατη Αναθεώρηση, οι τετραψήφιοι κωδικοί έπρεπε συχνά να 
διαβάζονται σε συνδυασμό με τους τριψήφιους κωδικούς για την επιβεβαίωση της πλήρους έννοιας και 
του σκοπού της υποκατηγορίας, ενώ στο σχέδιο που παρουσιάστηκε κατά τη Διάσκεψη οι κωδικοί 
ήταν σχεδόν πάντοτε πλήρεις και μπορούσαν να διαβαστούν ανεξάρτητα. 
 
Το σχέδιο διπλής ταξινόμησης για αιτιολογία και εκδήλωση, γνωστό ως σύστημα σταυρού και 
αστερίσκου, που προστέθηκε στην Ένατη Αναθεώρηση, αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής. Αυτό 
σχετιζόταν κυρίως με το γεγονός ότι η ταξινόμηση περιλάμβανε συχνά ένα μείγμα εκδήλωσης και 
άλλων πληροφοριών στα επίπεδα τριών και τεσσάρων ψηφίων, με τις ίδιες διαγνωστικές ετικέτες να 
εμφανίζονται μερικές φορές και στους δύο άξονες. Επίσης, πολλοί θεωρούσαν ότι το σύστημα δεν ήταν 
αρκετά περιεκτικό. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, στο προσχέδιο της Δέκατης 
Αναθεώρησης οι πληροφορίες με αστερίσκο περιλαμβάνονταν σε 82 ομοιογενείς κατηγορίες τριών 
χαρακτήρων για προαιρετική χρήση. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε σε εκείνες τις διαγνωστικές 
δηλώσεις που περιέχουν πληροφορίες σχετικά τόσο με τη γενικευμένη υποκείμενη νοσολογική 
διαδικασία όσο και με κάποια εκδήλωση ή επιπλοκή σε συγκεκριμένο όργανο ή εντόπιση να λάβουν 
δύο κωδικούς, επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση ή την κωδικοποίηση σύμφωνα με οποιονδήποτε από 
τους δυο άξονες.  
 
Αυτά τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης Δέκατης Αναθεώρησης έγιναν αποδεκτά από τη 
Διάσκεψη. 
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Κάθε ένα από τα κεφάλαια παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη μαζί με την παρουσίαση των αλλαγών που έγιναν μετά 
την Ένατη Αναθεώρηση και μερικές γενικές πληροφορίες για κάποιες καινοτομίες. Ορισμένα θέματα σχετικά 
με τις αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο των κεφαλαίων συζητήθηκαν στη διάρκεια της Διάσκεψης 
και επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την παρακολούθηση και την τροποποίηση από τη γραμματεία. 
 
 
4. Πρότυπα και ορισμοί που σχετίζονται με την υγεία μητέρας και παιδιού 
 
Η Διάσκεψη εξέτασε με ενδιαφέρον τους προτεινόμενους ορισμούς, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές 
σύνταξης των αναφορών για τη Δέκατη Αναθεώρηση σε ότι αφορά τη μητρική θνησιμότητα και την 
εμβρυακή, περιγεννητική, νεογνική και βρεφική θνησιμότητα. Αυτές οι συστάσεις ήταν το αποτέλεσμα 
μιας σειράς ειδικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων με στόχο τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των 
δεδομένων. 
 
Η Διάσκεψη συμφώνησε ότι ήταν επιθυμητό να διατηρηθούν οι ορισμοί της γέννησης ζώντος και του 
εμβρυϊκού θανάτου όπως εμφανίζονται στην Ένατη Αναθεώρηση. 
 
Μετά από κάποιες συζητήσεις, η Διάσκεψη δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για το θέμα της μητρικής 
θνησιμότητας και, βάσει των συστάσεων αυτής, συμφώνησε επίσης να διατηρήσει τον ορισμό της 
μητρικής θνησιμότητας όπως αυτός εμφανίζεται στην Ένατη Αναθεώρηση.  
 
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων μητρικής θνησιμότητας και να δοθούν 
εναλλακτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων για τους θανάτους στη διάρκεια της κύησης ή σε σχέση με 
αυτήν, καθώς και για την ενθάρρυνση της καταγραφής των θανάτων από μαιευτικές αιτίες που 
συμβαίνουν σε περισσότερες από 42 ημέρες μετά τη λήξη της κύησης, η ομάδα εργασίας διατύπωσε, 
δύο πρόσθετους ορισμούς για τους «θανάτους που σχετίζονται με την κύηση» και τους «όψιμους 
μητρικούς θανάτους».  [Αυτοί περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Ορισμοί».] 
 
Η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ στις χώρες να συμπεριλάβουν στα πιστοποιητικά θανάτου ερωτήσεις που να 
αφορούν την τρέχουσα κύηση και την κύηση στη διάρκεια του έτους πριν από το θάνατο.  
 

Η Διάσκεψη συμφώνησε ότι, επειδή τα στοιχεία για τον αριθμό των γεννήσεων ζώντων ήταν σε 
διεθνές επίπεδο περισσότερο διαθέσιμα από τον αριθμό του συνόλου των γεννήσεων (γεννήσεις 
ζώντων συν εμβρυϊκοί θάνατοι), αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ο παρονομαστής στις 
αναλογίες που σχετίζονται με τη μητρική θνησιμότητα [όπως περιλαμβάνεται στον Τόμο 2]. 
 
Σχετικά με την περιγεννητική, νεογνική και βρεφική θνησιμότητα, προτάθηκε με ιδιαίτερη έμφαση οι 
δημοσιευμένοι δείκτες που βασίζονται σε ομάδες κοόρτης γεννήσεων (birth chohorts) να 
προσδιορίζονται και να διαφοροποιούνται κατ’αυτόν τον τρόπο. 
 
Η Διάσκεψη επιβεβαίωσε την πρακτική να εκφράζεται η ηλικία σε συμπληρωμένες μονάδες χρόνου 
και συνεπώς να ορίζεται η πρώτη ημέρα της ζωής ως ημέρα μηδέν. 
 
Η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ να συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο της Δέκατης Αναθεώρησης της ICD οι ορισμοί, 
τα πρότυπα και οι προδιαγραφές σύνταξης των αναφορών που σχετίζονται με τη μητρική 
θνησιμότητα και την εμβρυϊκή, περιγεννητική, νεογνική και βρεφική θνησιμότητα. 
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5. Κανόνες κωδικοποίησης και επιλογής και πίνακες κωδικοποίησης 
 
5.1.    Κανόνες κωδικοποίησης και επιλογής για τη θνησιμότητα 
 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των κανόνων επιλογής και 
τροποποίησης για την υποκείμενη αιτία θανάτου και τις σχετικές σημειώσεις, όπως εμφανίζονται στην 
Ένατη Αναθεώρηση, οι οποίες οδήγησαν σε αρκετές προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες και 
εκτεταμένες αλλαγές στις σημειώσεις. 
 
Η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ οι κανόνες επιλογής της αιτίας θανάτου για την κύρια κωδικοποίηση θνησιμότητας, 
όπως αυτοί εμφανίζονται στην Ένατη Αναθεώρηση, πρέπει να αντικατασταθούν στη Δέκατη 
Αναθεώρηση [από εκείνους που περιλαμβάνονται στον Τόμο 2]. 
 

 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε επίσης ότι οι πρόσθετες σημειώσεις για χρήση στην κωδικοποίηση της 
υποκείμενης αιτίας και την ερμηνεία των καταχωρήσεων των αιτιών θανάτου είχαν προσχεδιαστεί και 
ήταν υπό αναθεώρηση. Καθώς αυτές οι σημειώσεις είχαν σκοπό τη βελτίωση της συνέπειας στην 
κωδικοποίηση, η Διάσκεψη συμφώνησε πως θα έπρεπε επίσης να ενσωματωθούν στη Δέκατη 
Αναθεώρηση. 
 
Η Διάσκεψη επεσήμανε τη συνεχιζόμενη χρήση της κωδικοποίησης και ανάλυσης πολλαπλών 
καταστάσεων σε σχέση με τις αιτίες θανάτου. Εξέφρασε ενθάρρυνση για αυτές τις δραστηριότητες 
αλλά δε συνέστησε ότι η Δέκατη Αναθεώρηση θα έπρεπε να συμπεριλάβει κάποιους συγκεκριμένους 
κανόνες ή μεθόδους ανάλυσης προς υιοθέτηση. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή μορφή του ιατρικού πιστοποιητικού αιτίας θανάτου, η Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων είχε αναγνωρίσει ότι η κατάσταση ενός γηράσκοντος πληθυσμού με μεγαλύτερο 
ποσοστό θανάτων που οφείλονται σε πολλαπλά νοσήματα, και οι επιπτώσεις των σχετικών 
θεραπευτικών παρεμβάσεων, έχουν την τάση να αυξάνουν τον αριθμό των πιθανών δηλώσεων μεταξύ 
της υποκείμενης αιτίας και της άμεσης αιτίας θανάτου: αυτό σημαίνει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός 
νοσολογικών καταστάσεων καταχωρείται στα πιστοποιητικά θανάτου σε πολλές χώρες . Αυτό οδήγησε 
την Επιτροπή στο να συστήσει την προσθήκη μιας επιπρόσθετης γραμμής (d) στο Μέρος Ι του 
πιστοποιητικού. 
 
Η Διάσκεψη επομένως 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι, όπου προσδιορίζεται κάποια ανάγκη, οι χώρες θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα 
προσθήκης μιας επιπλέον γραμμής (d) στο Μέρος I του ιατρικού πιστοποιητικού αιτίας θανάτου. 
 

5.2. Κανόνες κωδικοποίησης και επιλογής για τη νοσηρότητα 
 
Για πρώτη φορά, η Ένατη Αναθεώρηση περιλάμβανε οδηγίες για την καταγραφή και την 
κωδικοποίηση της νοσηρότητας και ειδικότερα για την επιλογή μίας μόνο κατάστασης για την 
παρουσίαση των στατιστικών νοσηρότητας. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη χρήση των ορισμών 
και των κανόνων της Ένατης Αναθεώρησης απέδειξε τη χρησιμότητά τους και οδήγησε σε αιτήματα 
για διευκρινίσεις, για περαιτέρω επεξεργασία σε ότι αφορά την καταγραφή διαγνωστικών 
πληροφοριών από το υγειονομικό προσωπικό, και για περισσότερη καθοδήγηση πάνω στην 
αντιμετώπιση ειδικών προβληματικών καταστάσεων. 
 
Η Διάσκεψη επικύρωσε τις συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης του 1975 σχετικά με την επιλογή 
της κατάστασης για την ανάλυση των επεισοδίων ιατρικής φροντίδας με βάση μια μόνο κατάστασης, 
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και την άποψη ότι, όπου είναι πρακτικά εφικτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται κωδικοποίηση και 
ανάλυση πολλαπλών καταστάσεων για τη συμπλήρωση των τακτικών στατιστικών σειρών. 
Υπογράμμισε ότι η Δέκατη Αναθεώρηση θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ένα μεγάλο μέρος των 
οδηγιών εφαρμόζεται μόνο όταν η κωδικοποίηση μιας «βασικής κατάστασης» για ένα επεισόδιο 
φροντίδας είναι κατάλληλη, και όταν η ίδια η έννοια ενός «επεισοδίου» είναι σχετική  με τον τρόπο με 
τον οποίο έχει οργανωθεί η συλλογή των δεδομένων. 
 
Έτσι, η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι στη Δέκατη Αναθεώρηση πρέπει να συμπεριληφθούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με την 
καταγραφή και την κωδικοποίηση της νοσηρότητας, και ότι οι ορισμοί «κύρια κατάσταση» και «άλλες 
καταστάσεις» θα πρέπει να ενσωματωθούν μαζί με τους τροποποιητικούς κανόνες χειρισμού των 
περιπτώσεων  που εμφανώς έχουν δηλωθεί εσφαλμένα ως «κύρια κατάσταση» [Αυτοί περιλαμβάνονται στον 
Τόμο 2.] 
 

Επίσης, η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι όπου η «κύρια κατάσταση» υπόκειται στο σύστημα διπλής ταξινόμησης που 
παρέχεται από την ICD, θα πρέπει να καταγράφεται τόσο ο κωδικός με το σταυρό όσο και ο κωδικός με 
τον αστερίσκο, ώστε να επιτρέπεται η εναλλακτική κωδικοποίηση. 
 

Η Διάσκεψη συμφώνησε ότι πρέπει να προστεθούν εκτεταμένες σημειώσεις και παραδείγματα για 
περαιτέρω διευκόλυνση. 
 
5.3.        Πίνακες κωδικοποίησης της θνησιμότητας και της νοσηρότητας  
 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε σχετικά με τις δυσκολίες που προέκυψαν από τη χρήση του Βασικού 
Πίνακα Κωδικοποίησης βάσει της Ένατης Αναθεώρησης και σχετικά με τις δραστηριότητες που είχαν 
αναληφθεί, ιδιαίτερα από την ΠΟΥ, για την ανάπτυξη νέων καταλόγων για την κωδικοποίηση και τη 
δημοσίευση δεδομένων θνησιμότητας. Σε αυτή τη διαδικασία κατέστη εμφανές ότι, σε πολλές χώρες η 
θνησιμότητα μέχρι την ηλικία των πέντε ετών ήταν ένας πιο ισχυρός δείκτης από τη βρεφική 
θνησιμότητα, και ότι επομένως θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει ένας κατάλογος που θα περιλαμβάνει 
τους θανάτους βρεφών και τους θανάτους παιδιών ηλικίας έως πέντε ετών, αντί ενός καταλόγου μόνο 
για βρέφη. 
 
Καταρτίστηκαν δύο εκδοχές του καταλόγου γενικής θνησιμότητας και του καταλόγου βρεφικής και 
παιδικής θνησιμότητας για εξέταση από τη Διάσκεψη, με τη δεύτερη εκδοχή να περιλαμβάνει τίτλους 
κεφαλαίων και υπολειμματικά στοιχεία για κεφάλαια ανάλογα με τις ανάγκες.  
 
Επειδή εκφράσθηκαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τους καταλόγους θνησιμότητας που 
παρουσιάστηκαν, συστήθηκε μια μικρή ομάδα εργασίας για να εξετάσει την πιθανότητα να 
συμπεριληφθούν πρόσθετα στοιχεία. Η έκθεση της ομάδας εργασίας έγινε αποδεκτή από τη Διάσκεψη 
και εκφράζεται στους καταλόγους θνησιμότητας (βλ. Ειδικούς Συνοπτικούς Πίνακες Κωδικοποίησης). 
 
Σχετικά με το θέμα των πινάκων κωδικοποίησης της νοσηρότητας, η Διάσκεψη μελέτησε τόσο έναν 
προτεινόμενο πίνακα κωδικοποίησης όσο και έναν πρότυπο κατάλογο δημοσίευσης βάσει των τίτλων των 
κεφαλαίων, με επιλεγμένα στοιχεία ως παραδείγματα κάτω από κάθε τίτλο. Εκφράσθηκε αρκετή ανησυχία 
σχετικά με την εφαρμοσιμότητα αυτών των καταλόγων σε όλο το φάσμα της νοσηρότητας με την πιο 
ευρεία έννοια. Επετεύχθη γενική συμφωνία ως προς το γεγονός ότι οι κατάλογοι που παρουσιάστηκαν 
ήταν μάλλον πιο κατάλληλοι για τη νοσηρότητα εσωτερικών (νοσηλευθέντων) ασθενών, και η γενική 
εντύπωση ήταν ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη καταλόγων 
που να είναι κατάλληλοι για άλλες εφαρμογές νοσηρότητας, και επίσης ότι τόσο οι πίνακες 
κωδικοποίησης της θνησιμότητας όσο και εκείνοι της νοσηρότητας θα πρέπει να συνοδεύονται στη 
Δέκατη Αναθεώρηση από κατάλληλες επεξηγήσεις και οδηγίες χρήσης.   
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Υπό το φως των ανησυχιών που εκφράσθηκαν στη Διάσκεψη και των συμπερασμάτων της ομάδας 
εργασίας, η Διάσκεψη συμφώνησε ότι οι πίνακες κωδικοποίησης και οι κατάλογοι δημοσίευσης θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν στη Δέκατη Αναθεώρηση, ενώ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για 
τη διατύπωση πιο σαφών, και πιο περιγραφικών τίτλων για αυτούς τους καταλόγους. Συμφωνήθηκε 
επίσης ότι, για να διευκολυνθεί η εναλλακτική κωδικοποίηση των κατηγοριών με αστερίσκο, θα πρέπει 
να αναπτυχθεί μια δεύτερη εκδοχή του πίνακα κωδικοποίησης της νοσηρότητας, η οποία να 
περιλαμβάνει τις κατηγορίες με αστερίσκο.  
 
6.          Οικογένεια ταξινομήσεων 
 
6.1. Η έννοια της οικογένειας ταξινομήσεων 
 
Κατά την προετοιμασία της Ένατης Αναθεώρησης είχε ήδη διαπιστωθεί ότι η ICD από μόνη της δε θα 
μπορούσε να καλύψει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και ότι μόνο κάποια «οικογένεια» ταξινομήσεων 
νόσων και συναφών με την υγεία προβλημάτων θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις 
της δημόσιας υγείας. Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, εξετάστηκαν διάφορες πιθανές λύσεις μια 
από τις οποίες ζητούσε μια βασική ταξινόμηση (ICD) με μια σειρά από ενότητες, μερικές από τις οποίες θα 
σχετίζονται ιεραρχικά και άλλες θα είναι συμπληρωματικής φύσης. 
 
Μετά από μελέτες και συζητήσεις σε συνεργασία με τα διάφορα Συνεργαζόμενα Κέντρα, 
δημιουργήθηκε η έννοια της οικογένειας των ταξινομήσεων που στη συνέχεια αναθεωρήθηκε από την 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων το 1987, η οποία πρότεινε το παρακάτω σχήμα.  
 
Η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι η ΠΟΥ θα πρέπει να δώσει συνέχεια στην έννοια της οικογένειας ταξινομήσεων 
νοσημάτων και συναφών με την υγεία προβλημάτων. 
 

Για τη διατήρηση της ακεραιότητας της ίδιας της ICD και αυτής της έννοιας της οικογένειας, η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι, για σκοπούς διεθνούς συγκρισιμότητας, δεν πρέπει να γίνει καμιά αλλαγή στο 
περιεχόμενο (όπως υποδηλώνεται από τους τίτλους) των κατηγοριών τριών χαρακτήρων και των 
υποκατηγοριών τεσσάρων χαρακτήρων της Δέκατης Αναθεώρησης κατά την προετοιμασία των 
μεταφράσεων ή προσαρμογών, εκτός αν δώσει κατάλληλη έγκριση η ΠΟΥ. Η Γραμματεία της ΠΟΥ 
είναι υπεύθυνη για την ICD και ενεργεί ως κέντρο εκκαθάρισης για κάθε δημοσίευση (εκτός από τις εθνικές 
στατιστικές δημοσιεύσεις) ή σχετική μετάφραση. Η ΠΟΥ θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνεται σχετικά με 
την πρόθεση παραγωγής μεταφράσεων και προσαρμογών ή άλλων ταξινομήσεων που να σχετίζονται με την 
ICD. 
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Οικογένεια Ταξινομήσεων Νόσων και Ταξινομήσεων Συναφών με την Υγεία  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ICD 
ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
• Διαγνώσεις 
• Συμπτώματα 
• Ανώμαλα εργαστηριακά 
ευρήματα 

• Τραυματισμοί και 
δηλητηριάσεις 

• Εξωτερικές αιτίες 
νοσηρότητας και 
θνησιμότητας 

• Παράγοντες που επηρεάζουν 
την κατάσταση της υγείας 

Συνοπτικοί 
πίνακες 

κωδικοποίησης 
Ταξινόμηση της 
ICD τεσσάρων 
χαρακτήρων 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΝΟΣΩΝ  

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 
• Ογκολογία 
• Οδοντιατρική και 
στοματολογία 

• Δερματολογία 
• Ψυχιατρική 
• Νευρολογία 
• Μαιευτική και 
γυναικολογία 

• Ρευματολογία και 
ορθοπεδική 

• Παιδιατρική κλπ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
• Αναφορές ανειδίκευτων 
• Άλλα πληροφορικά 
σχήματα υγείας που 
βασίζονται στην 
κοινότητα 

• Γενική ιατρική 

ΑΛΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ 

 
• Αναπηρίες, Ανικανότητες 
και Ελαττώματα 

• Διαδικασίες 
• Αιτίες προσέλευσης 

(παράπονα) 

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (IND) 
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Η Διάσκεψη αντιμετώπισε με ενδιαφέρον μια παρουσίαση της χρήσης και της διασύνδεσης 
διαφορετικών μελών της οικογένειας ICD στην ιατροκοινωνική και πολυδιάστατη αξιολόγηση των 
ηλικιωμένων σε σχέση όχι μόνο με την υγεία αλλά και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, 
καθώς και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Αποδείχθηκε ότι από τη χρήση της ICD και της Διεθνούς 
Ταξινόμησης Δυσλειτουργιών, Ανικανοτήτων και Αναπηριών (ICIDH), και ειδικότερα με τη χρήση των 
κωδικών του προτεινόμενου κεφαλαίου XXI της Δέκατης Αναθεώρησης, είναι δυνατή η άντληση 
αποτελεσματικών πληροφοριών. 
 
6.2. Προσαρμογές βάσει ειδικότητας 
 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε για τα σχέδια ανάπτυξης των προσαρμογών της Δέκατης Αναθεώρησης 
στον τομέα των προγραμμάτων ψυχικής υγείας. Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες θα συνοδεύουν κάθε 
εκδοχή που προοριζόταν για χρήση από κλινικούς ιατρούς που εργάζονται στον τομέα της 
ψυχιατρικής˙ θα προτείνονταν ερευνητικά κριτήρια για χρήση στις έρευνες προβλημάτων ψυχικής 
υγείας, και θα αναπτύσσονταν πολυ-αξονικές παρουσιάσεις για χρήση στην αντιμετώπιση διαταραχών 
της παιδικής ηλικίας και για την ταξινόμηση προβλημάτων ενηλίκων, καθώς και μια εκδοχή για χρήση 
από γενικούς ιατρούς. Η συγκέντρωση κωδικών της ICD που σχετίζονται με την ψυχιατρική και τη 
νευρολογία θα πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις αρχές προηγουμένων δημοσιεύσεων πάνω στο 
θέμα αυτό. 
 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε επίσης σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί 
ότι η βασική δομή και η λειτουργία της ICD διατηρούνται στην αρχική ανάπτυξη της εφαρμογής για 
ειδικούς ιατρούς στην οδοντιατρική και τη στοματολογία (ICD-DA), και ότι μια νέα αναθεώρηση της 
ICD-DA που συνδέεται με τη Δέκατη Αναθεώρηση βρίσκεται στα τελικά στάδια προετοιμασίας.  
 
Έγινε μια παρουσίαση πάνω στη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων για την Ογκολογία (ICD-O), 
Δεύτερη Έκδοση, μια πολυ-αξονική ταξινόμηση που περιλαμβάνει τόσο την τοπογραφία όσο και τη 
μορφολογία νεοπλασμάτων.  Οι κωδικοί μορφολογίας της ICD-O, που είχαν εξελιχθεί με την πάροδο 
μεγάλης χρονικής περιόδου, είχαν αναθεωρηθεί και δοκιμαστεί εκτεταμένα στην πράξη. Οι κωδικοί 
τοπογραφίας της δεύτερης έκδοσης θα βασίζονται στις κατηγορίες C00-C80 στη Δέκατη Αναθεώρηση 
και επομένως η δημοσίευση αναμένει την έγκριση της Δέκατης Αναθεώρησης από τη Συνέλευση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. 
 
Υπήρξε συμφωνία σχετικά με την αξία κάποιας προσαρμογής στον τομέα της γενικής ιατρικής και η 
Διάσκεψη ενημερώθηκε σχετικά με την προθυμία των ομάδων που εργάζονται σε αυτό τον τομέα να 
συνεργαστούν με την ΠΟΥ. Σε ότι αφορά άλλες προσαρμογές βάσει ειδικότητας, των οποίων ο 
αριθμός ήταν πιθανό να αυξηθεί, ο προτεινόμενος ρόλος της ΠΟΥ ως κέντρο εκκαθάρισης θεωρήθηκε 
εξαιρετικά σημαντικός.  
 
6.3   Παροχή πληροφοριών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας  
 
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης του 1975, το Περιφερειακό Γραφείο της 
ΠΟΥ για την Νοτιο-Ανατολική Ασία στο Δελχί συγκάλεσε μια ομάδα εργασίας το 1976. Η ομάδα αυτή 
κατάρτισε ένα λεπτομερή κατάλογο από συσχετίσεις συμπτωμάτων και από αυτόν προέκυψαν δύο 
σύντομοι κατάλογοι, ένας για τα αίτια θανάτου και ένας για τους λόγους επαφής με τις υπηρεσίες 
υγείας.  Οι δοκιμασίες πεδίου αυτού του συστήματος έγιναν σε χώρες της Περιφέρειας και τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την αναθεώρηση του καταλόγου με τις συσχετίσεις 
συμπτωμάτων και των εντύπων αναφοράς. Αυτή η αναθεωρημένη έκδοση δημοσιεύτηκε από την ΠΟΥ 
το 1978 στο φυλλάδιο Lay reporting of health information (Αναφορές πληροφοριών υγείας από 
ανειδίκευτους) (5). 
 
Η Παγκόσμια Στρατηγική για «Υγεία για Όλους 2000», η οποία παρουσιάστηκε το 1978, πρόβαλλε 
έναν αριθμό από προκλήσεις για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων στα Κράτη Μέλη. 
Στη Διεθνή Διάσκεψη σχετικά με τις Στατιστικές Υγείας για το Έτος 2000 (Bellagio, Ιταλία, 1982) (6), 
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η ενσωμάτωση πληροφοριών από ανειδίκευτους με άλλες πληροφορίες που παράγονται και 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαχείρισης του συστήματος υγείας είχαν θεωρηθεί ως σημαντικό 
πρόβλημα το οποίο ανέστειλε την ευρύτερη εφαρμογή προγραμμάτων για αναφορές από ανειδίκευτους. 
Η Διαβούλευση για τις Ταξινομήσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Γενεύη, 1985) (7) υπογράμμισε την 
ανάγκη για μια προσέγγιση η οποία να μπορεί να ενοποιήσει την πληροφοριακή υποστήριξη, τη 
διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και τις κοινοτικές υπηρεσίες μέσω πληροφοριών που βασίζονται σε 
αναφορές ανειδίκευτων με την ευρεία έννοια της κοινοτικής πληροφόρησης. 
 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε σχετικά με την εμπειρία των κρατών στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
κοινοτικών πληροφοριών υγείας που καλύπτουν τα προβλήματα και τις ανάγκες υγείας, τους σχετικούς 
παράγοντες κινδύνου και τους πόρους. Στήριξε την έννοια της ανάπτυξης μη συμβατικών μεθόδων σε 
κοινοτικό επίπεδο ως μια μέθοδο πλήρωσης των κενών πληροφόρησης στις διάφορες χώρες και την 
ενίσχυση των πληροφοριακών τους συστημάτων. Υπογραμμίστηκε ότι, τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο 
και τις αναπτυσσόμενες χώρες, τέτοιες μέθοδοι ή συστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν τοπικά και ότι, 
λόγω παραγόντων όπως τα πρότυπα νοσηρότητας αλλά και οι γλωσσικές και πολιτιστικές 
διαφοροποιήσεις, δε θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες μεταφοράς τους σε άλλες περιοχές ή χώρες.  
 
6.4.        Δυσλειτουργίες, ανικανότητες και αναπηρίες 
 
Η Διεθνής Ταξινόμηση Δυσλειτουργιών, Ανικανοτήτων και Αναπηριών (ICIDH) (8) δημοσιεύτηκε από 
την ΠΟΥ στα αγγλικά το 1980 για δοκιμαστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διάσκεψης 
Αναθεώρησης του 1975 και την απόφαση WHA29.35 (9) της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας το 
1976. Έκτοτε, η έρευνα και η ανάπτυξη για την ταξινόμηση έχει ακολουθήσει διάφορες πορείες. 
 
Οι κύριοι ορισμοί των τριών στοιχείων – δυσλειτουργία, ανικανότητα και αναπηρία – αναμφίβολα 
υπήρξαν χρήσιμοι για την αλλαγή των στάσεων ως προς την αναπηρία.  Ο ορισμός της δυσλειτουργίας, 
ενός τομέα όπου υπάρχει σημαντική επικάλυψη με τους όρους που περιλαμβάνονται στην ICD, είχε 
γίνει ευρέως αποδεκτός. Ο ορισμός της ανικανότητας ταίριαζε γενικά με το πεδίο δράσης των 
επαγγελματιών και ομάδων αποκατάστασης, αν και έγινε αισθητή η ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή 
στο κωδικό που σχετίζεται με την κλιμάκωση της βαρύτητας, η οποία συχνά αποτελεί προγνωστικό 
δείκτη αναπηρίας. Εκφράστηκαν επίσης και αυξημένα αιτήματα για αναθεώρηση του ορισμού της 
αναπηρίας ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον αντίκτυπο της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 
 
Η ταχεία εξέλιξη των ιδεών και των πρακτικών στη διαχείριση της ανικανότητας απέκλεισε την 
έγκαιρη δημιουργία μιας αναθεωρημένης ICIDH ώστε να υποβληθεί στη Διάσκεψη. Δηλώθηκε ότι η 
δημοσίευση νέας έκδοσης ήταν μάλλον απίθανη πριν από την υλοποίηση της Δέκατης Αναθεώρησης. 
 
6.5.        Ιατρικές επεμβάσεις 
  
Η Διεθνής Ταξινόμηση Ιατρικών Επεμβάσεων στην (ICPM) (10) δημοσιεύτηκε από την ΠΟΥ το 1978 
για δοκιμαστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης του 1975 και 
την απόφαση WHA29.35 (9) της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας το 1976. Η ταξινόμηση είχε 
υιοθετηθεί από λίγες χώρες και χρησιμοποιήθηκε ως βάση για εθνικές ταξινομήσεις χειρουργικών 
επεμβάσεων από κάποιες άλλες χώρες. 
 
Οι Επικεφαλής των Συνεργαζόμενων με την ΠΟΥ Κέντρων για την Ταξινόμηση Νοσημάτων είχαν 
αναγνωρίσει ότι η διαδικασία σύνταξης των προτάσεων, εξασφάλισης σχολίων, νέας σύνταξης και 
λήψης νέων σχολίων, την οποία ο ΠΟΥ έπρεπε υποχρεωτικά να ακολουθήσει πριν από την 
οριστικοποίηση και τη δημοσίευση, ήταν ακατάλληλη σε ένα τόσο γρήγορα εξελισσόμενο πεδίο όπως 
αυτό των ιατρικών επεμβάσεων. Επομένως, οι Επικεφαλής των Κέντρων είχαν συστήσει ότι δε θα 
έπρεπε να γίνει αναθεώρηση της ICPM σε συνδυασμό με τη Δέκατη Αναθεώρηση της ICD. 
 
Το 1987, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ζήτησε από την ΠΟΥ να εξετάσει την πιθανότητα 
ανανέωσης τουλάχιστον της διάταξης του Κεφαλαίου 5, «Χειρουργικές επεμβάσεις», της δοκιμαστικής 
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ICPM, για τη Δέκατη Αναθεώρηση. Σε απάντηση αυτού του αιτήματος και των αναγκών που 
εξέφρασαν ορισμένες χώρες, έγινε μια προσπάθεια από τη Γραμματεία για την κατάρτιση ενός 
κατάλογου κωδικοποίησης των χειρουργικών επεμβάσεων. 
 
Αυτός ο κατάλογος παρουσιάστηκε στους Επικεφαλής των Κέντρων στη συνάντηση τους το 1989 και 
συμφωνήθηκε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την εθνική παρουσίαση ή 
δημοσίευση στατιστικών χειρουργικών επεμβάσεων, και επίσης να διευκολύνει τις διακρατικές 
συγκρίσεις. Στόχος του καταλόγου ήταν να προσδιοριστούν επεμβάσεις και ομάδες επεμβάσεων και να 
οριστούν αυτές ως βάση για την ανάπτυξη εθνικών ταξινομήσεων, βελτιώνοντας έτσι τη 
συγκρισιμότητα αυτών των ταξινομήσεων. 
 
Η Διάσκεψη συμφώνησε ότι ένας τέτοιος κατάλογος ήταν χρήσιμος και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν 
οι εργασίες για την ανάπτυξή του, έστω κι αν οποιαδήποτε δημοσίευσή του θα πραγματοποιηθεί μετά 
την υλοποίηση της Δέκατης Αναθεώρησης. 
 
6.6. Διεθνής Ονοματολογία Νοσημάτων 
 
Από το 1970, το Συμβούλιο για τις Διεθνείς Οργανώσεις Ιατρικών Επιστημών (CIOMS) είχε εμπλακεί στην 
προετοιμασία μιας Διεθνούς Ονοματολογίας Νοσημάτων (IND) που θα αποτελούσε συμπλήρωμα της ICD. 
 
Ο κύριος στόχος της IND ήταν να παρέχει ένα μόνο συνιστώμενο όνομα για κάθε νοσολογική οντότητα. Τα 
βασικά κριτήρια επιλογής του ονόματος ήταν ότι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο, σαφές, όσο το 
δυνατό πιο περιγραφικό και απλό, και να βασίζεται στην αιτία όπου αυτό είναι εφικτό. Για κάθε 
νόσημα ή σύνδρομο, για το οποίο προτάθηκε ένα όνομα, δόθηκε ένας όσο το δυνατό πιο σαφής αλλά 
και σύντομος ορισμός. Σε κάθε ορισμό επισυνάφθηκε ένας κατάλογος συνωνύμων.  
 
Όταν πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη, είχαν δημοσιευτεί οι τόμοι για τα νοσήματα του κατώτερου 
αναπνευστικού, τα λοιμώδη νοσήματα (ιογενή, βακτηριακά και παρασιτικά νοσήματα και μυκητιάσεις) 
και τις καρδιολογικές και αγγειακές παθήσεις, ενώ συνεχίζονταν οι εργασίες για τους τόμους που 
αφορούν το πεπτικό σύστημα, το γυναικείο γεννητικό σύστημα, το ουροποιητικό και αντρικό γεννητικό 
σύστημα, τα μεταβολικά και ενδοκρινικά νοσήματα, το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα, το 
ανοσοποιητικό σύστημα, το μυοσκελετικό σύστημα και το νευρικό σύστημα. Τα θέματα που 
προτάθηκαν για μελλοντικούς τόμους περιλάμβαναν τα ψυχιατρικά νοσήματα, καθώς και παθήσεις του 
δέρματος, του ωτός, της ρινός και του λάρυγγα, και του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του. 
 
Η Διάσκεψη αναγνώρισε ότι μια επίσημη, ανανεωμένη και διεθνής ονοματολογία νοσημάτων είναι 
σημαντική για την ανάπτυξη της ICD και τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των πληροφοριών υγείας. Η 
Διάσκεψη επομένως 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι η ΠΟΥ και το CIOMS  προτρέπονται να διερευνήσουν αποτελεσματικούς ως προς το 
κόστος τρόπους επίτευξης της έγκαιρης ολοκλήρωσης και διατήρησης μιας τέτοιας ονοματολογίας. 

 
7. Υλοποίηση της Δέκατης Αναθεώρησης της ICD 
 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε για την πρόθεση της ΠΟΥ να δημοσιεύσει τη λεπτομερή εκδοχή τεσσάρων 
χαρακτήρων της Δέκατης Αναθεώρησης σε τρεις τόμους: έναν που να περιέχει τον Κατάλογο 
Κωδικών, ένα δεύτερο που να περιέχει όλους τους σχετικούς ορισμούς, πρότυπα, κανόνες και οδηγίες, 
και έναν τρίτο που να περιέχει το Αλφαβητικό Ευρετήριο. 
 
Η Διάσκεψη ενημερώθηκε επίσης ότι η εκδοχή τριών χαρακτήρων της Δέκατης Αναθεώρησης θα 
δημοσιευτεί ως ένας ενιαίος τόμος που θα περιέχει, στον Κατάλογο Κωδικών, όλες τις σημειώσεις που 
αφορούν τις νοσολογικές οντότητες που περιλαμβάνονται και εξαιρούνται. Θα περιέχει επίσης όλους 
τους σχετικούς ορισμούς, τα πρότυπα, τους κανόνες και τις οδηγίες και ένα πιο σύντομο Αλφαβητικό 
Ευρετήριο. 
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Τα Κράτη Μέλη που προτίθενται να παράγουν εκδόσεις της Δέκατης Αναθεώρησης στην εθνική τους 
γλώσσα θα πρέπει να ενημερώνουν τον ΠΟΥ σχετικά με τις προθέσεις τους. Αντίγραφα των 
προσχεδίων της ICD στα επίπεδα τριών και τεσσάρων χαρακτήρων θα διατεθούν από τον ΠΟΥ τόσο 
σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Αναφορικά με τη φυσική εμφάνιση των σελίδων και τη γραμματοσειρά τόσο για τον Κατάλογο 
Κωδικών όσο και για το Αλφαβητικό Ευρετήριο, η Διάσκεψη έλαβε διαβεβαίωση ότι οι συστάσεις από 
τους Επικεφαλήςτων  Κέντρων και τα παράπονα από τους χρήστες της ICD θα λαμβάνονται υπόψη, 
και ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση αυτών των πτυχών σε σύγκριση με την 
Ένατη Αναθεώρηση. 
 
Όπως και με την Ένατη Αναθεώρηση, σκοπός ήταν να αναπτυχθεί υλικό για την εκ νέου κατάρτιση 
των χρηστών της ICD, με τη βοήθεια των Συνεργαζόμενων Κέντρων. Την ευθύνη για τα σεμινάρια 
κατάρτισης είχαν τα περιφερειακά γραφεία της ΠΟΥ και οι χώρες. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνταν 
από τα τέλη του 1991 έως τα τέλη του 1992, με λήξη πριν από την υλοποίηση της Δέκατης 
Αναθεώρησης. 
 
Η ανάπτυξη του υλικού για τη βασική κατάρτιση νέων χρηστών της ICD θα γινόταν επίσης από την 
ΠΟΥ˙ δεν είχε, ωστόσο, προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τα μαθήματα πριν από το 1993. 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΠΟΥ ήταν έτοιμη να παρέχει τη Δέκατη Αναθεώρηση (τόσο τον 
Κατάλογο Κωδικών όσο και το Αλφαβητικό Ευρετήριο) σε ηλεκτρονική μορφή. Μελλοντικά, με τη 
βοήθεια των Συνεργαζόμενων Κέντρων, υπήρχε και η δυνατότητα παροχής πρόσθετου λογισμικού. 
Πριν από την υλοποίηση της Δέκατης Αναθεώρησης θα πρέπει να υπάρχει ένα κλειδί για τη μετατροπή 
από την Ένατη στη Δέκατη Αναθεώρηση και αντίστροφα. 
 
Καθώς οι δραστηριότητες ανάπτυξης που είχαν επικυρωθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
έγιναν έγκαιρα, η Διάσκεψη 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι  η Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόων θα πρέπει να τεθεί σε 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1993. 
 

8. Μελλοντική Αναθεώρηση της ICD 
 
Η Διάσκεψη συζήτησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την εκτεταμένη περίοδο χρήσης της 
Ένατης Αναθεώρησης, σε σχέση με την εμφάνιση νέων νοσημάτων και την έλλειψη μηχανισμού 
ανανέωσης για το χειρισμό τους. 
 
Συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις μηχανισμών για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών και την 
αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων αναφορικά με τη Δέκατη Αναθεώρηση. Έγινε αισθητή σε όλους η 
ανάγκη για συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να τυποποιηθεί η χρήση της Δέκατης Αναθεώρησης 
μεταξύ χωρών, αλλά και το γεγονός ότι οποιεσδήποτε αλλαγές θα προτείνονταν κατά τη «διάρκεια 
ζωής» της θα πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεχτικά σε σχέση με τον αντίκτυπό τους στις αναλύσεις 
και τις τάσεις. Συζητήθηκε ο τύπος του φόρουμ στο οποίο θα μπορούν να συζητούνται τέτοιες αλλαγές 
και η δυνατότητα χρήσης του κενού γράμματος «U» για την καταχώρηση νέου ή προσωρινού κωδικού. 
Συμφωνήθηκε ότι δεν θα ήταν εφικτό να διοργανώνονται διασκέψεις αναθεώρησης πιο συχνά από 
κάθε 10 έτη. 
 
Βάσει των αναγκών που εκφράστηκαν, και το γεγονός ότι δε θα ήταν κατάλληλο να γίνουν 
προσπάθειες προσδιορισμού ή καθορισμού της ακριβούς διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί, η 
Διάσκεψη 
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ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ότι η επόμενη Διεθνής Διάσκεψη Αναθεώρησης πρέπει να διοργανωθεί μετά από 
δέκα χρόνια, και ότι η ΠΟΥ θα πρέπει να επικυρώσει την έννοια της διαδικασίας ανανέωσης 
μεταξύ των αναθεωρήσεων και να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής κάποιου αποτελεσματικού 
μηχανισμού ανανέωσης. 
 

9. Υιοθέτηση της Δέκατης Αναθεώρησης της ICD 
 
Η Διάσκεψη έκανε την ακόλουθη σύσταση: 
 
Έχοντας εξετάσει τις προτάσεις της Οργάνωσης στη βάση των συστάσεων της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση Νόσων – Δέκατη Αναθεώρηση, 
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μερικές περαιτέρω τροποποιήσεις ώστε να ληφθούν υπόψη τα σχόλια  
που υπέβαλαν τα Κράτη Μέλη στη διάρκεια της Διάσκεψης, 
 

ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ τα προτεινόμενα αναθεωρημένα κεφάλαια, με τις κατηγορίες τριών χαρακτήρων και 
τις υποκατηγορίες τεσσάρων χαρακτήρων και οι Συνοπτικοί Πίνακες Θνησιμότητας και 
Νοσηρότητας, να αποτελέσουν τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης 
των Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας. 
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Κεφάλαιο I 
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
(A00-Β99) 
 
 
Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου (A00-A09) 
  
A00      Χολέρα 
A01      Τυφοειδείς και παρατυφοειδείς πυρετοί 
A02      Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλλα  
A03      Σιγκέλλωση 
A04      Άλλες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις 
A05      Άλλες βακτηριακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A06      Αμοιβάδωση 
A07      Άλλες πρωτοζωϊκές λοιμώξεις του εντέρου 
A08      Ιογενείς και άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις 
A09      Διάρροια και γαστρεντερίτιδα  που θεωρείται λοιμώδους προέλευσης 
 
Φυματίωση (A15-A19) 
 
A15      Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος, βακτηριολογικά και ιστολογικά επιβεβαιωμένη 
A16      Φυματίωση του αναπνευστικού, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά και ιστολογικά 
A17+    Φυματίωση του νευρικού συστήματος 
A18      Φυματίωση άλλων οργάνων 
A19      Κεχροειδής φυματίωση 
 
Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι (A20-A28) 
  
A20      Πανώλης 
A21      Τουλαραιμία 
A22      Άνθρακας 
A23      Βρουκέλλωση 
A24      Μάλη και μελιοείδωση 
A25      Πυρετοί από δάγκωμα επίμυος 
A26      Ερυσιπελοειδές 
A27      Λεπτοσπείρωση 
A28      Άλλες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 
Άλλα βακτηριακά νοσήματα (A30-A49) 
  
A30      Λέπρα [νόσος του Hansen] 
A31      Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια 
A32      Λιστερίωση 
A33      Τέτανος νεογνικός 
A34      Τέτανος μαιευτικός 
A35      Άλλα είδη τετάνου 
A36      Διφθερίτιδα 
A37      Κοκκύτης 
A38      Οστρακιά 
A39      Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη 
A40      Στρεπτοκοκκική σηψαιμία 
A41      Άλλες μορφές σηψαιμίας 
A42      Ακτινομυκητίαση 
A43      Νοκαρδίωση 
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A44      Μπαρτονέλλωση 
A46      Ερυσίπελας 
A48      Άλλα βακτηριακά νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 
A49      Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης 
 
Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό (A50-A64) 
 
A50      Συγγενής σύφιλη 
A51      Πρώιμη σύφιλη 
A52      Όψιμη σύφιλη 
A53      Άλλη και μη καθορισμένη σύφιλη 
A54      Γονοκοκκικές λοιμώξεις 
A55      Χλαμυδιακό λεμφοκοκκίωμα (αφροδίσιο) 
A56      Άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα  
A57      Μαλακό έλκος 
A58      Αφροδίσιο κοκκίωμα 
A59      Τριχομονάδωση 
A60      Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα] 
A63      Άλλα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A64      Μη καθορισμένο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα  
 
Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες (A65-A69) 
 
A65      Μη αφροδίσια σύφιλη 
A66      Τροπική μόρωση [τροπικό θήλωμα] [Yaws] 
A67      Πίντα [κηλιδώδης νόσος] 
A68      Υπόστροφος πυρετός      
A69      Άλλες σπειροχαιτικές λοιμώξεις 
 
Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια (A70-A74) 
  
A70      Λοίμωξη από Chlamydia psittaci 
A71      Τράχωμα 
A74      Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια 
 
Ρικετσιώσεις (A75-A79) 
  
A75      Πυρετός τύφου [typhus fever] 
A77      Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός [κροτωνογενείς ρικετσιώσεις] 
A78      Πυρετός Q 
A79     Άλλες ρικετσιώσεις 
 
Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (A80-A89) 
 
A80     Οξεία πολιομυελίτιδα 
A81     Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
A82      Λύσσα 
A83      Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια 
A84      Κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα 
A85      Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
A86      Μη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα  
A87      Ιογενής μηνιγγίτιδα 
A88      Άλλες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A89      Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος 
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

 31

Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί (A90-A99) 
  
A90      Δάγγειος πυρετός [κλασσικός Δάγγειος] 
A91      Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός 
A92      Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια 
A93      Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A94      Μη καθορισμένος ιογενής πυρετός μεταδιδόμενος με αρθρόποδα 
A95      Κίτρινος πυρετός 
A96      Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς     
A98      Άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A99      Μη καθορισμένος ιογενής αιμοραγικός πυρετός  
 
Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων (B00-B09) 
  
B00      Λοιμώξεις από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] 
B01      Ανεμευλογιά 
B02      Ζωστήρας [έρπητας ζωστήρας] 
B03      Ευλογιά 
B04      Ευλογιά των πιθήκων 
B05      Ιλαρά 
B06      Ερυθρά [Γερμανική Ιλαρά] 
B07      Ιογενείς ακροχορδόνες [μυρμηκίες] 
B08      Άλλες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων, 

που δεν ταξινομούνται αλλού 
B09      Μη καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των 

βλεννογόνων 
 
Ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19) 
 
B15      Οξεία ηπατίτιδα Α 
B16      Οξεία ηπατίτιδα Β 
B17      Άλλη οξεία ιογενής ηπατίτιδα 
B18      Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 
B19      Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα 
 
Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) 
 
B20      Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε 

λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
B21      Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε 

κακοήθη νεοπλάσματα 
B22      Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλα 

καθορισμένα νοσήματα 
B23      Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλες 

καταστάσεις 
B24     Μη καθορισμένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]  
 
Άλλα ιογενή νοσήματα (B25-B34) 
 
B25      Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό 
B26      Παρωτίτιδα 
B27      Λοιμώδης μονοπυρήνωση  
B30      Ιογενής επιπεφυκίτιδα 
B33      Άλλα ιογενή νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού  
B34      Ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης 
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Μυκητιάσεις (B35-B49) 
 
B35       Δερματοφύτωση 
B36      Άλλες επιπολής μυκητιάσεις 
B37      Καντιντίαση 
B38      Κοκκιδιοειδομυκητίαση 
B39      Ιστοπλάσμωση 
B40      Βλαστομυκητίαση 
B41      Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση 
B42      Σποροτρίχωση 
B43      Χρωμομυκητίαση και φαιομυκητιασικό απόστημα 
B44      Ασπεργίλλωση 
B45      Κρυπτοκόκκωση 
B46      Ζυγομύκωση 
B47      Μυκήτωμα 
B48      Άλλες μυκητιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
B49      Μη καθορισμένη μυκητίαση 
 
Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις (B50-B64) 
  
B50      Ελονοσία από Plasmodium falciparum      
B51      Ελονοσία από Plasmodium vivax  
B52      Ελονοσία από Plasmodium malariae  
B53      Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά 
B54      Μη καθορισμένη ελονοσία  
B55      Λεϊσμανίαση 
B56      Αφρικανική τρυπανοσωμίαση 
B57      Νόσος του Chagas 
B58      Τοξοπλάσμωση 
B59+    Πνευμοκύστωση     
B60      Άλλα πρωτοζωϊκά νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
B64    Μη καθορισμένο πρωτοζωϊκό νόσημα 
 
Ελμινθιάσεις (B65-B83) 
  
B65      Σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] 
B66      Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες 
B67      Εχινοκοκκίαση 
B68      Ταινίαση 
B69      Κυστικέρκωση 
B70      Διφυλλοβοθρίαση και σπαργάνωση 
B71      Άλλες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες 
B72      Δρακοντίαση  
B73      Ογκοκέρκωση 
B74      Φιλαρίαση 
B75      Τριχινέλλωση 
B76      Αγκυλοστομιάσεις 
B77      Ασκαριδίαση 
B78      Στρογγυλοειδίαση 
B79      Τριχουρίαση 
B80      Εντεροβίαση (Λοίμωξη από νηματέλμηνθες)     
B81      Άλλες εντερικές ελμινθιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
B82      Μη καθορισμένη εντερική παρασίτωση 
B83      Άλλες ελμινθιάσεις 
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Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις (B85-B89) 
  
B85      Φθειρίαση  
B86      Ψώρα 
B87      Μυΐαση 
B88      Άλλες παρασιτώσεις 
B89      Μη καθορισμένο παρασιτικό νόσημα 
 
Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων  (B90-B94) 
 
B90      Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης 
B91      Όψιμα αποτελέσματα της πολιομυελίτιδας 
B92      Όψιμα αποτελέσματα της λέπρας 
B94      Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 
 
Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες (B95-B97) 
 
B95      Streptococcus και Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B96      Άλλοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B97      Ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
 
Άλλα λοιμώδη νοσήματα (B99) 
  
B99      Άλλα και μη καθορισμένα λοιμώδη νοσήματα 
 
 
 
Κεφάλαιο II 
Νεοπλάσματα 
(C00-D48) 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα (C00-C97) 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, καθορισμένων 
εντοπίσεων, εκτός του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών (C00-C75) 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα (C00-C14) 
  
C00      Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους 
C01      Κακόηθες νεόπλασμα της βάσης της γλώσσας 
C02      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της γλώσσας 
C03      Κακόηθες νεόπλασμα των ούλων 
C04      Κακόηθες νεόπλασμα του εδάφους του στόματος 
C05      Κακόηθες νεόπλασμα της υπερώας 
C06      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων  τμημάτων του στόματος 
C07      Κακόηθες νεόπλασμα της παρωτίδας 
C08      Κακόηθες  νεόπλασμα  άλλων και μη καθορισμένων μειζόνων σιελογόνων αδένων 
C09      Κακόηθες νεόπλασμα της αμυγδαλής 
C10      Κακόηθες νεόπλασμα του στοματοφάρυγγα 
C11      Κακόηθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα 
C12      Κακόηθες νεόπλασμα του απιοειδούς κόλπου 
C13      Κακόηθες νεόπλασμα του υποφάρυγγα 
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C14      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων στο χείλος, τη στοματική 
κοιλότητα και το φάρυγγα 

 
Κακοήθη νεοπλάσματα οργάνων του πεπτικού συστήματος (C15-C26) 
  
C15      Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου 
C16      Κακόηθες νεόπλασμα του στομάχου 
C17      Κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου 
C18      Κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου] 
C19      Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής 
C20      Κακόηθες νεόπλασμα του ορθού 
C21      Κακόηθες νεόπλασμα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 
C22      Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων 
C23      Κακόηθες νεόπλασμα της χοληδόχου κύστης 
C24      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της χοληφόρου οδού 
C25      Κακόηθες νεόπλασμα του παγκρέατος 
C26      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων οργάνων του πεπτικού συστήματος 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων (C30-C39) 
 
C30      Κακόηθες νεόπλασμα της ρινικής κοιλότητας και του μέσου ωτός 
C31      Κακόηθες νεόπλασμα των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων 
C32      Κακόηθες νεόπλασμα του λάρυγγα 
C33      Κακόηθες νεόπλασμα της τραχείας 
C34      Κακόηθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα 
C37      Κακόηθες νεόπλασμα του θύμου αδένα 
C38      Κακόηθες νεόπλασμα της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα 
C39      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του αναπνευστικού 

συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων (C40-C41) 
 
C40      Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων 
C41      Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη καθορισμένων 

εντοπίσεων 
 
Μελάνωμα και άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος (C43-C44) 
  
C43      Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος 
C44      Αλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλίου και μαλακών ιστών (C45-C49) 
  
C45      Μεσοθηλίωμα 
C46      Σάρκωμα Kaposi 
C47      Κακόηθες νεόπλασμα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
C48      Κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου 
C49      Κακόηθες νεόπλασμα άλλου συνδετικού και μαλακών ιστών 
 
Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού (C50) 
  
C50      Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού  
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Κακοήθη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων (C51-C58) 
 
C51      Κακόηθες νεόπλασμα του αιδοίου 
C52      Κακόηθες νεόπλασμα του κόλπου 
C53      Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας 
C54      Κακόηθες νεόπλασμα του σώματος της μήτρας 
C55      Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος  
C56      Κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης 
C57      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 
C58      Κακόηθες νεόπλασμα του πλακούντα 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων (C60-C63) 
 
C60      Κακόηθες νεόπλασμα του πέους 
C61      Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη 
C62      Κακόηθες νεόπλασμα του όρχεος 
C63      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα της ουροποιητικής οδού (C64- C68) 
  
C64      Κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου 
C65      Κακόηθες νεόπλασμα της νεφρικής πυέλου 
C66      Κακόηθες νεόπλασμα του ουρητήρα 
C67      Κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης 
C68      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού  
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού, του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού 
συστήματος (C69- C72) 
 
C69      Κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του  
C70      Κακόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων 
C71      Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου 
C72      Κακόηθες νεόπλασμα του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων και άλλων τμημάτων του 

κεντρικού νευρικού συστήματος  
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων (C73-C75) 
  
C73      Κακόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα 
C74      Κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου 
C75      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων ενδοκρινών αδένων και των συνοδών τους δομών 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη καθορισμένων εντοπίσεων (C76- 
C80) 
 
C76      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων 
C77      Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων  
C78      Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος 
C79      Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων εντοπίσεων 
C80      Κακόηθες νεόπλασμα χωρίς καθορισμένη εντόπιση 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών  ιστών (C81- C96) 
 
C81      Νόσος του Hodgkin 
C82      Θυλακιώδες [οζώδες] μη-Hodgkin λέμφωμα 
C83      Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα 
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C84      Περιφερικά και δερματικά Τ-κυτταρικά λεμφώματα  
C85      Άλλοι και μη καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος 
C88      Κακοήθη  ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα 
C90      Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα  
C91     Λεμφογενής λευχαιμία 
C92      Μυελογενής λευχαιμία 
C93      Μονοκυτταρική λευχαιμία 
C94      Άλλες λευχαιμίες καθορισμένου κυτταρικού τύπου 
C95      Λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου 
C96      Άλλα και μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των 

σχετικών τους ιστών 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα ανεξάρτητων (πρωτοπαθών) πολλαπλών εντοπίσεων (C97) 
  
C97      Κακοήθη νεοπλάσματα με ανεξάρτητες (πρωτοπαθείς) πολλαπλές εντοπίσεις 
 
Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά] (D00-D09) 
 
D00      Καρκίνωμα in situ της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του στομάχου 
D01      Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος  
D02      Καρκίνωμα in situ του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος 
D03      Μελάνωμα in situ 
D04      Καρκίνωμα in situ του δέρματος 
D05      Καρκίνωμα in situ του μαστού 
D06      Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας 
D07      Καρκίνωμα in situ  άλλων και μη καθορισμένων γεννητικών οργάνων 
D09      Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 
 
Καλοήθη νεοπλάσματα (D10-D36) 
 
D10      Καλόηθες νεόπλασμα του στόματος και του φάρυγγα 
D11      Καλόηθες νεόπλασμα των μειζόνων σιελογόνων αδένων 
D12      Καλόηθες νεόπλασμα του κόλου, ορθού, πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα 
D13      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων τμημάτων του πεπτικού συστήματος 
D14      Καλόηθες νεόπλασμα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος 
D15      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων 
D16      Καλόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων 
D17      Καλόηθες νεόπλασμα του λιπώδους ιστού 
D18      Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης 
D19      Καλόηθες νεόπλασμα του μεσοθηλιακού ιστού 
D20      Καλόηθες νεόπλασμα των μαλακών ιστών του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου 
D21      Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών 
D22      Μελανοκυτταρικοί σπίλοι 
D23      Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του δέρματος 
D24      Καλόηθες νεόπλασμα του μαστού 
D25      Λειομύωμα της μήτρας 
D26      Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας 
D27      Καλόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης 
D28      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 
D29      Καλόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
D30      Καλόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού  
D31      Καλόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 
D32      Καλόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων 
D33      Καλόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 
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D34      Καλόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα 
D35      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοκρινών αδένων 
D36      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 
 
 
Νεοπλάσματα με αβέβαιη  ή άγνωστη συμπεριφορά (D37-D48) 
 
D37      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης της στοματικής κοιλότητας και των οργάνων του πεπτικού 
D38      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του μέσου ωτός και των οργάνων του 

αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων  
D39      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
D40      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ανδρικών γεννητικών οργάνων  
D41      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος  
D42      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των μηνίγγων  
D43      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 
D44      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ενδοκρινών αδένων  
D45      Αληθής πολυκυτταραιμία 
D46      Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
D47      Άλλα νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των 

σχετικών ιστών  
D48      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 
  
 
 
Κεφάλαιο III 
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες 
ανοσολογικές διαταραχές  
(D50- D89) 
 
 
Διατροφικές αναιμίες (D50- D53) 
  
D50      Αναιμία από ανεπάρκεια σιδήρου 
D51      Αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 
D52      Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος 
D53      Άλλες διατροφικές αναιμίες 
 
Αιμολυτικές αναιμίες (D55- D59) 
  
D55      Αναιμία που οφείλεται σε ενζυμικές διαταραχές 
D56      Θαλασσαιμία 
D57      Δρεπανοκυτταρικές διαταραχές 
D58      Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες 
D59      Επίκτητη αιμολυτική αναιμία 
 
Απλαστικές και άλλες αναιμίες (D60- D64) 
  
D60      Επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων [ερυθροβλαστοπενία] 
D61      Άλλες απλαστικές αναιμίες 
D62      Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία 
D63*    Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
D64      Άλλες αναιμίες 
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Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις (D65-D69) 
  
D65      Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [σύνδρομο ινωδόλυσης] 
D66      Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII 
D67      Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα ΙΧ 
D68      Άλλες διαταραχές της πήξης του αίματος 
D69      Πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις 
 
Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων (D70-D77) 
  
D70      Ακοκκιοκυτταραιμία 
D71      Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων 
D72      Άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων 
D73      Νοσήματα του σπλήνα 
D74      Μεθαιμοσφαιριναιμία 
D75      Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 
D76      Ορισμένα νοσήματα του λεμφοδικτυωτού ιστού και του δικτυοϊστιοκυτταρικού συστήματος 
D77*    Άλλες διαταραχές του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
 
Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές (D80-D89) 
 
D80      Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων 
D81      Συνδυασμένες ανοσοαναπάρκειες 
D82      Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες μείζονες βλάβες 
D83      Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια 
D84      Άλλες ανοσοανεπάρκειες 
D86      Σαρκοείδωση 
D89      Άλλες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  
 
 
Κεφάλαιο IV 
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα 
(E00-E90) 
 
 
Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα (E00-E07) 
  
E00   Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου 
E01   Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις 
E02   Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου 
E03   Άλλες μορφές υποθυρεοειδισμού 
E04   Άλλες μη τοξικές βρογχοκήλες  
E05   Θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμός] 
E06   Θυρεοειδίτιδα 
E07   Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς 
 
Σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14) 
 
E10   Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 
E11   Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 
E12   Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό 
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E13   Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη 
E14   Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης 
 
 
Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής 
λειτουργίας του παγκρέατος (E15-E16) 
  
E15   Μη διαβητικό υπογλυκαιμικό κώμα 
E16   Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 
 
Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων (E20-E35) 
 
E20   Υποπαραθυρεοειδισμός 
E21   Υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων 
E22   Υπερλειτουργία της υπόφυσης 
E23   Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης 
E24   Σύνδρομο Cushing 
E25   Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές 
E26   Υπεραλδοστερονισμός 
E27   Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων 
E28   Δυσλειτουργία των ωοθηκών 
E29   Δυσλειτουργία των όρχεων 
E30   Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού 
E31   Πολυαδενική δυσλειτουργία 
E32   Νοσήματα του θύμου αδένα 
E34   Άλλες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων 
E35*  Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Υποσιτισμός (E40-E46) 
 
E40   Kwashiorkor    
E41   Τροφικός μαρασμός 
E42   Μαρασμικό kwashiorkor    
E43   Μη καθορισμένος σοβαρός πρωτεϊνο-ενεργειακός υποσιτισμός  
E44   Μέτριου και ήπιου βαθμού υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας   
E45   Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης 

πρωτεϊνών και ενέργειας   
E46   Μη καθορισμένος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας   
 
Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες (E50-E64) 
 
E50   Ανεπάρκεια βιταμίνης Α 
E51   Ανεπάρκεια θειαμίνης  
E52   Ανεπάρκεια νιασίνης [πελλάγρα] 
E53  Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών της ομάδας Β 
E54   Ανεπάρκεια ασκορβικού οξέος 
E55   Ανεπάρκεια βιταμίνης D  
E56   Ανεπάρκειες άλλων βιταμινών 
E58   Διατροφική ανεπάρκεια ασβεστίου  
E59   Διατροφική ανεπάρκεια σεληνίου 
E60   Διατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου  
E61   Ανεπάρκεια άλλων διατροφικών συστατικών 
E63   Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες 
E64   Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών 
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Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού (E65-E68) 
  
E65   Εντοπισμένη παχυσαρκία 
E66   Παχυσαρκία 
E67   Άλλες μορφές υπερσιτισμού  
E68   Όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού 
  
Μεταβολικές διαταραχές (E70-E90) 
 
E70   Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων 
E71   Διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου και των λιπαρών οξέων  
E72   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων 
E73   Δυσανεξία στη λακτόζη 
E74   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων 
E75   Διαταραχές μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές αποθήκευσης των λιπιδίων 
E76   Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης 
E77   Διαταραχές μεταβολισμού γλυκοπρωτεϊνών 
E78   Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεινών και άλλες λιπιδαιμίες  
E79   Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών 
E80   Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης 
E83   Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων  
E84   Κυστική ίνωση 
E85   Αμυλοείδωση 
E86   Ελάττωση του όγκου 
E87   Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας 
E88   Άλλες μεταβολικές διαταραχές 
E89   Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
E90* Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
  
 
Κεφάλαιο V 
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς  
(F00 - F99) 
 
 
Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών (F00-F09) 
 
F00* Άνοια στη νόσο Alzheimer    
F01 Αγγειακή άνοια 
F02* Άνοια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
F03 Άνοια  μη καθορισμένη  
F04 Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο, που δεν προκαλείται από οινοπνευματώδη και άλλες 

ψυχοδραστικές ουσίες 
F05      Delirium, που δεν προκαλείται από οινοπνευματώδη και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες 
F06 Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε 

σωματική  νόσο 
F07 Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, 

βλάβη και δυσλειτουργία 
F09 Μη καθορισμένη οργανική ή συμπτωματική ψυχική διαταραχή  
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Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19) 
 
F10      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οινοπνευματωδών 
F11      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οπιοειδών  
F12      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κανναβινοειδών 
F13 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ηρεμιστικών ή 

υπνωτικών  
F14      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κοκαΐνης 
F15 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση άλλων διεγερτικών 

ουσιών, περιλαμβανομένης της καφεΐνης 
F16      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ψευδαισθησιογόνων 
F17      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση καπνού 
F18      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση πτητικών διαλυτών 
F19     Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες σε πολλαπλή χρήση ουσιών και 

σε χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών 
 
Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή  και παραληρητικές διαταραχές (F20-F29) 
 
F20      Σχιζοφρένεια 
F21      Σχιζότυπη διαταραχή  
F22 Χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές 
F23      Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές 
F24      Επακτή παραληρητική διαταραχή 
F25      Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές 
F28      Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές 
F29      Μη καθορισμένη μη οργανική ψύχωση  
 
Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39) 
 
F30      Μανιακό επεισόδιο 
F31      Διπολική συναισθηματική διαταραχή 
F32      Καταθλιπτικό επεισόδιο 
F33      Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 
F34      Επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 
F38      Άλλες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 
F39      Μη καθορισμένη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική] 
 
Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές (F40-F48) 
 
F40      Διαταραχές φοβικού άγχους  
F41      Άλλες αγχώδεις διαταραχές 
F42      Ιδεοψυχαναγκαστική- διαταραχή  
F43      Αντίδραση σε έντονο stress και διαταραχές προσαρμογής 
F44      Διαταραχές αποσυνδετικού  [μετατρεπτικού]  τύπου  
F45 Σωματόμορφες διαταραχές 
F48      Άλλες νευρωσικές διαταραχές 
 
Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών 
λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες (F50-F59) 
  
F50       Διαταραχές στη λήψη τροφής 
F51      Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου 
F52      Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο 
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F53 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν 
ταξινομούνται αλλού 

F54 Ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συμπεριφοράς συνδεόμενοι με διαταραχές  ή 
παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 

F55      Κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση 
F59 Μη καθορισμένα σύνδρομα συμπεριφοράς συνδεόμενα με φυσιολογικές διαταραχές και 

σωματικούς παράγοντες 
 
Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα (F60-F69) 
 
F60      Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας 
F61      Μεικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας  
F62    Επιμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας, που δε μπορούν να αποδοθούν σε εγκεφαλική 

βλάβη ή νόσο 
F63      Διαταραχές των συνηθειών και των ενορμήσεων  
F64      Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου 
F65      Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης 
F66 Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη σεξουαλική 

ανάπτυξη και προσανατολισμό 
F68      Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενηλίκου 
F69      Μη καθορισμένη διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου  
  
Νοητική καθυστέρηση (F70-F79) 
 
F70      Ελαφρά νοητική καθυστέρηση 
F71      Μέτρια νοητική καθυστέρηση 
F72       Σοβαρή νοητική καθυστέρηση 
F73      Βαριά νοητική καθυστέρηση 
F78      Άλλη νοητική καθυστέρηση 
F79      Μη καθορισμένη νοητική καθυστέρηση 
 
Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (F80-F89) 
 
F80      Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (του λόγου) 
F81      Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων 
F82      Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας 
F83      Μεικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 
F84      Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές    
F88      Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης 
F89      Μη καθορισμένη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης  
 
Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική 
ηλικία και την εφηβεία (F90-F98) 
  
F90      Διαταραχές υπερκινητικού τύπου 
F91      Διαταραχές της διαγωγής 
F92      Μεικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος 
F93      Διαταραχές του συναισθήματος με έναρξη ειδικά στην παιδική ηλικία 
F94      Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία 
F95      Διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα (τικ) 
F98    Άλλες διαταραχές της συμπεριφπράς και του συναισθήματος, συνήθως με έναρξη κατά την 

παιδική και την εφηβική ηλικία 
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Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή (F99) 
 
F99      Ψυχική διαταραχή,  που δεν καθορίζεται αλλιώς  
 
 
 
 
Κεφάλαιο VI 
Νοσήματα του νευρικού συστήματος  
(G00-G99) 
  
  
Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (G00-G09) 
  
G00 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού  
G01* Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού   
G02* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G03 Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλα και μη καθορισμένα αίτια 
G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα 
G05* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται 
 αλλού  
G06 Ενδοκράνιο και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα 
G07* Ενδοκρανιακό και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
G08 Ενδοκράνια και ενδονωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα 
G09 Όψιμα αποτελέσματα των φλεγμονωδών νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 
 
Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα (G10-G13) 
  
G10 Νόσος του Huntington 
G11 Κληρονομική αταξία 
G12 Νωτιαία μυϊκή ατροφία και συναφή σύνδρομα 
G13* Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές (G20-G26) 
  
G20 Νόσος του Parkinson   
G21 Δευτεροπαθής παρκινσονισμός 
G22* Παρκινσονισμός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G23 Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγγλίων 
G24 Δυστονία   
G25 Άλλες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές 
G26* Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
Άλλα εκφυλιστικα νοσήματα του νευρικού συστήματος (G30-G32) 
  
G30 Νόσος του Alzheimer 
G31 Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
G32* Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
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Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος (G35-G37) 
  
G35 Πολλαπλή σκλήρυνση   
G36 Άλλη οξεία διάχυτη απομυελίνωση  
G37 Άλλα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 
 
Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές (G40- G47) 
  
G40 Επιληψία   
G41 Status epilepticus [Επιληπτική κατάσταση] 
G43 Ημικρανία 
G44 Άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας 
G45 Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα 
G46* Αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου  
G47 Διαταραχές ύπνου 
 
Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων (G50-G59) 
 
G50 Διαταραχές του τριδύμου νεύρου 
G51 Διαταραχές του προσωπικού νεύρου  
G52 Νοσήματα των άλλων εγκεφαλικών συζυγίων [κρανιακών νεύρων]   
G53* Διαταραχές των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G54 Διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων 
G55* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G56 Μονονευροπάθειες του άνω άκρου 
G57 Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου 
G58 Άλλες μονονευροπάθειες 
G59* Μονονευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος (G60- G64) 
 
G60 Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια 
G61 Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια 
G62 Άλλες πολυνευροπάθειες 
G63* Πολυνευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G64 Άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος  
 
Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών (G70- G73) 
  
G70 Βαρεία μυασθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές   
G71 Πρωτοπαθείς διαταραχές των μυών 
G72 Άλλες μυοπάθειες 
G73* Διαταραχές της νευρομυικής σύναψης και των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα (G80- G83) 
  
G80 Εγκεφαλική παράλυση 
G81 Ημιπληγία 
G82 Παραπληγία και τετραπληγία 
G83 Αλλα παραλυτικά σύνδρομα  
 
Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος (G90- G99) 
  
G90 Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος   
G91 Υδροκέφαλος 
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G92 Τοξική εγκεφαλοπάθεια   
G93 Άλλες διαταραχές του εγκεφάλου 
G94* Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G95 Άλλα νοσήματα του νωτιαίου μυελού 
G96 Άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος 
G97 Διαταραχές του νευρικού συστήματος που οφείλονται σε ιατρικές πράξεις και δεν 

ταξινομούνται αλλού 
G98 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
G99* Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
 
 
Κεφαλαιο VII  
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του  
(H00-H59) 
 
 
Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου (H00-H06) 
  
H00 Κριθή και χαλάζιο 
H01 Άλλη φλεγμονή των βλεφάρων 
H02 Άλλες διαταραχές των βλεφάρων 
H03* Διαταραχές των βλεφάρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H04 Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος   
H05 Διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου 
H06* Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος και του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
 
Διαταραχές του επιπεφυκότα (H10-H13) 
  
H10 Επιπεφυκίτιδα 
H11 Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα 
H13* Διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος (H15-H22) 
  
H15 Διαταραχές του σκληρού  
H16 Κερατίτιδα 
H17 Ουλές και θόλωση του κερατοειδούς 
H18 Άλλες διαταραχές του κερατοειδούς 
H19* Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H20 Ιριδοκυκλίτιδα 
H21 Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 
H22* Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Διαταραχές του φακού (H25-H28) 
  
H25 Γεροντικός καταρράκτης 
H26 Άλλα είδη καταρράκτη 
H27 Άλλες διαταραχές του φακού 
H28* Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς (H30-H36) 
  
H30 Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα  
H31 Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς  
H32* Χοριοαμφιβληστροειδικές διαταραχές  σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H33 Αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς και ρωγμές  
H34 Αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς 
H35 Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς 
H36* Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Γλαύκωμα (H40-H42) 
  
H40 Γλαύκωμα 
H42* Γλαύκωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού (H43-H45) 
  
H43 Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος 
H44 Διαταραχές του βολβού του οφθαλμού 
H45* Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
 
Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών (H46-H48) 
 
H46 Οπτική νευρίτιδα 
H47 Άλλες διαταραχές του οπτικού [2ου] νεύρου και των οπτικών οδών 
H48* Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της 
διάθλασης (H49-H52) 
 
H49 Παραλυτικός στραβισμός 
H50 Άλλος στραβισμός 
H51 Άλλες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας 
H52 Διαταραχές της διάθλασης και της προσαρμογής 
 
Οπτικές διαταραχές και τύφλωση (H53-H54) 
  
H53 Οπτικές διαταραχές 
H54 Τύφλωση και ελαττωμένη όραση 
 
Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του (H55-H59) 
  
H55 Νυσταγμός και άλλες ανώμαλες κινήσεις των οφθαλμών 
H57 Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 
H58* Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
H59 Μετεγχειρητικές διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
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Κεφάλαιο VIII 
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης  
(H60-H95) 
 
 
Νοσήματα του έξω ωτός (H60-H62) 
  
H60      Ωτίτιδα εξωτερική  
H61      Άλλες διαταραχές του έξω ωτός 
H62*    Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης (H65-H75) 
  
H65      Μη πυώδης μέση ωτίτιδα 
H66      Πυώδης και μη καθορισμένη μέση ωτίτιδα  
H67*    Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H68      Ευσταχιανή σαλπιγγίτιδα και απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας 
H69 Άλλες διαταραχές της ευσταχιανής σάλπιγγας 
H70      Μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις 
H71      Χολοστεάτωμα του μέσου ωτός 
H72      Διάτρηση του τυμπανικού υμένα 
H73      Άλλες διαταραχές του τυμπανικού υμένα 
H74      Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης 
H75*    Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
 
Νοσήματα του έσω ωτός (H80-H83) 
  
H80      Ωτοσκλήρυνση 
H81      Διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας 
H82*    Σύνδρομα ιλίγγου σε νοσήματα  που ταξινομούνται αλλού 
H83      Άλλα νοσήματα του έσω ωτός 
 
Άλλες διαταραχές του ωτός (H90-H95) 
  
H90      Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου 
H91      Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής 
H92      Ωταλγία και ωτικό έκκριμα 
H93      Άλλες διαταραχές του ωτός, που δεν ταξινομούνται αλλού 
H94*    Άλλες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H95      Μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
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Κεφάλαιο ΙΧ 
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος  
(I00-I99) 
 
Οξύς ρευματικός πυρετός (I00-I02) 
  
I00 Ρευματικός πυρετός χωρίς να αναφέρεται συμμετοχή της καρδιάς 
I01 Ρευματικός πυρετός με καρδιακή συμμετοχή 
I02 Ρευματική χορεία 
 
Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες (I05-I09) 
  
I05 Ρευματικά νοσήματα της μιτροειδούς βαλβίδας  
I06 Ρευματικά νοσήματα της αορτικής βαλβίδας  
I07 Ρευματικά νοσήματα της τριγλώχινας βαλβίδας  
I08 Πολυβαλβιδοπάθειες 
I09 Άλλα ρευματικά καρδιακά νοσήματα 
 
Υπερτασικά νοσήματα (I10-I15) 
 
I10 Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση 
I11 Υπερτασική καρδιοπάθεια 
I12 Υπερτασική νεφροπάθεια 
I13 Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια 
I15 Δευτεροπαθής υπέρταση 
 
Ισχαιμικές καρδιοπάθειες (I20-I25) 
 
I20 Στηθάγχη 
I21 Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
I22 Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου 
I23 Ορισμένες τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
I24 Άλλες οξείες ισχαιμικές καρδιοπάθειες 
I25 Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια 
 
Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας (I26-I28) 
 
I26 Πνευμονική εμβολή  
I27 Άλλες πνευμονικές καρδιοπάθειες 
I28 Άλλα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων 
   
Άλλες μορφές καρδιοπάθειας (I30-I52) 
  
I30 Οξεία περικαρδίτιδα 
I31 Άλλα νοσήματα του περικαρδίου 
I32* Περικαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I33 Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα 
I34 Μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας 
I35 Μη ρευματικές διαταραχές της αορτικής βαλβίδας 
I36 Μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας 
I37 Νοσήματα της πνευμονικής βαλβίδας 
I38 Ενδοκαρδίτιδα,  με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας 
I39* Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήματα που ταξινομούνται 
 αλλού 
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I40 Οξεία μυοκαρδίτιδα 
I41* Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I42 Μυοκαρδιοπάθειες 
I43* Mυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I44 Κολποκοιλιακός και αποκλεισμός αριστερού σκέλους 
I45 Άλλες διαταραχές της αγωγιμότητας 
I46 Καρδιακή ανακοπή 
I47 Παροξυσμική ταχυκαρδία 
I48 Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός 
I49 Άλλες καρδιακές αρρυθμίες 
I50 Καρδιακή ανεπάρκεια 
I51 Επιπλοκές και ασαφείς περιγραφές καρδιοπάθειας 
I52* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων (I60-I69) 
 
I60 Υπαραχνοειδής αιμορραγία 
I61 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 
I62 Άλλη μη τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία 
I63 Εγκεφαλικό έμφρακτο 
I64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο ως αιμορραγικό ή εμφρακτικό 
I65 Απόφραξη και στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό 
 έμφρακτο 
I66 Απόφραξη και στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό 
 έμφρακτο 
I67 Άλλα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων  
I68* Διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I69 Όψιμα αποτελέσματα των παθήσεων των εγκεφαλικών αγγείων 
 
Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών (I70-I79) 
  
I70 Αθηροσκλήρωση 
I71 Αορτικό ανεύρυσμα και διαχωρισμός αορτής 
I72 Άλλο ανεύρυσμα 
I73 Άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες  
I74 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση 
I77 Άλλες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων 
I78 Νοσήματα των τριχοειδών 
I79* Διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
(I80-I89) 
  
I80 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα 
I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας 
I82 Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση 
I83 Κιρσοί των κάτω άκρων 
I84 Αιμορροΐδες  
I85 Οισοφαγικοί κιρσοί 
I86 Κιρσώδεις φλέβες άλλων εντοπίσεων 
I87 Άλλες διαταραχές των φλεβών 
I88 Μη ειδική λεμφαδενίτιδα 
I89 Άλλες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων 
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Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος (I95-I99) 
 
I95 Υπόταση  
I97 Μετεπεμβατικές διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
I98* Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I99 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος 
 
 
 
Κεφάλαιο Χ 
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος  
(J00-J99) 
  
 
Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (J00-J06) 
 
J00      Οξεία ρινοφαρυγγίτιδα [κοινό κρυολόγημα] 
J01      Οξεία παραρρινοκολπίτιδα 
J02      Οξεία φαρυγγίτιδα 
J03      Οξεία αμυγδαλίτιδα 
J04      Οξεία λαρυγγίτιδα και τραχειίτιδα 
J05      Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα    
J06      Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος πολλαπλές ή με μη καθορισμένες 

εντοπίσεις  
 
Γρίπη και πνευμονία (J09-J18) 
  
J09      Γρίπη που οφείλεται σε ταυτοποιημένο στέλεχος ιού της γρίπης των πτηνών 
J10      Γρίπη που οφείλεται σε άλλον ταυτοποιημένο ιό της γρίππης  
J11      Γρίπη, από μη ταυτοποιημένο ιό 
J12      Ιογενής πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού 
J13      Πνευμονία που οφείλεται στον Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. pneumoniae]  
J14      Πνευμονία που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. Influenzae]  
J15      Βακτηριακή πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού 
J16      Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους λοιμογόνους μικροοργανισμούς, που δεν ταξινομείται 
   αλλού 
J17*    Πνευμονία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
J18      Πνευμονία, από μη καθορισμένους μικροοργανισμούς 
 
Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J20-J22) 
 
J20      Οξεία βρογχίτιδα 
J21      Οξεία βρογχιολίτιδα 
J22      Μη καθορισμένη οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού  
 
Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (J30-J39) 
  
J30      Αγγειοκινητική και αλλεργική ρινίτιδα 
J31      Χρόνια ρινίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα και φαρυγγίτιδα 
J32      Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα 
J33      Ρινικοί πολύποδες 
J34      Άλλες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων  
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J35      Χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων 
J36      Περιαμυγδαλικό απόστημα 
J37      Χρόνια λαρυγγίτιδα και λαρυγγοτραχειΐτιδα 
J38      Νοσήματα των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
J39      Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 
 
 
 
Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J40-J47) 
 
J40      Βρογχίτιδα, που δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια 
J41      Απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 
J42      Μη καθορισμένη χρόνια βρογχίτιδα 
J43      Εμφύσημα 
J44      Άλλη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
J45      Άσθμα 
J46      Σοβαρή ασθματική κρίση  [status asthmaticus] 
J47      Βρογχεκτασίες 
 
Πνευμονικές παθήσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (J60-J70) 
 
J60      Πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων 
J61      Πνευμονοκονίωση που οφείλεται στον αμίαντο και σε άλλες ορυκτές ίνες 
J62      Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε σκόνη που περιέχει πυρίτιο 
J63      Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε άλλες ανόργανες σκόνες 
J64      Μη καθορισμένη πνευμονοκονίωση 
J65      Πνευμονοκονίαση που σχετίζεται με φυματίωση 
J66      Παθήσεις των αεροφόρων οδών που οφείλονται σε καθορισμένες οργανικές σκόνες 
J67      Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία οφειλόμενη σε οργανική σκόνη 
J68      Καταστάσεις του αναπνευστικού που οφείλονται σε εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, 

αναθυμιάσεων και ατμών 
J69      Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε στερεά και υγρά υλικά 
J70      Αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε άλλους εξωγενείς παράγοντες 
 
Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που προσβάλλουν κυρίως το διάμεσο ιστό  
(J80-J84) 
  
J80      Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων 
J81      Πνευμονικό οίδημα 
J82      Πνευμονική ηωσινοφιλία, που δεν ταξινομείται αλλού 
J84      Άλλα νοσήματα του διάμεσου πνευμονικού ιστού 
 
Διαπυητικές και νεκρωτικές καταστάσεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J85-J86) 
  
J85      Απόστημα του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου 
J86      Πυοθώρακας 
 
Άλλα νοσήματα του υπεζωκότα (J90-J94) 
  
J90      Πλευριτική συλλογή, που δεν ταξινομείται αλλού 
J91*    Πλευριτική συλλογή σε καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού 
J92      Υπεζωκοτικές πλάκες 
J93      Πνευμοθώρακας 
J94      Άλλες καταστάσεις του υπεζωκότα 
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Άλλες διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος (J95-J99) 
  
J95      Μετεπεμβατικές αναπνευστικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
J96      Αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού 
J98      Άλλες αναπνευστικές διαταραχές 
J99*    Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
 
Κεφάλαιο XI 
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος  
(K00-K93) 
 
 
Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων και των γνάθων (K00-K14) 
 
K00      Διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων και της ανατολής 
K01      Εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες 
K02      Οδοντική τερηδόνα 
K03      Άλλα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων 
K04      Νοσήματα του πολφού και των ακρορριζικών ιστών 
K05      Ουλίτιδα και περιοδοντικά νοσήματα 
K06      Άλλες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 
K07      Οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης] 
K08      Άλλες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών 
K09      Κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού 
K10      Άλλα νοσήματα των γνάθων 
K11      Νοσήματα των σιαλογόνων αδένων 
K12      Στοματίτιδα και σχετιζόμενες βλάβες 
K13      Άλλες διαταραχές των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου 
K14      Νοσήματα της γλώσσας 
 
Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου (K20-K31)  
 
K20      Οισοφαγίτιδα 
K21      Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
K22      Άλλα νοσήματα του οισοφάγου 
K23*    Διαταραχές του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
K25      Γαστρικό έλκος 
K26      Δωδεκαδακτυλικό έλκος 
K27      Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης 
K28      Γαστρονηστιδικό έλκος 
K29      Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα 
K30 Δυσπεψία 
K31      Άλλα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου 
 
Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης (K35-K38) 
  
K35      Οξεία σκωληκοειδίτιδα 
K36      Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας 
K37      Σκωληκοειδίτιδα, μη καθορισμένη  
K38      Άλλα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης 
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Κήλες (K40-K46) 
 
K40      Βουβωνοκήλη 
K41      Μηροκήλη 
K42      Ομφαλοκήλη 
K43      Κοιλιοκήλη 
K44      Διαφραγματοκήλη 
K45      Άλλες κοιλιοκήλες 
K46      Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη 
 
 
Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα (K50-K52) 
 
K50      Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα]    
K51      Ελκώδης κολίτιδα 
K52      Άλλη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 
 
Άλλα νοσήματα των εντέρων (K55-K63) 
  
K55      Αγγειακές διαταραχές του εντέρου 
K56      Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς κήλη 
K57      Εκκολπωματική νόσος του εντέρου 
K58      Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 
K59      Άλλες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 
K60      Ραγάδα και συρίγγιο της ορθοπρωκτικής χώρας 
K61      Απόστημα της ορθοπρωκτικής χώρας 
K62      Άλλα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού 
K63      Άλλα νοσήματα του εντέρου 
 
Νοσήματα του περιτοναίου (K65-K67) 
  
K65      Περιτονίτιδα 
K66      Άλλες διαταραχές του περιτοναίου 
K67*    Διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Νοσήματα του ήπατος (K70-K77) 
 
K70      Αλκοολική ηπατοπάθεια 
K71      Τοξική ηπατοπάθεια  
K72      Ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού 
K73      Χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
K74      Ίνωση και κίρρωση του ήπατος 
K75      Άλλες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες 
K76      Άλλα νοσήματα του ήπατος 
K77*    Διαταραχές του ήπατος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 
 
Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος (K80-K87) 
  
K80      Χολολιθίαση 
K81      Χολοκυστίτιδα 
K82      Άλλα νοσήματα της χοληδόχου κύστης 
K83      Άλλα νοσήματα των χοληφόρων οδών 
K85      Οξεία παγκρεατίτιδα 
K86      Άλλα νοσήματα του παγκρέατος 
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K87*    Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήματα 
που ταξινομούνται αλλού 

 
Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος (K90-K93) 
  
K90      Εντερική δυσαπορρόφηση 
K91      Διαταραχές του πεπτικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
K92      Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος 
K93*   Διαταραχές άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Κεφάλαιο ΧΙΙ 
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού  
(L00-L99) 
  
 
Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L00-L08) 
 
L00 Σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης  
L01 Μολυσματικό κηρίο     
L02 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας 
L03 Κυτταρίτιδα 
L04 Οξεία λεμφαδενίτιδα 
L05 Δερμοειδής κύστη 
L08 Άλλες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
 
Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (L10-L14) 
 
L10 Πέμφιγα 
L11 Άλλες ακανθολυτικές δερματοπάθειες 
L12 Πεμφιγοειδές 
L13 Άλλες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες  
L14* Πομφολυγώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Δερματίτιδα και έκζεμα (L20-L30) 
 
L20 Ατοπική δερματίτιδα 
L21 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα 
L22 Δερματίτιδα από σπάργανα [πάνα] 
L23 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής  
L24 Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής 
L25 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής 
L26 Αποφολιδωτική δερματίτιδα 
L27 Δερματίτιδα που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά 
L28 Χρόνιος απλός λειχήνας και κνήφη 
L29 Κνησμός 
L30  Άλλη δερματίτιδα 
 
Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες (L40-L45) 
 
L40 Ψωρίαση 
L41 Παραψωρίαση 
L42 Ροδόχρους πιτυρίαση  
L43 Ομαλός λειχήνας 
L44 Άλλες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες 
L45* Βλατιδολεπιδώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
Κνίδωση και ερύθημα (L50-L54) 
 
L50 Κνίδωση 
L51 Πολύμορφο ερύθημα 
L52 Οζώδες ερύθημα 
L53 Άλλες ερυθηματώδεις καταστάσεις 
L54* Ερύθημα σε νοσήματα που ταξιμομούνται αλλού  
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Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία  
(L55-L59) 
  
L55 Ηλιακό έγκαυμα  
L56 Άλλες οξείες μεταβολές του δέρματος από υπεριώδη ακτινοβολία 
L57 Μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία 
L58 Ακτινοδερματίτιδα 
L59 Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με ακτινοβολία 
 
Διαταραχές των εξαρτημάτων του δέρματος (L60-L75) 
  
L60 Διαταραχές των νυχιών 
L62* Αλλοιώσεις των νυχιών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
L63 Γυροειδής αλωπεκία 
L64 Ανδρογενετική αλωπεκία 
L65 Άλλη μη ουλωτική απώλεια τριχών 
L66 Ουλωτική αλωπεκία [ουλωτική απώλεια τριχών]  
L67 Ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών 
L68 Υπερτρίχωση 
L70 Ακμή 
L71 Ροδόχρους ακμή 
L72  Θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L73 Άλλες θυλακικές διαταραχές 
L74 Διαταραχές της έκκρισης ιδρώτα 
L75 Διαταραχές της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα 
 
Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L80-L99) 
  
L80 Λεύκη  
L81 Άλλες διαταραχές της χρώσης του δέρματος 
L82 Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση 
L83 Μελανίζουσα ακάνθωση 
L84 Τύλοι και κάλοι 
L85 Άλλες παχύνσεις της επιδερμίδας 
L86* Κερατοδερμία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
L87 Διαεπιδερμικές [διατιτραίνουσες] δερματοπάθειες    
L88 Γαγγραινώδες πυόδερμα 
L89 Έλκος κατάκλισης 
L90 Ατροφικές διαταραχές του δέρματος 
L91 Υπερτροφικές βλάβες του δέρματος 
L92 Κοκκιωματώδεις βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L93 Ερυθηματώδης λύκος 
L94 Άλλες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού 
L95 Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, που δεν ταξινομείται αλλού 
L97 Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού 
L98 Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, που δεν ταξινομούνται αλλού 
L99* Άλλες βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Κεφάλαιο ΧΙΙΙ 
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού  
(M00-M99) 
 
Aρθρίτιδες (M00-M25) 
 
Λοιμώδεις αρθρίτιδες (M00-M03) 
 
M00      Πυώδης αρθρίτιδα 
M01*    Άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
M02      Αντιδραστικές αρθρίτιδες  
M03*    Μεταλοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες (M05-M14) 
 
M05      Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα 
M06      Άλλη ρευματοειδής αρθρίτιδα 
M07*    Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες 
M08      Νεανική αρθρίτιδα 
M09*    Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
M10      Ουρική αρθρίτιδα 
M11      Άλλες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες 
M12      Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες 
M13      Άλλη αρθρίτιδα 
M14*    Αρθρίτιδες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Οστεοαρθρίτιδα  (εκφυλιστική αρθρίτιδα) (M15-M19) 
 
M15      Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα 
M16      Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 
M17      Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος [γονάρθρωση] 
M18      Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης 
M19      Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα 
 
Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων (M20-M25) 
 
M20      Επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών 
M21      Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων 
M22      Διαταραχές της επιγονατίδας 
M23      Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος 
M24      Άλλη καθορισμένη αποδιοργάνωση της άρθρωσης 
M25      Άλλες διαταραχές των αρθρώσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  
Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M36) 
 
M30      Οζώδης πολυαρτηρίτιδα και σχετιζόμενες καταστάσεις 
M31      Άλλες νεκρωτικές αγγειοπάθειες 
M32      Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 
M33      Δερματοπολυμυοσίτιδα 
M34      Συστηματική σκλήρωση 
M35      Άλλη συστηματική προσβολή του συνδετικού ιστού 
M36*   Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται    

αλλού 
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Παθήσεις σπονδυλικής στήλης (M40-M54) 
 
Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης (M40-M43) 
 
M40      Kύφωση και λόρδωση 
M41      Σκολίωση 
M42      Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης 
M43      Άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
 
Παθήσεις σπονδύλων (M45-M49) 
 
M45      Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 
M46      Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες 
M47      Σπονδυλαρθρίτιδα 
M48      Άλλες σπονδυλαρθρίτιδες 
M49*    Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (M50-M54) 
 
M50      Παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M51      Άλλες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M53      Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, που δεν ταξινομούνται αλλού  
M54      Ραχιαλγία 
 
Παθήσεις των μαλακών ιστών (M60-M79) 
 
Παθήσεις των μυών (M60-M63) 
 
M60      Μυοσίτιδα 
M61      Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός 
M62      Άλλες διαταραχές μυός 
M63*    Παθήσεις των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων (M65-M68) 
 
M65       Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα 
M66       Αυτόματη ρήξη αρθρικού υμένα και τένοντα 
M67       Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων 
M68*    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 
M71       Άλλες ορογονοθυλακίτιδες 
M72      Ινοβλαστικές παθήσεις 
M73*    Παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
M75      Παθήσεις του ώμου 
M76      Ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου πόδα 
M77      Άλλες ενθεσοπάθειες 
M79      Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών, που δεν ταξινομούνται αλλού 
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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 
M81      Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικό κάταγμα 
M82*    Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
M83      Οστεομαλακία ενηλίκων 
M84      Διαταραχές της οστικής συνέχειας 
M85      Άλλες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής  
 
Άλλες παθήσεις των οστών (M86-M90) 
 
M86      Οστεομυελίτιδα 
M87      Οστεονέκρωση 
M88      Νόσος Paget των οστών [παραμορφωτική οστεΐτιδα] 
M89      Άλλες παθήσεις των οστών 
M90*    Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Παθήσεις αρθρικού χόνδρου (M91-M94) 
 
M91      Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου 
M92      Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα 
M93      Άλλες οστεοχονδρίτιδες 
M94      Άλλες παθήσειςτου χόνδρου 
 
Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (M95-M99) 
 
M95      Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού 
M96      Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
M99      Εμβιομηχανικές βλάβες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  XIV 
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος  
(N00-N99) 
 
 
Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος(N00-N08) 
 
N00 Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο 
N01 Ταχέως εξελισσόμενο νεφριτιδικό σύνδρομο  
N02 Υποτροπιάζουσα και εμμένουσα αιματουρία 
N03 Χρόνιο νεφριτιδικό σύνδρομο 
N04 Νεφρωσικό σύνδρομο    
N05 Μη καθορισμένο νεφριτιδικό σύνδρομο 
N06 Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία με καθορισμένη μορφολογική βλάβη 
N07 Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού    
N08* Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες (N10-N16) 
 
N10 Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα 
N11 Χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα  
N12 Διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη ως οξεία ή χρόνια 
N13 Αποφρακτική ουροπάθεια και νεφροπάθεια από παλινδρόμηση    
N14 Διαμεσοσωληναριακές και σωληναριακές καταστάσεις από φάρμακα και βαρέα μέταλλα   
N15 Άλλες διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις 
N16* Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Νεφρική ανεπάρκεια  (N17-N19)  
 
N17 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
N18 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  
N19 Μη καθορισμένη νεφρική ανεπάρκεια 
 
Ουρολιθίαση (N20-N23)  
  
N20 Λιθίαση του νεφρού και του ουρητήρα 
N21 Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού    
N22* Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
N23 Μη καθορισμένος νεφρικός κολικός,  
   
Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα (N25-N29) 
 
N25 Διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της  λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων 
N26 Μη καθορισμένος ρικνός νεφρός,  
N27 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας 
N28 Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
N29* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος (N30-N39) 
 
N30 Κυστίτιδα   
N31 Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, που δεν ταξινομείται αλλού  
N32 Άλλες διαταραχές της ουροδόχου κύστης 
N33* Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
N34 Ουρηθρίτιδα και ουρηθρικό σύνδρομο 
N35 Στένωση της ουρήθρας 
N36 Άλλες διαταραχές της ουρήθρας 
N37* Διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
N39 Άλλες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος 
 
Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων (N40-N51) 
 
N40 Υπερπλασία του προστάτη 
N41 Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη 
N42 Άλλες διαταραχές του προστάτη 
N43 Υδροκήλη και σπερματοκήλη 
N44 Συστροφή όρχεος 
N45 Ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα 
N46 Στειρότητα στον άνδρα 
N47 Υπερτροφία πόσθης, φίμωση και παραφίμωση    
N48 Άλλες διαταραχές του πέους 
N49 Φλεγμονώδεις διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, που δεν ταξινομούνται αλλού  
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N50  Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων     
N51* Διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Νοσήματα του μαστού (N60-N64) 
 
N60    Καλοήθης δυσπλασία του μαστού 
N61    Φλεγμονώδεις παθήσεις του μαστού 
N62    Υπερτροφία του μαστού 
N63    Όζος του μαστού, μη καθορισμένος 
N64    Άλλες διαταραχές του μαστού 
 
Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου (N70-N77) 
 
N70 Σαλπιγγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης 
N71 Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, εκτός του τραχήλου 
N72 Φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας 
N73 Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου 
N74* Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που 
 ταξινομούνται αλλού 
N75 Νοσήματα του Βαρθολινείου αδένα 
N76    Άλλες φλεγμονές του κόλπου και του αιδοίου  
N77* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων (N80-N98) 
  
N80    Ενδομητρίωση 
N81    Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
N82    Συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
N83    Μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου 
N84   Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
N85 Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας, εκτός του τραχήλου   
N86 Διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου της μήτρας 
N87    Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας 
N88    Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας 
N89    Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του κόλπου 
N90    Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου 
N91    Αμηνόρροια, ολιγομηνόρροια και αραιομηνόρροια 
N92    Υπερμηνόρροια, πολυμηνόρροια και ανώμαλη εμμηνορρυσία 
N93 Άλλη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο  
N94    Άλγος και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον 
 εμμηνορρυσιακό κύκλο 
N95    Εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές  
N96    Καθ’ έξιν εκτρώσεις 
N97    Γυναικεία υπογονιμότητα  
N98    Επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση  
   
Άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος (N99) 
  
N99    Μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται 
 αλλού 
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Κεφάλαιο XV 
Κύηση, τοκετός και λοχεία  
(O00-O99) 
 
 
Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση (O00-O08) 
 
O00    Έκτοπη κύηση 
O01    Υδατιδώδης μύλη κύηση 
O02    Άλλα παθολογικά προϊόντα της σύλληψης 
O03    Αυτόματη έκτρωση 
O04    Ιατρική έκτρωση (άμβλωση) 
O05    Άλλη έκτρωση 
O06    Μη καθορισμένη έκτρωση 
O07    Ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης 
O08    Επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 
 
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 
O11    Προϋπάρχουσα υπερτασική διαταραχή με νεοεγκαθιστάμενη πρωτεϊνουρία  
O12    Οίδημα της κύησης και πρωτεϊνουρία χωρίς υπέρταση 
O13    Υπέρταση της κύησης χωρίς σημαντική πρωτεϊνουρία 
O14    Υπέρταση της κύησης με σημαντική πρωτεϊνουρία 
O15    Εκλαμψία 
Ο16    Μη καθορισμένη υπέρταση της εγκύου 
 
Άλλες διαταραχές της εγκύου που σχετίζονται κυρίως με την κύηση (O20-O29) 
 
O20    Αιμορραγία στην αρχή της κύησης 
O21    Υπέρμετροι έμετοι της κύησης 
O22    Φλεβικές επιπλοκές στην κύηση 
O23    Λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού στην κύηση 
O24    Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση 
O25    Υποσιτισμός στην κύηση 
O26    Φροντίδα της εγκύου για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση  
O28    Παθολογικά ευρήματα σε προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
O29    Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 
 
Φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά 
προβλήματα τοκετού (O30-O48) 
 
O30    Πολύδυμη κύηση 
O31    Επιπλοκές ειδικές για την πολύδυμη κύηση 
O32    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανώμαλη προβολή ή υποψία ανώμαλης προβολής του 

εμβρύου 
O33    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή δυσαναλογία ή υποψία δυσαναλογίας 
O34    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία ή υποψία ανωμαλίας των πυελικών οργάνων 
O35    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία και βλάβη ή υποψία ανωμαλίας και βλάβης του 

εμβρύου  
O36    Φροντίδα της μητέρας για άλλα γνωστά προβλήματα ή υποψία προβλημάτων του εμβρύου 
O40    Πολυάμνιο 
O41    Άλλες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων 
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O42    Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων 
O43    Διαταραχές του πλακούντα 
O44    Προδρομικός πλακούντας 
O45    Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae] 
O46    Αιμορραγία προ του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού 
O47    Ψευδής έναρξη τοκετού  
O48    Παράταση της κύησης 
 
Επιπλοκές του τοκετού (O60-O75) 
  
O60    Πρόωρος τοκετός 
O61    Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού 
O62    Ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού 
O63    Παρατεταμένος τοκετός 
O64    Δυστοκία που οφείλεται σε ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου 
O65    Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της εγκύου 
O66    Άλλες δυστοκίες 
O67    Τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία κατά τη διάρκειά του,  που δεν ταξινομείται αλλού 
O68    Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια 
O69    Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκές του ομφάλιου λώρου 
O70    Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού 
O71    Άλλοι μαιευτικοί τραυματισμοί  
O72    Αιμορραγία μετά τον τοκετό 
O73    Κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία 
O74    Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού 
O75    Άλλες επιπλοκές του τοκετού, που δεν ταξινομούνται αλλού 
    
Τοκετός (O80-O84) 
 
O80    Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου 
O81    Τοκετός ενός εμβρύου με εμβρυουλκία και σικυουλκία  
O82    Τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή 
O83    Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου 
O84 Τοκετός πολύδυμης κύησης 
   
Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία (O85-O92) 
 
O85    Επιλόχεια σηψαιμία 
O86    Άλλες επιλόχειες λοιμώξεις 
O87    Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία 
O88    Μαιευτική εμβολή 
O89    Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 
O90    Επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού 
O91    Λοιμώξεις του μαστού που σχετίζονται με τον τοκετό 
O92    Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδεόμενες με τον τοκετό 
 
Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού (O94-O99) 
 
O94    Όψιμα αποτελέσματα της επιπλοκής της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 
O95    Μαιευτικός θάνατος ακαθόριστης αιτιολογίας 
O96    Θάνατος από οποιαδήποτε μαιευτική αιτία που συμβαίνει σε περισσότερες από 42 ημέρες, 

αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον τοκετό  
O97    Θάνατος από όψιμα αποτελέσματα άμεσων μαιευτικών αιτιών 
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O98    Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν 
την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία  

O99    Άλλα νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό 
και τη λοχεία 

 
 
 
Κεφάλαιο ΧVI 
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο  
(P00-P96) 
 
 
Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες και από επιπλοκές της 
κύησης και του τοκετού (P00-P04) 
 
P00 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που μπορεί να μη σχετίζονται με 

την παρούσα κύηση 
P01 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από μητρικές επιπλοκές της κύησης  
P02 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από επιπλοκές του πλακούντα, του ομφάλιου λώρου και των 

εμβρυϊκών υμένων  
P03 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες επιπλοκές του τοκετού 
P04 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τοξικές επιδράσεις που μεταδίδονται μέσω του 

πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος 
  
Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη (P05-P08) 
  
P05 Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη και κακή θρέψη του εμβρύου 
P07 Διαταραχές που σχετίζονται με μικρή διάρκεια κύησης και χαμηλό βάρος γέννησης που δεν 

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

 
Τραύματα κατά τον τοκετό (P10-P15) 
  
P10 Ενδοκρανιακή διάσχιση και αιμορραγία κατά τον τοκετό 
P11 Άλλοι τραυματισμοί του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό 
P12 Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό 
P13 Τραυματισμός του σκελετού κατά τον τοκετό 
P14 Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό 
P15 Άλλοι τραυματισμοί κατά τον τοκετό 
 
Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P20-P29) 
 
P20 Ενδομήτρια υποξία 
P21 Ασφυξία κατά τον τοκετό 
P22 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού 
P23 Συγγενής πνευμονία 
P24 Σύνδρομα εισρόφησης στο νεογνό 
P25 Διάμεσο εμφύσημα και σχετικές καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
P26 Πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P27 Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P28 Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
P29 Καρδιαγγειακές διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
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Λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P35-P39) 
 
P35 Συγγενή ιογενή νοσήματα 
P36 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού 
P37 Άλλα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
P38 Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία 
P39 Άλλες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου 
 
Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού (P50-P61) 
 
P50 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος 
P51 Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού 
P52 Ενδοκρανιακή μη τραυματική αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού 
P53 Αιμορραγική νόσος του εμβρύου και του νεογνού 
P54 Άλλες αιμορραγίες του νεογνού 
P55 Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού 
P56 Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο  
P57 Πυρηνικός ίκτερος 
P58 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη εκτεταμένη αιμόλυση 
P59 Νεογνικός ίκτερος από άλλες και μη καθορισμένες αιτίες 
P60 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο έμβρυο και το νεογνό 
P61 Άλλες περιγεννητικές αιματολογικές διαταραχές  
 
Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό  
(P70-P74) 
 
P70 Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές για το έμβρυο και το 

νεογνό 
P71 Παροδικές νεογνικές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και μαγνησίου  
P72 Άλλες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές  
P74 Άλλες παροδικές νεογνικές ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές  
 
Διαταραχές του πεπτικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού (P75-P78) 
 
P75* Ειλεός από μηκώνιο 
P76 Άλλη εντερική απόφραξη του νεογνού 
P77 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου και του νεογνού 
P78 Άλλες περιγεννητικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος  
 
Καταστάσεις που αφορούν τους καλυπτήριους ιστούς και τη θερμορύθμιση του εμβρύου και του 
νεογνού (P80-P83) 
 
P80 Υποθερμία του νεογνού 
P81 Άλλες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού 
P83 Άλλες καταστάσεις των καλυπτήριων ιστών ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό 
 
Άλλες διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P90-P96) 
  
P90 Σπασμοί του νεογνού 
P91 Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού 
P92 Προβλήματα σίτισης του νεογνού 
P93 Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις που οφείλονται σε φάρμακα που χορηγούνται στο έμβρυο και 

το νεογνό 
P94 Διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού 
P95 Εμβρυϊκός θάνατος μη καθορισμένης αιτίας 
P96 Άλλες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
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Κεφάλαιο XVII 
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες  
(Q00-Q99) 
 
  
Συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος (Q00-Q07) 
  
Q00 Ανεγκεφαλία και συναφείς ανωμαλίες 
Q01 Εγκεφαλοκήλη 
Q02 Μικροκεφαλία 
Q03 Συγγενής υδροκέφαλος 
Q04 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου 
Q05 Δισχιδής ράχη 
Q06 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού 
Q07 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος 
 
Συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού, του ωτός, του προσώπου και του τραχήλου (Q10-Q18) 
 
Q10 Συγγενείς ανωμαλίες του βλεφάρου, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου  
Q11 Ανοφθαλμία, μικροφθαλμία και μακροφθαλμία 
Q12 Συγγενείς ανωμαλίες του φακού 
Q13 Συγγενείς ανωμαλίες του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού 
Q14 Συγγενείς ανωμαλίες του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού 
Q15 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού 
Q16 Συγγενείς ανωμαλίες του ωτός που προκαλούν βλάβη της ακοής 
Q17 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ωτός 
Q18 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου και του τραχήλου 
 
Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος (Q20- Q28) 
  
Q20 Συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων  
Q21 Συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών διαφραγμάτων  
Q22 Συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής και της τριχλώχινας βαλβίδας 
Q23 Συγγενείς ανωμαλίες της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας 
Q24 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς 
Q25 Συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων αρτηριών 
Q26 Συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων φλεβών 
Q27 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήματος 
Q28 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος 
 
Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος (Q30-Q34) 
  
Q30 Συγγενείς ανωμαλίες της ρίνας  
Q31 Συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα 
Q32 Συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας και των βρόγχων 
Q33 Συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων 
Q34 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος 
 
Χειλεοσχιστία και υπερωϊοσχιστία [λαγόχειλος και λυκόστομα] (Q35-Q37) 
 
Q35 Υπερωϊοσχιστία 
Q36 Χειλεοσχιστία 
Q37 Χειλεοϋπερωϊοσχιστία 
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Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος (Q38-Q45) 
  
Q38 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας, του στόματος και του φάρυγγα 
Q39 Συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου 
Q40 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ανώτερης πεπτικής οδού 
Q41 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου 
Q42 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου 
Q43 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εντέρου 
Q44 Συγγενείς ανωμαλίες της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων πόρων και του ήπατος 
Q45 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος 
 
Συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων (Q50-Q56) 
 
Q50 Συγγενείς ανωμαλίες των ωοθηκών, των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσμων 
Q51 Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου 
Q52 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος της γυναίκας 
Q53 Μη κατελθών όρχις 
Q54 Υποσπαδίας 
Q55 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
Q56 Απροσδιόριστο φύλο και ψευδοερμαφροδιτισμός 
 
Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (Q60-Q64) 
  
Q60 Νεφρική αγενεσία και άλλες ελλειμματικές βλάβες των νεφρών     
Q61 Κυστική νόσος του νεφρού 
Q62 Συγγενείς αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και συγγενείς ανωμαλίες του 

ουρητήρα 
Q63 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού 
Q64 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος 
 
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος  
(Q65-Q79) 
  
Q65 Συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου 
Q66 Συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα 
Q67 Συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες της κεφαλής, του προσώπου, της σπονδυλικής στήλης και 

του θώρακα 
Q68 Άλλες συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες 
Q69 Πολυδακτυλία 
Q70 Συνδακτυλία 
Q71 Ελλειματικές ανωμαλίες του άνω άκρου  
Q72 Ελλειματικές ανωμαλίες του κάτω άκρου 
Q73 Ελλειματικές ανωμαλίες μη καθορισμένου άκρου 
Q74 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άκρου(ων) 
Q75 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου 
Q76 Συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και των οστών του θώρακα 
Q77 Οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της  σπονδυλικής 
 στήλης 
Q78 Άλλες οστεοχονδροδυσπλασίες 
Q79 Συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικόυ συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
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Άλλες συγγενείς ανωμαλίες (Q80-Q89) 
  
Q80 Συγγενής ιχθύαση    
Q81 Πομφολυγώδης επιδερμόλυση 
Q82 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος 
Q83 Συγγενείς ανωμαλίες του μαστού 
Q84 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες οργάνων του καλυπτήριου συστήματος 
Q85 Φακωματώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Q86 Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια,  που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
Q87 Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν πολλαπλά συστήματα 
Q89 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού (Q90-Q99) 
  
Q90 Σύνδρομο Down 
Q91 Σύνδρομο Edwards και σύνδρομο Patau 
Q92 Άλλες τρισωμίες και μερικές τρισωμίες των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
Q93 Μονοσωμίες και ελλείψεις των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων που δεν ταξινομούνται αλλού 
Q95 Ισορροπημένες ανακατατάξεις και δομικοί δείκτες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Q96 Σύνδρομο Turner 
Q97 Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
Q98 Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με άρρενα φαινότυπο, που δεν 
 ταξινομούνται αλλού 
Q99 Άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  
 
 
Κεφάλαιο ΧVIII 
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, 
που δεν ταξινομούνται αλλού  
(R00-R99) 
 
 
Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα 
(R00-R09) 
  
R00 Διαταραχές του καρδιακού παλμού 
R01 Καρδιακά φυσήματα και άλλοι καρδιακοί ήχοι 
R02 Γάγγραινα, που δεν ταξινομείται αλλού 
R03 Παθολογική τιμή αρτηριακής πίεσης, χωρίς διάγνωση 
R04 Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς 
R05 Βήχας 
R06 Διαταραχές της αναπνοής 
R07 Πόνος στο λαιμό και το στήθος (θώρακα) 
R09 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό 
 σύστημα 
  
 
 
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

 69

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία (R10-R19) 
 
R10 Κοιλιακός και πυελικός πόνος 
R11 Ναυτία και έμετος 
R12 Επιγαστρικό καύσος [οπισθοστερνικό]   
R13 Δυσφαγία 
R14 Μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις 
R15 Ακράτεια κοπράνων 
R16 Ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία που δεν ταξινομούνται αλλού 
R17 Μη καθορισμένος ίκτερος 
R18 Ασκίτης 
R19 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία 
 
Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό (R20-R23)  
  
R20 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 
R23 Άλλες μεταβολές του δέρματος 
 
Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα (R25-R29) 
  
R25 Ανώμαλες ακούσιες κινήσεις 
R26 Διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας 
R27 Άλλη ασυνέργεια 
R29 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα 
 
Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα (R30-R39) 
  
R30 Πόνος κατά την ούρηση 
R31 Μη καθορισμένη αιματουρία 
R32 Μη καθορισμένη ακράτεια ούρων 
R33 Επίσχεση ούρων 
R34 Ανουρία και ολιγουρία 
R35 Πολυουρία 
R36 Ουρηθρικό έκκριμα 
R39 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα 
 
Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την νόηση, την αντίληψη, τη συναισθηματική κατάσταση 
και τη συμπεριφορά (R40-R46) 

 
R40 Υπνηλία, εμβροντησία  και κώμα   
R41 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη 
R42 Ζάλη και ίλιγγος 
R43 Διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης 
R44 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν γενικές αισθήσεις και αντιλήψεις  
R45 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση 
R46 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  
R48 Δυσλεξία και άλλες συμβολικές δυσλειτουργίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
R49 Διαταραχές της φωνής 
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Γενικά συμπτώματα και σημεία (R50- R69) 
  
R50 Πυρετός άλλης και άγνωστης αιτιολογίας 
R51 Κεφαλαλγία 
R52 Πόνος, που δεν ταξινομείται αλλού 
R53 Κακουχία και κόπωση 
R54 Γήρας 
R55 Συγκοπή και λιποθυμία 
R56 Σπασμοί, που δεν ταξινομούνται αλλού 
R57 Καταπληξία [shock], που δεν ταξινομείται αλλού 
R58 Αιμορραγία, που δεν ταξινομείται αλλού 
R59 Διόγκωση λεμφαδένων  
R60 Οίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού 
R61 Υπεριδρωσία 
R62 Έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης  
R63 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών 
R64 Καχεξία 
R68 Άλλα γενικά συμπτώματα και σημεία 
R69 Άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας 
 
Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του αίματος, χωρίς διάγνωση (R70-R79) 
 
R70 Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και παθολογικό ιξώδες πλάσματος 
R71 Διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
R72 Διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, που δεν ταξινομείται αλλού     
R73 Αυξημένο επίπεδο γλυκόζης στο αίμα 
R74 Παθολογικά επίπεδα ενζύμων του ορού 
R75 Εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]  
R76 Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό  
R77 Άλλες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος 
R78 Ανίχνευση φαρμάκων και άλλων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό φυσιολογικές 

συνθήκες 
R79 Άλλα παθολογικά ευρήματα των χημικών στοιχείων στο αίμα 
 
Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση (R80-R82) 
 
R80 Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία 
R81 Γλυκοζουρία 
R82 Άλλα παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων 
  
Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του σώματος, χωρίς 
διάγνωση (R83-R89) 
 
R83 Παθολογικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
R84 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος  και το 
 θώρακα 
R85 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από όργανα του πεπτικού και της κοιλιακής κοιλότητας 
R86 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα ανδρικά γεννητικά όργανα 
R87 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα γυναικεία γεννητικά όργανα   
R89 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από άλλα όργανα, συστήματα και ιστούς 
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Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους και τις δοκιμασίες 
λειτουργικότητας, χωρίς διάγνωση (R90-R94) 
 
R90 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού  συστήματος 
R91 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του πνεύμονα 
R92 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του μαστού 
R93 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων δομών του σώματος 
R94 Παθολογικά αποτελέσματα λειτουργικών εξετάσεων  
  
Ασαφώς καθοριζόμενα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας (R95-R99) 
 
R95 Σύνδρομο του αιφνιδίου βρεφικού θανάτου 
R96 Άλλος αιφνίδιος θάνατος, άγνωστης αιτιολογίας 
R98 Θάνατος στον οποίο δεν ήταν κανείς παρών 
R99 Άλλα ασαφώς καθοριζόμενα  και άγνωστα αίτια θνησιμότητας  
 
 
 
Κεφάλαιο XIX 
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές 
αιτίες  
(S00-T98) 
 
 
Τραυματισμοί της κεφαλής (S00-S09) 

 
S00 Επιπολής τραυματισμός της κεφαλής 
S01 Ανοικτό τραύμα της κεφαλής 
S02 Κατάγματα του κρανίου και των οστών του προσώπου 
S03 Εξάρθρημα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων της κεφαλής 
S04 Τραυματισμός των κρανιακών νεύρων 
S05 Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου 
S06 Ενδοκρανιακός τραυματισμός 
S07 Συνθλιπτικός τραυματισμός της κεφαλής  
S08 Τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κεφαλής 
S09 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κεφαλής 
 
Τραυματισμοί του τραχήλου (S10- S19) 
 
S10 Επιπολής τραυματισμός του τραχήλου 
S11 Ανοικτό τραύμα του τραχήλου 
S12 Κάταγμα του τραχήλου 
S13 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων στο επίπεδο του τραχήλου 
S14 Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του τραχήλου 
S15 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου 
S16 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του τραχήλου 
S17 Συνθλιπτικός τραυματισμός του τραχήλου  
S18 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του τραχήλου  
S19 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του τραχήλου 
 
Τραυματισμοί του θώρακα (S20- S29) 
 
S20 Επιπολής τραυματισμός του θώρακα 
S21 Ανοικτό τραύμα του θώρακα 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

 72

S22 Κάταγμα του(ων) πλευρού(ών), του στέρνου και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης 

S23 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του θώρακα 
S24 Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του θώρακα 
S25 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων του θώρακα 
S26 Τραυματισμός της καρδιάς 
S27 Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων 
S28 Συνθλιπτικός τραυματισμός του θώρακα και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος του 

θώρακα 
S29 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του θώρακα 
 
Τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης, της οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης και της πυέλου (S30-S39) 
 
S30 Επιπολής τραυματισμός της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
S31 Ανοικτό τραύμα της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
S32 Κάταγμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 
S33 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων 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 
S35 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της 

ράχης και της πυέλου 
S36 Τραυματισμός των ενδοκοιλιακών οργάνων 
S37 Τραυματισμός ουροποιητικών και πυελικών οργάνων 
S38 Συνθλιπτικός τραυματισμός και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, του 

κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
S39 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και 

της πυέλου 
 
Τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα (S40-S49) 
 
S40 Επιπολής τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα 
S41 Ανοικτό τραύμα του ώμου και του βραχίονα 
S42 Κάταγμα του ώμου και του βραχίονα 
S43 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων της ωμικής ζώνης 
S44 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα  
S45 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα 
S46 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα 
S47 Συνθλιπτικός τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα  
S48 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα 
S49 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα 
    
Τραυματισμοί του αγκώνα και του αντιβραχίου (S50-S59) 
 
S50 Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου 
S51 Ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου 
S52 Κάταγμα του αντιβραχίου 
S53 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του αγκώνα 
S54 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου 
S55 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου 
S56 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του αντιβραχίου 
S57 Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντιβραχίου  
S58 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντιβραχίου 
S59 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αντιβραχίου 
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Τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας (S60-S69) 
 
S60 Επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας 
S61 Ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χείρας 
S62 Κάταγμα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S63 Εξάρθρημα και διάστρεμμα αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας 

χείρας 
S64 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S65 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S66 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S67 Συνθλιπτικός τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας 
S68 Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας 
S69 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας 
 
Τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού (S70- S79) 
 
S70 Επιπολής τραυματισμός του ισχίου και του μηρού 
S71 Ανοικτό τραύμα του ισχίου και του μηρού 
S72 Κάταγμα του μηριαίου οστού 
S73 Εξάρθρημα και διάστρεμμα της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου 
S74 Τραυματισμός νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού 
S75 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού 
S76 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού 
S77 Συνθλιπτικός τραυματισμός του ισχίου και του μηρού  
S78 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού 
S79 Άλλοι και καθορισμένοι τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού 
 
Τραυματισμοί του γόνατος και της κνήμης (S80- S89) 
 
S80  Επιπολής τραυματισμός της κνήμης 
S81 Ανοικτό τραύμα της κνήμης 
S82 Κάταγμα της κνήμης, συμπεριλαμβανομένου του αστράγαλου 
S83 Εξάρθρημα, διάστρεμμα και διάταση  των αρθρώσεων και συνδέσμων του γόνατος 
S84 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο της κνήμης 
S85 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης 
S86 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο της κνήμης 
S87 Συνθλιπτικός τραυματισμός της κνήμης  
S88 Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης 
S89  Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κνήμης 
 
Τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S90- S99) 
  
S90 Επιπολής τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S91 Ανοικτό τραύμα του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S92 Κάταγμα του άκρου πόδα, εκτός του αστράγαλου 
S93 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο του αστράγαλου και 

του άκρου πόδα 
S94 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S95 Τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα  
S96 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S97 Συνθλιπτικός τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα  
S98 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S99 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
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Τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T07) 
 
T00 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T01 Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T02 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T03  Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T04 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T05 Τραυματικοί ακρωτηριασμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T06 Άλλοι τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
T07 Μη καθορισμένοι πολλαπλοί τραυματισμοί 
  
Τραυματισμοί σε μη καθορισμένο τμήμα του κορμού, άκρου ή περιοχής του σώματος (T08-T14) 
 
T08 Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο  
T09 Άλλοι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης και του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο 
T10 Κάταγμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T11 Άλλοι τραυματισμοί του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο 
T12 Κάταγμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T13 Άλλοι τραυματισμοί του κάτω άρκου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T14 Τραυματισμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  
Επιπτώσεις από ξένο σώμα που εισέρχεται διαμέσου φυσικού στόμιου (T15-T19) 
 
T15 Ξένο σώμα στην έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχή  
T16 Ξένο σώμα στο ους 
T17 Ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό 
T18 Ξένο σώμα στην πεπτική οδό 
T19 Ξένο σώμα στην ουρογεννητική οδό 
 
Θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
 
Θερμικά και χημικά εγκαύματα της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, καθοριζόμενα με βάση την 
εντόπιση (T20-T25) 
 
T20 Θερμικό και χημικό έγκαυμα της κεφαλής και του τραχήλου 
T21 Θερμικό και χημικό έγκαυμα του κορμού 
T22 Θερμικό και χημικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας 

χείρας 
T23 Θερμικό και χημικό έγκαυμα 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 
T25 Θερμικό και χημικό έγκαυμα 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 
T27 Θερμικό και χημικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού 
T28 Θερμικό και χημικό έγκαυμα άλλων 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 
T30 Θερμικό και χημικό έγκαυμα, περιοχή του σώματος μη καθορισμένη  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

 75

T31 Θερμικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος 
που καταλαμβάνουν 

T32 Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος 
που καταλαμβάνουν 

 
Κρυοπάγημα (T33-T35) 
 
T33 Επιπολής κρυοπάγημα 
T34 Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού 
T35 Κρυοπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος και μη καθορισμένο κρυοπάγημα 
 
Δηλητηρίαση από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες (T36-T50) 
 
T36 Δηλητηρίαση από αντιβιοτικά συστηματικής χορήγησης 
T37 Δηλητηρίαση από άλλα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά συστηματικής χορήγησης  
T38 Δηλητηρίαση από ορμόνες και τα συνθετικά υποκατάστατά τους και ανταγωνιστές τους, που 

δεν ταξινομούνται αλλού 
T39 Δηλητηρίαση από μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά 
T40 Δηλητηρίαση από ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα]  
T41 Δηλητηρίαση από αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια 
T42 Δηλητηρίαση από αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα 
T43 Δηλητηρίαση από ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
T44 Δηλητηρίαση από φάρμακα τα οποία δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 
T45 Δηλητηρίαση από κυρίως συστηματικούς και αιματολογικούς παράγοντες, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
T46 Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα 
T47 Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν  κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα 
T48 Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρούν κυρίως στους λείους και τους σκελετικούς μύες και 

στο αναπνευστικό σύστημα 
T49 Δηλητηρίαση από τοπικούς παράγοντες που δρουν κυρίως στο δέρμα και τους βλεννογόνους 

και από οφθαλμολογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα 
T50 Δηλητηρίαση από διουρητικά και από άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και 

βιολογικές ουσίες 
 
Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής προέλευσης (T51-T65) 
 
T51 Τοξική επίδραση αλκοόλης 
T52 Τοξικές επιδράσεις από οργανικούς διαλύτες 
T53 Τοξικές επιδράσεις των αλογονοπαράγωγων των αλειφατικών και αρωματικών 

υδρογονανθράκων 
T54 Τοξικές επιδράσεις διαβρωτικών ουσιών 
T55 Τοξικές επιδράσεις σαπώνων και απορρυπαντικών ουσιών 
T56 Τοξικές επιδράσεις μετάλλων 
T57 Τοξική επίδραση από άλλες ανόργανες ουσίες 
T58 Τοξικές επιδράσεις μονοξειδίου του άνθρακα 
T59 Τοξικές επιδράσεις άλλων αερίων, αναθυμιάσεων και ατμών 
T60 Τοξικές επιδράσεις παρασιτικτόνων 
T61 Τοξική επίδραση βλαπτικών ουσιών που τρώγονται με τα βρώσιμα θαλασσινά 
T62 Τοξική επίδραση άλλων βλαπτικών ουσιών που τρώγονται με το φαγητό 
T63 Τοξική επίδραση από επαφή με δηλητηριώδη ζώα 
T64 Τοξική επίδραση από αιφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες που έχουν μολύνει τις τροφές 
T65 Τοξική επίδραση από άλλες και μη καθορισμένες ουσίες  
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Άλλες και μη καθορισμένες επιδράσεις από εξωτερικές αιτίες (T66-T78) 
  
T66 Μη καθορισμένες επιδράσεις ακτινοβολίας  
T67 Επιδράσεις της θερμότητας και του φωτός 
T68 Υποθερμία 
T69 Άλλες επιδράσεις χαμηλής θερμοκρασίας 
T70 Επιδράσεις της πίεσης του αέρα και του νερού 
T71 Ασφυξία 
T73 Επιδράσεις από άλλες μορφές στέρησης 
T74 Σύνδρομα κακοποίησης 
T75 Επιδράσεις άλλων εξωτερικών αιτιών 
T78 Ανεπιθύμητες ενέργειες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  
Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος (T79) 
  
T79 Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος, που δεν ταξινομούνται αλλού  
 
Επιπλοκές της χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας, που δεν ταξινομούνται αλλού (T80-T88) 
 
T80 Επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
T81 Επιπλοκές ιατρικών επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού  
T82 Επιπλοκές από καρδιακές και αγγειακές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα 
T83 Επιπλοκές προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του ουρογεννητικού 

συστήματος  
T84 Επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων 
T85 Επιπλοκές άλλων εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων 
T86 Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών 
T87 Επιπλοκές ειδικές της επανασυγκόλλησης και του ακρωτηριασμού  
T88 Άλλες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  
Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών από εξωτερικές 
αιτίες (T90-T98) 
 
T90 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού της κεφαλής 
T91 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του τραχήλου και του κορμού 
T92 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του άνω άκρου 
T93 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του κάτω άκρου 
T94 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών που αφορούν πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές 

του σώματος 
T95 Όψιμα αποτελέσματα θερμικών, χημικών εγκαυμάτων και κρυοπαγημάτων 
T96 Όψιμα αποτελέσματα δηλητηρίασης από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
T97 Όψιμα αποτελέσματα τοξικών επιδράσεων ουσιών οι οποίες δεν είναι πρωτίστως 

φαρμακευτικής προέλευσης 
T98 Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων επιδράσεων από εξωτερικές αιτίες  
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Κεφάλαιο ΧΧ 
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας  
(V01-Y98) 
 
Ατυχήματα (V01-X59) 
 
Ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99) 
 
Πεζός που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V01-V09)  
 
V01 Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 
V02 Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 
V03 Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) 
V04 Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 
V05 Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές 

γραμμές 
V06 Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 
V09 Πεζός που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
 
Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V10-V19) 
 
V10 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 
V11 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο ποδήλατο 
V12 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 
V13 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φoρτηγό 

(βαν) 
V14 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ μεταφορικό όχημα ή λεωφορείο 
V15 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή με όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 
V16 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα μη μηχανοκίνητα οχήματα 
V17 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο 
V18 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα χωρίς σύγκρουση 
V19 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα 
 
Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V20-V29) 
 
V20 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 
V21 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 
V22 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο 

όχημα 
V23 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό 

φορτηγό (βαν) 
V24 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 
V25 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 
V26 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 
V27 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο 

αντικείμενο 
V28 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 
V29 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
 
Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V30- V39) 
 
V30 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 
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V31 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 
V32 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή 

τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 
V33 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) 
V34 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ 

όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 
V35 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή 

όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
V36 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη 

μηχανοκίνητο όχημα 
V37 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή 

ακινητοποιημένο αντικείμενο 
V38 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς 

σύγκρουση 
V39 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα 

ατυχήματα μεταφοράς 
 
Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V40-V49) 
 
V40 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 
V41 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 
V42 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο 

όχημα 
V43 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό 

φορτηγό (βαν) 
V44 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή 

λεωφορείο 
V45 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 
V46 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 
V47 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο 

αντικείμενο 
V48 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 
V49 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
 
Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V50-V59) 
  
V50 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή 

ζώο 
V51 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

ποδήλατο 
V52 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 
V53 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) 
V54 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ 

όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 
V55 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
V56 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο 

μη μηχανοκίνητο όχημα 
V57 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

 79

V58 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
χωρίς σύγκρουση 

V59 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε άλλα και μη 
καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 

 
Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V60-V69)  
 
V60 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 
V61 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 
V62 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο 

όχημα 
V63 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, 

ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) 
V64 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα 

μεταφοράς ή λεωφορείο 
V65 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα 

που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
V66 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη  

μηχανοκίνητο όχημα 
V67 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή 

ακινητοποιημένο αντικείμενο 
V68 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς 

σύγκρουση 
V69 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα 

ατυχήματα μεταφοράς 
 
Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V70-V79) 
 
V70 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 
V71 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 
V72 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο 

όχημα 
V73 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό 

φορτηγό (βαν) 
V74 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή 

λεωφορείο 
V75 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 
V76 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 
V77 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο 

αντικείμενο 
V78 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 
V79 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
 
Άλλα ατυχήματα χερσαίας μεταφοράς (V80-V89)  
  
V80 Αναβάτης ζώου ή επιβάτης οχήματος συρόμενου από ζώο που τραυματίζεται σε ατύχημα 

μεταφοράς 
V81 Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές ο οποίος τραυματίζεται 

σε ατύχημα μεταφοράς 
V82 Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
V83 Επιβάτης ειδικού οχήματος το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικά κτίρια ο οποίος 

τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
V84 Επιβάτης ειδικού οχήματος, που χρησιμοποιείται κυρίως στη γεωργία, ο οποίος τραυματίζεται 

σε ατύχημα μεταφοράς 
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V85 Επιβάτης ειδικoύ οικοδομικού οχήματος, που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
V86 Επιβάτης ειδικού παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου οχήματος σχεδιασμένου κυρίως για 

χρήση εκτός δρόμου, ο οποίος τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
V87 Οδικό ατύχημα καθορισμένου τύπου αλλά όπου είναι άγνωστος ο τρόπος μεταφοράς του 

θύματος 
V88 Μη οδικό ατύχημα καθορισμένου τύπου, αλλά όπου είναι άγνωστος ο τρόπος μεταφοράς του 

θύματος 
V89 Ατύχημα με μηχανοκίνητο ή μη μηχανοκίνητο όχημα, χωρίς να καθορίζεται ο τύπος του 

οχήματος 
 
Ατυχήματα μεταφοράς με πλωτά μέσα(V90-V94) 
 
V90 Ατύχημα με πλωτό σκάφος που προκαλεί πνιγμό και εμβύθιση 
V91 Ατύχημα σε πλωτό σκάφος που προκαλεί άλλο τραυματισμό 
V92 Πνιγμός και εμβύθιση που σχετίζεται με πλωτά μεταφορικά μέσα χωρίς ατύχημα σε σκάφος 
V93 Ατύχημα πάνω σε πλωτό σκάφος χωρίς ατύχημα του σκάφους, που δεν προκαλεί πνιγμό ή 

εμβύθιση 
V94 Άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα πλωτών μεταφορών 
 
Αεροπορικά και διαστημικά ατυχήματα (V95-V97) 
  
V95 Ατύχημα σε μηχανοκίνητο αεροσκάφος που προκαλεί τραυματισμό επιβάτη 
V96 Ατύχημα σε μη μηχανοκίνητο αεροσκάφος που προκαλεί τραυματισμό επιβάτη 
V97 Άλλα καθορισμένα αεροπορικά ατυχήματα 
 
Άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς (V98-V99) 
 
V98 Άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
V99 Μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
  
Άλλες εξωτερικές αιτίες τυχαίων τραυματισμών από ατυχήματα (W00-X59) 
  
Πτώσεις (W00-W19) 
 
W00 Πτώση στο ίδιο επίπεδο συσχετιζόμενη με πάγο και χιόνι 
W01 Πτώση στο ίδιο επίπεδο από ολίσθηση, σκόνταμμα ή παραπάτημα 
W02 Πτώση με παγοπέδιλα, σκι, πατίνια ή σκέϊτμπορντ [skateboard]    
W03 Άλλη πτώση στο ίδιο επίπεδο που οφείλεται σε σύγκρουση με ή ώθηση από άλλο άτομο 
W04 Πτώση κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή στήριξης από άλλα άτομα 
W05 Πτώση συσχετιζόμενη με αναπηρική καρέκλα 
W06 Πτώση συσχετιζόμενη με κρεβάτι 
W07 Πτώση συσχετιζόμενη με καρέκλα 
W08 Πτώση συσχετιζόμενη με άλλα έπιπλα 
W09 Πτώση συσχετιζόμενη με εξοπλισμό παιδικής χαράς 
W10 Πτώση επάνω σε ή από σκάλες (κλίμακες) και σκαλοπάτια 
W11 Πτώση επάνω σε ή από σκάλα (πτυσσόμενη, εργασίας) 
W12 Πτώση επάνω σε ή από σκαλωσιά 
W13 Πτώση από, έξω από ή μέσα από κτίριο ή οικοδόμημα 
W14 Πτώση από δέντρο 
W15 Πτώση από βράχο (γκρεμό) 
W16 Βουτιά ή άλμα σε νερό που προκαλεί άλλον τραυματισμό εκτός από πνιγμό ή εμβύθιση 
W17 Άλλη πτώση από το ένα επίπεδο σε άλλο 
W18 Άλλη πτώση στο ίδιο επίπεδο 
W19 Μη καθορισμένη πτώση  
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Έκθεση σε άψυχες μηχανικές δυνάμεις (W20-W49) 
 
W20 Χτύπημα από αντικείμενο που ρίχνεται, εκτοξεύεται ή πέφτει 
W21 Χτύπημα επάνω σε ή από αθλητικό εξοπλισμό 
W22 Χτύπημα επάνω σε ή από άλλα αντικείμενα 
W23 Παγίδευση, σύνθλιψη, ενσφήνωση ή σφίξιμο μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα 
W24 Επαφή με ανυψωτικές συσκευές και συσκευές μετάδοσης της κίνησης, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
W25 Επαφή με αιχμηρό γυαλί 
W26 Επαφή με μαχαίρι, ξίφος ή εγχειρίδιο 
W27 Επαφή με χειροκίνητα εργαλεία 
W28 Επαφή με μηχανοκίνητο χλοοκοπτικό μηχάνημα 
W29 Επαφή με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και οικιακές συσκευές 
W30 Επαφή με γεωργικά [αγροτικά] μηχανήματα 
W31 Επαφή με άλλα και μη καθορισμένα μηχανήματα 
W32 Πυροβολισμός περιστρόφου 
W33 Πυροβολισμός από καραμπίνα, κυνηγετικό όπλο και άλλα μεγαλύτερα πυροβόλα όπλα 
W34 Πυροβολισμός από άλλα και μη καθορισμένα πυροβόλα όπλα 
W35 Έκρηξη και ρήξη λέβητα  
W36 Έκρηξη και ρήξη κυλίνδρου αερίων    
W37 Έκρηξη και ρήξη πεπιεσμένου ελαστικού (αυτοκινήτου), αγωγού και σωλήνα 
W38 Έκρηξη και ρήξη άλλων καθορισμένων πεπιεσμένων συσκευών 
W39 Έκρηξη πυροτεχνήματος 
W40 Έκρηξη άλλων υλικών 
W41 Έκθεση σε πίδακα από ακροφύσιο υψηλής πίεσης [jet] 
W42 Έκθεση σε θόρυβο 
W43 Έκθεση σε δονήσεις 
W44 Είσοδος ξένου σώματος εντός ή μέσω του οφθαλμού ή φυσικού στομίου 
W45 Είσοδος ξένου σώματος ή αντικειμένου δια μέσου του δέρματος 
W46 Eπαφή με υποδερμική βελόνα 
W49 Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες άψυχες μηχανικές δυνάμεις 
 
Έκθεση σε έμψυχες μηχανικές δυνάμεις (W50- W64) 
 
W50 Χτύπημα, λάκτισμα, συστροφή, δήγμα ή εκδορά από άλλο άτομο 
W51 Πλήγμα ή πρόσκρουση από άλλο άτομο   
W52 Σύνθλιψη, βίαιη ώθηση και ποδοπάτηση από πλήθος ή άτομα που τρέπονται σε άτακτη φυγή 
W53 Δήγμα αρουραίου 
W54 Δήγμα ή κτύπημα από σκύλο 
W55 Δήγμα ή χτύπημα από άλλα θηλαστικά 
W56 Επαφή με θαλάσσια ζώα 
W57 Δήγμα ή νυγμός από μη δηλητηριώδες έντομο και άλλα μη δηλητηριώδη αρθρόποδα 
W58 Δήγμα ή χτύπημα από κροκόδειλο ή αλιγάτορα 
W59 Δήγμα ή σύνθλιψη από άλλα ερπετά 
W60 Επαφή με αγκάθια και κοφτερά φύλλα φυτών 
W64 Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες έμψυχες μηχανικές δυνάμεις 
 
Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση (W65-W74) 
 
W65 Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα στο λουτήρα (μπανιέρα) 
W66 Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς το λουτήρα (μπανιέρα) 
W67 Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα σε κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 
W68 Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς τη κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 
W69 Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα σε φυσικά ύδατα   
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W70 Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς φυσικά ύδατα  
W73 Άλλος καθορισμένος πνιγμός και εμβύθιση 
W74 Μη καθορισμένος πνιγμός και εμβύθιση 
 
Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή (W75-W84) 
 
W75 Τυχαία ασφυξία και στραγγαλισμός στο κρεβάτι 
W76 Άλλος τυχαίος απαγχονισμός και στραγγαλισμός 
W77 Απειλές για την αναπνοή που οφείλονται σε κατάρρευση, κατολίσθηση εδάφους και άλλες 

ουσίες  
W78 Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου 
W79 Εισρόφηση και κατάποση τροφής που προκαλεί απόφραξη της αναπνευστικής οδού 
W80 Εισρόφηση και κατάποση άλλων αντικειμένων που προκαλούν απόφραξη των αεροφόρων 

οδών 
W81 Περιορισμός ή παγίδευση σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου 
W83 Άλλες καθορισμένες απειλές για την αναπνοή 
W84 Μη καθορισμένες απειλές για την αναπνοή 
 
Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ακτινοβολία και ακραίες τιμές ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και πίεσης 
(W85-W99)  
 
W85 Έκθεση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
W86 Έκθεση σε άλλο καθορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα 
W87 Έκθεση σε μη καθορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα 
W88 Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία 
W89 Έκθεση σε τεχνητό ορατό και υπεριώδες φως  
W90 Έκθεση σε άλλη  μη ιονίζουσα ακτινοβολία 
W91 Έκθεση σε μη καθορισμένο τύπο ακτινοβολίας 
W92 Έκθεση σε υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης  
W93 Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης 
W94 Έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και σε μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης 
W99 Έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους τεχνητούς περιβαλλοντικούς παράγοντες 
 
Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες (X00-X09) 
 
X00 Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε κτίριο ή οικοδόμημα 
X01 Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, εκτός κτιρίων ή οικοδομημάτων 
X02 Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά μέσα σε κτίριο ή οικοδόμημα 
X03 Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά, εκτός κτιρίου ή οικοδομήματος 
X04 Έκθεση σε ανάφλεξη εξαιρετικά εύφλεκτου υλικού 
X05 Έκθεση σε ανάφλεξη ή τήξη νυχτικού 
X06 Έκθεση σε ανάφλεξη ή τήξη άλλων υφασμάτων ή ενδυμασίας 
X08 Έκθεση σε άλλο καθορισμένο(η) καπνό, φωτιά και φλόγα 
X09 Έκθεση σε μη καθορισμένο(η) καπνό, φωτιά και φλόγα 
 
Επαφή με θερμότητα και καυτές ουσίες (X10-X19) 
 
X10 Επαφή με καυτά ποτά, τρόφιμα, λίπη και μαγειρικά έλαια 
X11 Επαφή με καυτό νερό βρύσης 
X12 Επαφή με άλλα καυτά υγρά 
X13 Επαφή με υδρατμούς και καυτούς ατμούς 
X14 Επαφή με καυτό αέρα και αέρια 
X15 Επαφή με καυτές οικιακές συσκευές 
X16 Επαφή με καυτές συσκευές θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ και σωλήνες 
X17 Επαφή με καυτές μηχανές, μηχανήματα και εργαλεία  
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X18 Επαφή με άλλα καυτά μέταλλα 
X19 Επαφή με άλλες και μη καθορισμένς  μορφές θερμότητας και καυτές ουσίες 
 
Επαφή με δηλητηριώδη ζώα και φυτά (X20-X29) 
 
X20 Επαφή με δηλητηριώδη φίδια και σαύρες 
X21 Επαφή με δηλητηριώδεις αράχνες 
X22 Επαφή με σκορπιούς 
X23 Επαφή με σφήκες, και μέλισσες 
X24 Επαφή με σαρανταποδαρούσες και δηλητηριώδη μυριόποδα (τροπικά) 
X25 Επαφή με άλλα δηλητηριώδη αρθρόποδα 
X26 Επαφή με δηλητηριώδη θαλάσσια ζώα και φυτά 
X27 Επαφή με άλλα καθορισμένα δηλητηριώδη ζώα 
X28 Επαφή με άλλα καθορισμένα δηλητηριώδη φυτά 
X29 Επαφή με μη καθορισμένο δηλητηριώδες ζώο ή φυτό 
 
Έκθεση σε δυνάμεις της φύσης (X30-X39) 
 
X30 Έκθεση σε υπερβολική φυσική θερμότητα 
X31 Έκθεση σε υπερβολικό φυσικό ψύχος 
X32 Έκθεση σε ηλιακό φως  
X33 Θύμα κεραυνού 
X34 Θύμα σεισμού 
X35 Θύμα έκρηξης ηφαιστείου  
X36 Θύμα χιονοστιβάδας, κατολίσθησης του εδάφους και άλλων γεωλογικών κινήσεων 
X37 Θύμα κατακλυσμικής θύελλας 
X38 Θύμα πλημμύρας 
X39 Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες δυνάμεις της φύσης 
 
Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες (X40-X49) 
 
X40 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και 

αντιρευματικά  
X41 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά, 

αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού  
X42 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα], 

που δεν ταξινομούνται αλλού 
X43 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό 

σύστημα  
X44 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές 

και βιολογικές ουσίες  
X45 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε αλκοόλ  
X46 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους 

υδρογονάνθρακες και τους ατμούς αυτών  
X47 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς 
X48 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα  
X49 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες  χημικές και επιβλαβείς 

ουσίες 
 
Υπερπροσπάθεια, ταξίδια και στέρηση (X50-X57) 
 
X50 Υπερπροσπάθεια και επίπονες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
X51 Ταξίδια και (μετα)κίνηση 
X52 Παράταση παραμονής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 
X53 Στέρηση τροφής 
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X54 Στέρηση ύδατος 
X57 Μη καθορισμένες μορφές στέρησης 
  
Τυχαία έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους παράγοντες (X58-X59) 
 
X58 Έκθεση σε άλλους καθορισμένους παράγοντες 
X59 Έκθεση σε μη καθορισμένο παράγοντα 
  
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός (X60-X84) 
 
X60 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και 

αντιρευματικά 
X61 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπηληπτικά, καταπραϋντικά- υπνωτικά, 

αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
X62 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά 

[ψευδαισθησιογόνα], που δεν ταξινομούνται αλλού 
X63 Σκόπμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό 

σύστημα 
X64 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, 

φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
X65 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ 
X66 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους 

υδρογονάνθρακες και τους ατμούς τους 
X67 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς 
X68 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα   
X69 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες χημικές και 

επιβλαβείς ουσίες 
X70 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια απαγχονισμού, στραγγαλισμού και ασφυξίας 
X71 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια πνιγμού και εμβύθισης 
X72 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με περίστροφο 
X73 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και πυροβόλο 

όπλο 
X74 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με άλλο και μη καθορισμένο πυροβόλο όπλο 
X75 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από εκρηκτικά υλικά 
X76 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από καπνό, φωτιά και φλόγες 
X77 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα 
X78 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο 
X79 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με αμβλύ αντικείμενο 
X80 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω άλματος από υψηλή τοποθεσία  
X81 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέ άλμα ή ξάπλωμα μπροστά από κινούμενο αντικείμενο 
X82 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω σύνθλιψης με μηχανοκίνητο όχημα  
X83 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με άλλα καθορισμένα μέσα 
X84 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με μη καθορισμένα μέσα 
  
Επίθεση (X85-Y09) 
 
X85 Επίθεση με φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
X86 Επίθεση με καυστική [διαβρωτική] ουσία  
X87 Επίθεση με εντομοκτόνα  
X88 Επίθεση με αέρια και ατμούς 
X89 Επίθεση με άλλες καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες 
X90 Επίθεση με μη καθορισμένες χημικές ή επιβλαβείς ουσίες 
X91 Επίθεση με απαγχονισμό, στραγγαλισμό και ασφυξία 
X92 Επίθεση με πνιγμό και εμβύθιση 
X93 Επίθεση με πυροβολισμό περίστροφου  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

 85

X94 Επίθεση με πυροβολισμό τυφεκίου, κυνηγητικού όπλου ή μεγάλου πυροβόλου όπλου 
X95 Επίθεση με πυροβολισμό άλλων και μη καθορισμένων πυροβόλων όπλων 
X96 Επίθεση με εκρηκτικό υλικό 
X97 Επίθεση με καπνό, φωτιά και φλόγες 
X98 Επίθεση με υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα 
X99 Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο 
Y00 Επίθεση με αμβλύ αντικείμενο 
Y01 Επίθεση με ώθηση (ατόμου) από υψηλή τοποθεσία 
Y02 Επίθεση με ώθηση ή τοποθέτηση θύματος εμπρός από κινούμενο αντικείμενο 
Y03 Επίθεση με συντριβή μηχανοκίνητου οχήματος 
Y04 Επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας 
Y05 Σεξουαλική επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας 
Y06 Παραμέληση και εγκατάλειψη  
Y07 Άλλα σύνδρομα κακοποίησης 
Y08 Επίθεση με άλλα καθορισμένα μέσα 
Y09 Επίθεση με μη καθορισμένα μέσα 
 
Γεγονότα χωρίς καθορισμένη πρόθεση (Y10-Y34) 
 
Y10 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά, 

χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y11 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά 

και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y12 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα], που δεν 

ταξινομούνται αλλού, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y13 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, 

χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y14 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και 

βιολογικές ουσίες, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y15 Δηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ, χωρίς καθορισμένη πρόθεση  
Y16 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους υδρογονάνθρακες 

και στους ατμούς τους, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y17 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y18 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y19 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες, χωρίς 

καθορισμένη πρόθεση 
Y20 Απαγχονισμός, στραγγαλισμός και ασφυξία, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y21 Πνιγμός και εμβύθιση, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y22 Πυροβολισμός με περίστροφο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y23 Πυροβολισμός με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και μεγάλο πυροβόλο όπλο, χωρίς καθορισμένη 

πρόθεση 
Y24 Πυροβολισμός με άλλα και μη καθορισμένα πυροβόλα όπλα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y25 Επαφή με εκρηκτικό υλικό, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y26 Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y27 Επαφή με υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y28 Επαφή με αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 
Y29 Επαφή με αμβλύ αντικείμενο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y30 Πτώση, άλμα ή ώθηση από υψηλή τοποθεσία, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y31 Πτώση, ξάπλωμα ή τρέξιμο μπροστά ή σε κινούμενο αντικείμενο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y32 Συντριβή μηχανοκίνητου οχήματος, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y33 Άλλα καθορισμένα γεγονότα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y34 Μη καθορισμένο γεγονός, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
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Νόμιμη  παρέμβαση και πολεμικές επιχειρήσεις (Y35-Y36) 
  
Y35 Νόμιμη παρέμβαση   
Y36 Πολεμικές επιχειρήσεις 
 
Επιπλοκές ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας (Y40-Y84) 
 
Φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες που προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες σε θεραπευτική 
χρήση (Y40-Y59) 
 
Y40 Αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά 
Y41 Άλλα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά που χορηγούνται συστηματικά 
Y42 Ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα και ανταγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y43 Παράγοντες με κύρια συστηματική δράση 
Y44 Παράγοντες με κύρια δράση στα συστατικά του αίματος 
Y45 Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
Y46 Αντιεπιληπτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα 
Y47 Κατασταλτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα 
Y48 Αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια 
Y49 Ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y50 Διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y51 Φάρμακα που δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 
Y52 Παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα 
Y53 Παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστερεντερικό σύστημα 
Y54 Παράγοντες που δρουν κυρίως στο ισοζύγιο του ύδατος και το μεταβολισμό  των μετάλλων και 

του ουρικού οξέος 
Y55 Παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό 

σύστημα 
Y56 Τοπικοί παράγοντες που δρουν κυρίως στο δέρμα και τους βλεννογόνους και οφθαλμογικά, 

ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα 
Y57 Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες 
Y58 Βακτηριακά εμβόλια 
Y59 Άλλα και μη καθορισμένα εμβόλια και βιολογικές ουσίες 
 
Ατυχή περιστατικά ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας (Y60-Y69) 
 
Y60 Ακούσια διατομή, νύξη, διάτρηση ή αιμορραγία κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής 

φροντίδας 
Y61 Τυχαία παραμομονή ξένου αντικειμένου μέσα στο σώμα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και 

ιατρικής φροντίδας 
Y62 Αποτυχία μέτρων αντισηψίας, κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
Y63 Λανθασμένη δοσολογία (φαρμάκων ή άλλων υγρών) κατά τη διάρκεια χειρουργικής και 

ιατρικής φροντίδας   
Y64 Μολυσμένες ιατρικές ή βιολογικές ουσίες 
Y65 Άλλα ατυχή περιστατικά κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
Y66 Μη χορήγηση 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) 
 
Y70 Συσκευές αναισθησίας που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y71 Καρδιαγγειακές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y72 Ωτορινολαρυγγολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
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Y73 Γαστρεντερολογικές και ουρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y74 Συσκευές σε γενικό νοσοκομείο και ιδιωτικά χρησιμοποιούμενες που σχετίζονται με 

ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y75 Νευρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y76 Μαιευτικές και γυναικολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά  
Y77 Οφθαλμικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y78 Ακτινολογικά μηχανήματα που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y79 Ορθοπεδικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y80 Συσκευές φυσιατρικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y81 Συσκευές γενικής και πλαστικής χειρουργικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
Y82 Άλλες και μη καθορισμένες ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 
 
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) 
 
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 

Y84 Άλλες ιατρικές επεμβάσεις που προκαλούν παθολογική αντίδραση του ασθενή ή όψιμη 
επιπλοκή, χωρίς αναφορά σε ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της επέμβασης 

 
Όψιμα αποτελέσματα εξωτερικών αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας (Y85-Y89) 
 
Y85 Όψιμα αποτελέσματα ατυχημάτων μεταφοράς 
Y86 Όψιμα αποτελέσματα άλλων ατυχημάτων 
Y87 Όψιμα αποτελέσματα σκόπιμου αυτοτραυματισμού, επίθεσης και γεγονότων χωρίς 

καθορισμένη πρόθεση 
Y88 Όψιμα αποτελέσματα όπου η χειρουργική και ιατρική φροντίδα αποτελούν την εξωτερική αιτία 
Y89 Όψιμα αποτελέσματα άλλων εξωτερικών αιτιών 
 
Συμπληρωματικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις αιτίες της νοσηρότητας και θνησιμότητας 
που ταξινομούνται αλλού (Y90-Y98) 
 
Y90 Απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ μέσω προσδιορισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα 
Y91 Απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ μέσω προσδιορισμού του επιπέδου της δηλητηρίασης 
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 
 
 
 
Κεφάλαιο ΧΧΙ 
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις 
υπηρεσίες υγείας  
(Z00-Z99) 
 
Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση και διερεύνηση (Z00-Z13) 
 
Z00 Γενική εξέταση και διερεύνηση ατόμων χωρίς ενόχλημα και αναφερόμενη διάγνωση 
Z01 Άλλες ειδικές εξετάσεις και διερευνήσεις ατόμων χωρίς ενοχλήματα ή αναφερόμενη διάγνωση 
Z02 Εξέταση για διοικητικούς σκοπούς 
Z03 Ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για ύποπτα νοσήματα και καταστάσεις 
Z04 Εξέταση και παρακολούθηση για άλλους λόγους 
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Z08 Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία για κακοήθη νεοπλάσματα 
Z09 Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία για άλλες καταστάσεις 

εκτός κακοήθων νεοπλασμάτων 
Z10 Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας καθορισμένου υποπληθυσμού 
Z11 Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
Z12 Ειδική εξέταση διαλογής για νεοπλάσματα 
Z13 Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα νοσήματα και διαταραχές 
 
Άτομα με δυνητικούς κινδύνους της υγείας τους που σχετίζονται με μεταδοτικά νοσήματα  
(Z20-Z29) 
  
Z20 Επαφή με και έκθεση σε μεταδοτικά νοσήματα 
Z21 Κατάσταση ασυμπτωματική λοίμωξης από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του 

ανθρώπου [HIV] 
Z22 Φορέας λοιμώδους νοσήματος 
Z23 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά μεμονωμένων μικροβιακών νοσημάτων 
Z24 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά ορισμένων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων  
Z25 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων  
Z26 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων λοιμωδών νοσημάτων  
Z27 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά συνδυασμών λοιμωδών νοσημάτων 
Z28 Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε 
Z29 Ανάγκη για άλλα προφυλακτικά μέτρα 
 
Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για καταστάσεις που σχετίζονται με την 
αναπαραγωγή (Z30-Z39) 
  
Z30 Διαχείριση της αντισύλληψης 
Z31 Χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή   
Z32 Εξέταση  και δοκιμασία κύησης 
Z33 Κατάσταση κύησης, τυχαία    
Z34 Επίβλεψη φυσιολογικής κύησης 
Z35 Επίβλεψη κύησης υψηλού κινδύνου 
Z36 Προγεννητικός έλεγχος 
Z37 Έκβαση τοκετού 
Z38 Γεννημένα ζώντα βρέφη σύμφωνα με τον τόπο γέννησης 
Z39 Φροντίδα μετά τον τοκετό και εξέταση  
 
Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις και ιατρική φροντίδα 
(Z40-Z54) 
 
Z40 Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση  
Z41 Ιατρικές επεμβάσεις για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας 
Z42 Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση 
Z43 Περιποίηση τεχνητών στομίων 
Z44 Εφαρμογή και ρύθμιση εξωτερικών προσθετικών συσκευών 
Z45 Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτευμένης συσκευής 
Z46 Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών 
Z47 Άλλη ορθοπεδική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων  
Z48 Άλλη χειρουργική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων 
Z49 Φροντίδα που αφορά εξωνεφρική κάθαρση 
Z50 Φροντίδα που αφορά τη χρήση διαδικασιών αποκατάστασης 
Z51 Άλλη ιατρική φροντίδα 
Z52 Δότες οργάνων και ιστών 
Z53 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις, που δε 

διενεργήθηκαν  
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Z54 Ανάρρωση 
 
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   
Z56 Προβλήματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την ανεργία 
Z57 Επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου 
Z58 Προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον  
Z59 Προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση  
Z60 Προβλήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον 
Z61 Προβλήματα που σχετίζονται με αρνητικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία 
Z62 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού 
Z63 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το στενό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 

οικογενειακής κατάστασης 
Z64 Προβλήματα που σχετίζονται με ορισμένες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις  
Z65 Προβλήματα που σχετίζονται με άλλες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 
 
Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καταστάσεις (Z70-Z76) 
  
Z70 Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική στάση, συμπεριφορά και σεξουαλικό 

προσανατολισμό 
Z71 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλη συμβουλευτική και ιατρικές 

συμβουλές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Z72 Προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 
Z73 Προβλήματα που σχετίζονται με δυσκολία διαχείρισης της ζωής 
Z74 Προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα 
Z75 Προβλήματα που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας  
Z76 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες 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) 
 
Z80 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος 
Z81 Οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς  
Z82 Οικογενειακό ιστορικό ορισμένων αναπηριών και χρόνιων παθήσεων που οδηγούν σε 

αναπηρία 
Z83 Οικογενειακό ιστορικό άλλων ειδικών διαταραχών 
Z84 Οικογενειακό ιστορικό άλλων καταστάσεων 
Z85 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος 
Z86 Ατομικό ιστορικό ορισμένων άλλων νοσημάτων 
Z87 Ατομικό ιστορικό άλλων νοσημάτων και καταστάσεων 
Z88 Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
Z89 Επίκτητη απουσία άκρου 
Z90 Επίκτητη απουσία οργάνων, που δεν ταξινομείται αλλού 
Z91 Ατομικό ιστορικό παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινομούνται αλλού  
Z92 Ατομικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας 
Z93 Κατάσταση τεχνητού στομίου 
Z94 Κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού 
Z95 Παρουσία καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων  
Z96 Παρουσία άλλων λειτουργικών εμφυτευμάτων 
Z97 Παρουσία άλλων συσκευών 
Z98 Άλλες μετεγχειρητικές καταστάσεις 
Z99 Εξάρτηση από μηχανήματα και συσκευές που καθιστούν το άτομο ικανό, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
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Κεφάλαιο  ΧΧΙΙ 
Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς 
(U00–U99) 
 
 
Προσωρινή κωδικοποίηση νέων νοσημάτων αβέβαιης αιτιολογίας (U00 – U49) 
 
U04 Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS] 
 
Βακτηριακοί παράγοντες ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά (U80 – U89) 
 
U80 Παράγοντας ανθεκτικός στην πενικιλλίνη και τα συγγενή αντιβιοτικά 
U81 Παράγοντας ανθεκτικός στη βανκομυκίνη και τα συγγενή αντιβιοτικά 
U88 Παράγοντας ανθεκτικός σε πολλαπλά αντιβιοτικά 
U89 Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλα και μη καθορισμένα αντιβιοτικά 
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Κατάλογος κατηγοριών, 

συμπεριλαμβανόμενων όρων  

και υποκατηγοριών τεσσάρων χαρακτήρων 
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Κεφάλαιο I 
 
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
(A00-B99) 
 
 
Περιλαμβάνονται: νοσήματα που γενικά αναγνωρίζονται ως μεταδοτικά.    
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (U80-U89), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το 
αντιβιοτικό προς το οποίο ένας βακτηριακός παράγοντας είναι ανθεκτικός. 
 
Εξαιρούνται: ο φορέας ή ο ύποπτος φορέας του λοιμώδους νοσήματος (Z22.- )    
  ορισμένες εντοπισμένες λοιμώξεις - βλέπε κεφάλαια που αφορούν τα συστήματα 

του οργανισμού  
  λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που επιπλέκουν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό 

και τη λοχεία [εκτός του μαιευτικού τετάνου και της νόσου από τον ιό της 
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]] (O98.- )    

  λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που αφορούν ειδικά  την περιγεννητική περίοδο 
[εκτός του νεογνικού τετάνου, συγγενούς σύφιλης, περιγεννητικής γονοκοκκικής 
λοίμωξης και της περιγεννητικής νόσου από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]] (P35-P39)    

  γρίπη και άλλες οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις  (J00-J22)    
 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
A00-A09  Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου   
A15-A19  Φυματίωση  
A20-A28  Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι  
A30-A49  Άλλα βακτηριακά νοσήματα  
A50-A64  Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό  
A65-A69  Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες  
A70-A74  Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια  
A75-A79  Ρικετσιώσεις  
A80-A89  Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος  
A90-A99  Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί  
B00-B09  Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων  
B15-B19  Ιογενής ηπατίτιδα  
B20-B24  Νόσος ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]  
B25-B34  Άλλα ιογενή νοσήματα  
B35-B49  Μυκητιάσεις  
B50-B64  Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις  
B65-B83  Ελμινθιάσεις  
B85-B89  Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις  
B90-B94  Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων  
B95-B97  Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες  
B99  Άλλα λοιμώδη νοσήματα  
 
 



ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 94

Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου 
(A00-A09) 
  
A00   Χολέρα 
A00.0 Χολέρα από δονάκιο της χολέρας [Vibrio cholerae] 01, βιότυπο  cholerae 

Kλασσική χολέρα 
A00.1 Χολέρα από στο δονάκιο της χολέρας [Vibrio cholerae] 01, βιότυπο eltor 

Χολέρα eltor 
A00.9 Χολέρα, μη καθορισμένη    
  
A01 Τυφοειδείς και παρατυφοειδείς πυρετοί 
A01.0 Τυφοειδής πυρετός 

Λοίμωξη που οφείλεται στη σαλμονέλλα του τύφου [Salmonella typhi] 
A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός A 
A01.2 Παρατυφοειδής πυρετός B 
A01.3 Παρατυφοειδής πυρετός C 
A01.4 Παρατυφοειδής πυρετός, μη καθορισμένος    
  Λοίμωξη που οφείλεται στη σαλμονέλλα του παράτυφου [Salmonella paratyphi] ΜΚΑ 
 
A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλλα  
  Περιλαμβάνονται: λοίμωξη ή τροφική δηλητηρίαση που οφείλεται σε οποιδήποτε είδος 

σαλμονέλλας εκτός της σαλμονέλλας του τύφου (S.typhi) και του 
παράτυφου (S.paratyphi) 

A02.0 Εντερίτιδα από σαλμονέλλα 
Σαλμονέλλωση 

A02.1 Σηψαιμία από σαλμονέλλα 
A02.2 Εντοπισμένες λοιμώξεις από σαλμονέλλα 

Από σαλμονέλλα: 
• αρθρίτιδα+ (M01.3* ) 
• μηνιγγίτιδα+ (G01* ) 
• οστεομυελίτιδα+ (M90.2* ) 
• πνευμονία+ (J17.0* ) 
• διάμεσος σωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.0* ) 

A02.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από σαλμονέλλα 
A02.9 Λοίμωξη από σαλμονέλλα, μη καθορισμένη 
  
A03 Σιγκέλλωση 
A03.0 Σιγκέλλωση από σιγκέλλα της δυσεντερίας [Shigella dysenteriae] 

Σιγκέλλωση ομάδας Α [δυσεντερία  Shiga-Kruse] 
A03.1 Σιγκέλλωση από Shigella flexneri 

Σιγκέλλωση ομάδας  B  
A03.2 Σιγκέλλωση από Shigella boydii 

Σιγκέλλωση ομάδας C  
A03.3 Σιγκέλλωση από Shigella sonnei 

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

Δυσεντερία που οφείλεται σε βάκιλλο ΜΚΑ 
  
A04 Άλλες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις 
  Εξαιρούνται: τροφιμογενείς δηλητηριάσεις που ταξινομούνται αλλού, 
   φυματιώδης εντερίτιδα (A18.3) 
A04.0 Εντερίτιδα  από εντεροπαθογόνο κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 
A04.1 Εντερίτιδα  από εντεροτοξινογόνο  κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 
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A04.2 Εντερίτιδα  από εντεροεισβολικό κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 
A04.3 Εντερίτιδα  από εντεροαιμορραγικό  κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 
A04.4 Άλλες εντερίτιδες  από κολοβακτηρίδια 

Εντερίτιδα από κολοβακτηρίδιο ΜΚΑ 
A04.5 Εντερίτιδα  από καμπυλοβακτηρίδιο 
A04.6 Εντερίτιδα από Yersinia enterecolitica 
  Εξαιρούνται: εξωεντερική υερσινίωση (A28.2) 
A04.7 Εντεροκολίτιδα από Clostridium difficile 

Τροφιμογενής δηλητηρίαση από Clostridium difficile 
Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα 

A04.8 Άλλες καθορισμένες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις 
A04.9 Βακτηριακή εντερική λοίμωξη ΜΚΑ 
  Βακτηριδιακή εντερίτιδα ΜΚΑ. 
  
A05 Άλλες βακτηριακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: λοίμωξη από κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] (A04.0- A04.4) 
   λιστερίωση (A32.- )  
   τροφιμογενής  δηλητηρίαση και λοίμωξη από σαλμονέλλα (A02.- )  
   τοξική δράση επιβλαβών τροφίμων (T61-T62) 
A05.0 Τροφιμογενής σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση  
A05.1 Αλλαντίαση 

Κλασσική τροφιμογενής δηλητηρίαση από Clostridium botulinum 
A05.2 Τροφιμογενής δηλητηρίαση από Clostridium perfringens [Clostridium welchii] 

Νεκρωτική εντερίτιδα 
Pig-bel (νεκρωτική εντερίτιδα του χοίρου) 

A05.3 Τροφική δηλητηρίαση από Vibrio parahaemolyticus 
A05.4 Τροφική δηλητηρίαση από Βacillus cereus 
A05.8 Άλλες καθορισμένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις 
A05.9 Βακτηριακή τροφιμογενής δηλητηρίαση, μη καθορισμένη 
  
A06 Αμοιβάδωση 
  Περιλαμβάνονται: λοίμωξη από Entamoeba histolytica 
  Εξαιρούνται: άλλες  πρωτοζωϊκές εντερικές λοιμώξεις (A07.- ) 
A06.0 Οξεία αμοιβαδική δυσεντερία 

Οξεία αμοιβάδωση 
Εντερική αμοιβάδωση ΜΚΑ 

A06.1 Χρόνια εντερική αμοιβάδωση 
A06.2 Αμοιβαδική μη δυσεντερική κολίτιδα 
A06.3 Αμοιβάδωμα του εντέρου 

Αμοιβάδωμα ΜΚΑ 
A06.4 Αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα 

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

Αμοιβαδικό απόστημα του πνεύμονα (και του ήπατος) 
A06.6+ Αμοιβαδικό εγκεφαλικό απόστημα (G07*) 

Αμοιβαδικό απόστημα του εγκεφάλου (και του ήπατος) (και του πνεύμονα) 
A06.7 Αμοιβάδωση του δέρματος 
A06.8 Αμοιβαδική λοίμωξη άλλων εντοπίσεων 

Αμοιβαδική: 
• σκωληκοειδίτιδα 
• βαλανίτιδα+  (N51.2* ) 

A06.9 Αμοιβάδωση, μη καθορισμένη 
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A07 Άλλες πρωτοζωϊκές λοιμώξεις του εντέρου 
 
A07.0 Βαλαντιδίαση 

Βαλαντιδιακή δυσεντερία 
A07.1 Τζιαρντίαση [λαμβλίαση] 
A07.2 Κρυπτοσποριδίωση 
A07.3 Ισοσπορίαση 

Λοίμωξη από Isospora belli και Isospora hominis 
Εντερική κοκκιδίωση 
Ισοσπόρωση 

A07.8 Άλλες καθορισμένες πρωτοζωϊκές εντερικές λοιμώξεις 
Εντερική  τριχομονάδωση 
Σαρκοκύστωση 
Σαρκοσποριδίωση 

A07.9 Πρωτοζωϊκή εντερική λοίμωξη, μη καθορισμένη 
Διάρροια από μαστιγοφόρα 
Πρωτοζωϊκή: 
• κολίτιδα 
• διάρροια 
• δυσεντερία 

  
A08 Ιογενείς και άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις 
  Εξαιρούνται: γρίπη με συμμετοχή της γαστρεντερικής οδού (J09, J10.8, J11.8) 
A08.0 Εντερίτιδα απο ροταϊούς 
A08.1 Οξεία γαστρεντεροπάθεια από παράγοντα Norwalk 

Εντερίτιδα από ιούς με μικρή στρογγυλή δομή 
A08.2 Εντερίτιδα από αδενοϊό 
A08.3 Άλλη ιογενής εντερίτιδα 
A08.4 Ιογενής εντερική λοίμωξη, μη καθορισμένη 

Ιογενής: 
• εντερίτιδα ΜΚΑ 
• γαστρεντερίτιδα ΜΚΑ 
• γαστρεντεροπάθεια ΜΚΑ 

A08.5 Άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις 
  
A09 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα  που θεωρείται λοιμώδους προέλευσης 

Σημείωση: Σε χώρες όπου οποιοσδήποτε όρος που περιλαμβάνεται στην κατηγορία A09 χωρίς 
άλλο προσδιορισμό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μη λοιμώδους προέλευσης, τότε 
η νοσολογική κατάσταση πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία K52.9. 

Καταρροϊκή, εντερική 
Κολίτιδα  }  ΜΚΑ 
Εντερίτιδα  }  αιμορραγική  
Γαστρεντερίτιδα  }  σηπτική 
Διάρροια:  
• ΜΚΑ 
• δυσεντερική 
• επιδημική 
Λοιμώδης διαρροϊκή νόσος ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: όσες οφείλονται σε βακτηριακούς, πρωτοζωϊκούς, ιογενείς και άλλους 
καθορισμένους λοιμογόνους παράγοντες (A00-A08) 

   μη λοιμώδης διάρροια (K52.9) 
   • νεογνική (P78.3) 
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Φυματίωση  
(A15-A19) 
 
 Περιλαμβάνονται:  λοιμώξεις από Mycobacterium tubeculosis και Mycobacterium bovis 
 Εξαιρούνται:  συγγενής φυματίωση (P37.0) 
  πνευμονοκονίωση που σχετίζεται με τη φυματίωση (J65) 
  όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης (B90.- ) 
  πνευμονική  φυματίωση επί πυριτίασης (J65)  
  
A15 Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος, βακτηριολογικά και ιστολογικά 

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

καλλιέργεια 
Φυματιώδης: 
• βρογχεκτασία  } 
• ίνωση του πνεύμονα  }  επιβεβαιωμένη με μικροσκοπική εξέταση πτυέλων 
• πνευμονία  }  με ή χωρίς καλλιέργεια 
• πνευμοθώρακας  } 

A15.1 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη μόνο με καλλιέργεια  
Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες μόνο με καλλιέργεια 

A15.2 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη ιστολογικά  
Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες ιστολογικά 

A15.3 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μη καθορισμένα μέσα  
Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες αλλά  χωρίς να  καθορίζεται αν 
επιβεβαιώθηκαν βακτηριολογικά ή ιστολογογικά 

A15.4 Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και 
ιστολογικά 
Φυματίωση των λεμφαδένων: 
• πυλαίων  } 
• μεσοθωρακικών  } επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά 
• τραχειοβρογχικών  } 

  Εξαιρούνται: η καθορισμένη ως πρωτοπαθής (A15.7) 
A15.5 Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά 

και ιστολογικά 
Φυματίωση των: 
•  βρόγχων  } 
• γλωττίδας  } επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά 
• λάρυγγα  } 
• τραχείας  } 

A15.6 Φυματιώδης πλευρίτιδα, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά 
Φυματίωση του υπεζωκότα } επιβεβαιωμένη(ο) βακτηριολογικά και ιστολογικά 
Φυματιώδες εμπύημα  } 

  Εξαιρούνται: σε πρωτοπαθή φυματίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά 
και ιστολογικά (A15.7) 

A15.7 Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και 
ιστολογικά 

A15.8 Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένες βακτηριολογικά και 
ιστολογικά  
Φυματίωση του μεσοθωρακίου  } 
Ρινοφαρυγγική φυματίωση  } 
Φυματίωση των: } 
• ρινός  }επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά 
• κόλπων [οποιουδήποτε  παραρρινίου]  } 
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A15.9 Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και 
ιστολογικά 

  
A16 Φυματίωση του αναπνευστικού, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά και 

ιστολογικά 
A16.0 Φυματίωση του πνεύμονα, βακτηριολογικά και ιστολογικά αρνητική 

Φυματιώδης: 
• βρογχεκτασία  }  
• ίνωση των πνευμόνων  } βακτηριολογικά και ιστολογικά αρνητική(ός)  
• πνευμονία  }  
• πνευμοθώρακας  }  

A16.1 Φυματίωση του πνεύμονα, που δεν έχει γίνει βακτηριολογική και ιστολογική εξέταση 
Καταστάσεις της κατηγορίας A16.0, χωρίς να έχει γίνει βακτηριολογική και  
ιστολογική εξέταση 

A16.2 Φυματίωση του πνεύμονα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική 
επιβεβαίωση 
Φυματίωση του πνεύμονα } 
Φυματιώδης: } 
• βρογχεκτασία  }  ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 
• ίνωση των πνευμόνων  }  ιστολογική επιβεβαίωση) 
• πνευμονία  } 
• πνευμοθώρακας  } 

A16.3 Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 
ιστολογική επιβεβαίωση 
Φυματίωση των λεμφαδένων: 
• πυλαίων  } 
• ενδοθωρακικών  } ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 
• μεσοθωρακικών  } ιστολογική επιβεβαίωση) 
• τραχειοβρογχικών  } 

  Εξαιρούνται: όταν η φυματίωση καθορίζεται ως πρωτοπαθής (A16.7) 
A16.4 Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, χωρίς να αναφέρεται 

βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση  
Φυματίωση των: 
• βρόγχων  } 
• γλωττίδας  } 
• λάρυγγα  } ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση) 
• τραχείας  } 

A16.5 Φυματιώδης πλευρίτιδα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση 
Φυματίωση του υπεζωκότα } 
Φυματιώδες(ης): } ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 
• εμπύημα  } ιστολογική επιβεβαίωση) 
• πλευρίτιδα  } 

  Εξαιρούνται: σε πρωτοπαθή φυματίωση του αναπνευστικού (A16.7)   
A16.7 Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 

ιστολογική επιβεβαίωση 
Πρωτοπαθής(ές):  
• πνευμονική φυματίωση ΜΚΑ 
• φυματιώδες σύμπλεγμα  

A16.8 Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 
ιστολογική επιβεβαίωση 
Φυματίωση του μεσοθωρακίου }  
Ρινοφαρυγγική φυματίωση  } 
Φυματίωση των: } ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 
• ρινός  } ιστολογική επιβεβαίωση) 
• κόλπων [οποιουδήποτε παραρρινίου] }  
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A16.9 Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή 
ιστολογική επιβεβαίωση 
Φυματίωση του αναπνευστικού ΜΚΑ 
Φυματίωση ΜΚΑ 

  
A17+ Φυματίωση του νευρικού συστήματος 
A17.0+ Φυματιώδης μηνιγγίτιδα (G01*) 

Φυματίωση των μηνίγγων (εγκεφαλικών)(νωτιαίων) 
Φυματιώδης λεπτομηνιγγίτιδα 

A17.1+ Μηνιγγικό φυμάτωμα (G07*) 
Φυμάτωμα των μηνίγγων 

A17.8+ Άλλες μορφές φυματίωσης του νευρικού συστήματος 
Φυμάτωμα }     του  {εγκεφάλου (G07*) 
Φυματίωση }  {νωτιαίου μυελού (G07*) 
Φυματιώδης(ες): 
• απόστημα του εγκεφάλου (G07* )  
• μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0* ) 
• μυελίτιδα (G05.0* ) 
• πολυνευροπάθεια (G63.0* ) 

A17.9+ Φυματίωση του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη (G99.8* ) 
  
A18 Φυματίωση άλλων οργάνων 
A18.0+ Φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων 

Φυματίωση:  
• ισχίου (M01.1* ) 
• γόνατος (M01.1* ) 
• σπονδυλικής στήλης (M49.0* ) 
Φυματιώδης: 
• αρθρίτιδα (M01.1* ) 
• μαστοειδίτιδα (H75.0* ) 
• νέκρωση του οστού (M90.0* ) 
• οστεΐτιδα (M90.0* ) 
• οστεομυελίτιδα (M90.Ο* ) 
• υμενίτιδα (M68.0* ) 
• τενοντοϋμενίτιδα (M68.0* ) 

A18.1 Φυματίωση του ουρογεννητικού συστήματος 
Φυματίωση των: 
• ουροδόχου κύστης+ (N33.0* ) 
• τραχήλου της μήτρας+ (N74.0* ) 
• νεφρού+ (N29.1* ) 
• ανδρικών γεννητικών οργάνων+ (N51.-* ) 
• ουρητήρα+ (N29.1* ) 
Φυματιώδης πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.1* ) 

A18.2 Φυματιώδης περιφερική λεμφαδενοπάθεια 
Φυματιώδης αδενίτιδα 

  Εξαιρούνται: φυματίωση των λεμφαδένων:  
   • ενδοθωρακικών (A15.4, A16.3) 
   • μεσεντερίων και οπισθοπεριτοναϊκών (A18.3) 
   φυματιώδης τραχειοβρογχική αδενοπάθεια (A15.4, A16.3) 
A18.3 Φυματίωση των εντέρων, του περιτοναίου και των μεσεντέριων αδένων 

Φυματίωση (των): 
• πρωκτού και του ορθού+ (K93.0* ) 
• εντέρου (παχέος) (λεπτού)+ (K93.0* ) 
• οπισθοπεριτοναϊκών (λεμφαδένων) 
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Φυματιώδης: 
• ασκίτης 
• εντερίτιδα+ (K93.0* ) 
• περιτονίτιδα+ (K67.3* ) 

A18.4 Φυματίωση του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
Ερύθημα σκληρό, φυματιώδες 
Λύκος:  
• διαβρωτικός 
• κοινός: 
  • ΜΚΑ 
  • βλεφάρου+ (H03.1* ) 
Χοιραδικό δέρμα 

  Εξαιρούνται: ερυθηματώδης λύκος (L93.- ) 
   • συστηματικός (M32.- ) 
A18.5 Φυματίωση του οφθαλμού 

Φυματιώδης: 
• χοριοαμφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0* ) 
• επισκληρίτιδα+ (H19.0* ) 
• διάμεση κερατίτιδα+ (H19.2* ) 
• ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0* ) 
• κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάμεση) (φλυκταινώδης)+ (H19.2* ) 

  Εξαιρούνται: κοινός λύκος του βλεφάρου (A18.4) 
A18.6 Φυματίωση του ωτός 

Φυματιώδης μέση ωτίτιδα+ (H67.0* ) 
  Εξαιρούνται: φυματιώδης μαστοειδίτιδα (A18.0+ ) 
A18.7+ Φυματίωση των επινεφριδίων (E35.1* ) 

Νόσος του Addison, φυματιώδης 
A18.8 Φυματίωση άλλων καθορισμένων οργάνων 

Φυματίωση: 
• ενδοκαρδίου+ (I39.8* ) 
•  μυοκαρδίου+ (I41.0* ) 
• οισοφάγου+ (K23.0* ) 
• περικάρδιου+ (I32.0* ) 
• θυρεοειδή αδένα+ (E35.0* ) 
Φυματιώδης εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1* ) 

  
A19 Κεχροειδής φυματίωση 
  Περιλαμβάνονται: φυματίωση 

• διάχυτη  
• γενικευμένη  
φυματιώδης πολυορογονίτιδα 

A19.0 Οξεία κεχροειδής φυματίωση μονήρους καθορισμένης εντόπισης 
A19.1 Οξεία κεχροειδής φυματίωση πολλαπλών εντοπίσεων 
A19.2 Οξεία κεχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη 
A19.8 Άλλη κεχροειδής φυματίωση 
A19.9 Κεχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη 
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Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι 
(A20-A28) 
  
A20 Πανώλης 
  Περιλαμβάνονται: λοίμωξη από Yersinia pestis 
A20.0 Βουβωνική πανώλης 
A20.1 Δερματική πανώλης 
A20.2 Πνευμονική πανώλης 
A20.3 Μηνιγγίτιδα από πανώλη 
A20.7 Σηψαιμική πανώλης 
A20.8 Άλλες μορφές πανώλους 

Εκτρωτική πανώλης 
Ασυμπτωματική πανώλης 
Ελάσσων πανώλης  

A20.9 Πανώλης, μη καθορισμένη 
  
A21 Τουλαραιμία 
  Περιλαμβάνονται: πυρετός από τη μύγα του ελαφιού  
   λοίμωξη από Francisella tularensis 
   πυρετός από κουνέλι 
A21.0 Ελκοαδενική τουλαραιμία 
A21.1 Οφθαλμοαδενική τουλαραιμία 

Οφθαλμική τουλαραιμία 
A21.2 Πνευμονική τουλαραιμία 
A21.3 Γαστρεντερική τουλαραιμία 

Κοιλιακή τουλαραιμία 
A21.7 Γενικευμένη τουλαραιμία 
A21.8 Άλλες μορφές τουλαραιμίας 
A21.9 Τουλαραιμία, μη καθορισμένη 
  
 
A22 Άνθρακας 
  Περιλαμβάνονται: λοίμωξη από τον Bacillus anthracis 
A22.0 Δερματικός άνθρακας 

Κακοήθης: 
• ψευδάνθρακας 
• φλύκταινα 

A22.1 Πνευμονικός άνθρακας 
Άνθρακας από εισπνοή 
Νόσος των ρακοσυλλεκτών 
Νόσος των διαλογέων μαλλιού 

A22.2 Γαστρεντερικός άνθρακας 
A22.7 Σηψαιμία από άνθρακα 
A22.8 Άλλες μορφές άνθρακα 

Μηνιγγίτιδα από άνθρακα+ (G01* ) 
A22.9 Άνθρακας, μη καθορισμένος 
  
A23 Βρουκέλλωση 
  Περιλαμβάνονται: πυρετός: 

• της Μάλτας 
• της Μεσογείου 
• κυματοειδής 

A23.0 Βρουκέλωση από Brucella melitensis 
A23.1 Βρουκέλωση από Brucella abortus 
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A23.2 Βρουκέλωση  από Brucella suis 
A23.3 Βρουκέλωση απόBrucella canis 
A23.8 Άλλη βρουκέλλωση 
A23.9 Βρουκέλλωση, μη καθορισμένη 
  
A24 Μάλη και μελιοείδωση 
A24.0 Μάλη 

Λοίμωξη από Pseudomonas mallei 
Malleus 

A24.1 Οξεία και κεραυνοβόλος μελιοείδωση 
Μελιοείδωση: 
• πνευμονική 
• σηψαιμική 

A24.2 Υποξεία και χρόνια μελιοείδωση 
A24.3 Άλλη  μελιοείδωση 
A24.4 Μελιοείδωση, μη καθορισμένη  

Λοίμωξη από Pseudomonas pseudomallei ΜΚΑ 
Νόσος του Whitmore 

  
A25 Πυρετοί από δάγκωμα επίμυος 
A25.0 Σπειρίλλωση 

Sodoku 
A25.1 Στρεπτοβακίλλωση 

Επιδημικό αρθριτικό ερύθημα 
Πυρετός του Haverhill 
Πυρετός από στρεπτοβάκιλλο από δάγκωμα επίμυος  

A25.9 Πυρετός από δάγκωμα επίμυος, μη καθορισμένος   
  
A26 Ερυσιπελοειδές 
A26.0 Δερματικό ερυσιπελοειδές 

Μεταναστευτικό ερύθημα 
A26.7 Σηψαιμία από Erysipelothrix 
A26.8 Άλλες μορφές ερυσιπελοειδούς 
A26.9 Ερυσιπελοειδές, μη καθορισμένο   
  
A27 Λεπτοσπείρωση 
A27.0 Ικτεροαιμορραγική λεπτοσπείρωση 

Λεπτοσπείρωση από  Leptospira interrogans ικετροαιμορραγικού ορότυπου 
A27.8 Άλλες μορφές λεπτοσπείρωσης 
A27.9 Λεπτοσπείρωση, μη καθορισμένη 
  
A28 Άλλες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A28.0 Παστερέλλωση 
A28.1 Νόσος από αμυχές γάτας 

Πυρετός από αμυχές γάτας  
A28.2 Εξωεντερική υερσινίωση 
  Εξαιρούνται:  εντερίτιδα από Yersinia enterocolitica (A04.6) 
   πανώλης (A20.- ) 
A28.8 Άλλες καθορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A28.9 Βακτηριακή ζωοανθρωπονόσος, μη καθορισμένη 
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Άλλα βακτηριακά νοσήματα 
(A30-A49) 
  
A30 Λέπρα [νόσος του Hansen] 
  Περιλαμβάνονται: λοίμωξη από Mycobacterium leprae 
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της λέπρας (B92) 
A30.0 Ακαθόριστη λέπρα 

Λέπρα Ι  
A30.1 Φυματιώδης λέπρα 

Λέπρα ΤΤ  
A30.2 Οριακή φυματιώδης λέπρα 

Λέπρα BΤ  
A30.3 Οριακή λέπρα 

Λέπρα BB  
A30.4 Οριακή λεπρωματώδης λέπρα 

Λέπρα BL  
A30.5 Λεπρωματώδης λέπρα 

Λέπρα LL  
A30.8 Άλλες μορφές λέπρας 
A30.9 Λέπρα, μη καθορισμένη 
  
A31 Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια 
  Εξαιρούνται: λέπρα (A30.- ) 
   φυματίωση (A15-A19) 
A31.0 Πνευμονική μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη 

Λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο: 
• Μycobacterium avium 
• Μycobacterium intracellulare [βάκιλλος του Battey] 
• Μycobacterium  Kansasii 

A31.1 Δερματική μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη 
Έλκος Buruli 
Λοίμωξη που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο: 
• Μycobacterium  marinum 
• Μycobacterium  ulcerans 

A31.8 Άλλες μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις 
A31.9 Μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη, μη καθορισμένη 

Λοίμωξη από άτυπο μυκοβακτηρίδιο ΜΚΑ 
Μυκοβακτηριδίωση ΜΚΑ 

  
A32 Λιστερίωση 
  Περιλαμβάνονται: τροφιμογενής λοίμωξη από λιστέρια 
  Εξαιρούνται: νεογνική (διάχυτη) λιστερίωση (P37.2) 
A32.0 Δερματική λιστερίωση 
A32.1+ Μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια 

Λιστεριακή: 
• μηνιγγίτιδα (G01*) 
• μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0*) 

A32.7 Σηψαιμία από λιστέρια 
A32.8 Άλλες μορφές λιστερίωσης 
  Λιστεριακή: 
  • εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1*) 

• ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8*) 
Οφθαλμοαδενική λιστερίωση 

A32.9 Λιστερίωση, μη καθορισμένη 
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A33 Τέτανος νεογνικός 
  
A34 Τέτανος μαιευτικός 
  
A35 Άλλα είδη τετάνου 

Τέτανος ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: τέτανος: 
   • νεογνικός (A33) 
   • μαιευτικός (A34) 
  
A36 Διφθερίτιδα 
A36.0 Φαρυγγική διφθερίτιδα 

Διφθεριτιδική μεμβρανώδης κυνάγχη 
Αμυγδαλική διφθερίτιδα 

A36.1 Ρινοφαρυγγική διφθερίτιδα 
A36.2 Λαρυγγική διφθερίτιδα 

Διφθεριτιδική λαρυγγοτραχειΐτιδα 
A36.3 Δερματική διφθερίτιδα 
  Εξαιρούνται: ερύθρασμα (L08.1) 
A36.8 Άλλες μορφές διφθερίτιδας 

Διφθεριτιδική: 
• επιπεφυκίτιδα+ (H13.1* ) 
• μυοκαρδίτιδα+ (I41.0* ) 
• πολυνευρίτιδα+ (G63.0* ) 

A36.9 Διφθερίτιδα, μη καθορισμένη 
  
A37 Κοκκύτης 
A37.0 Κοκκύτης  από Bordetella pertussis 
A37.1 Κοκκύτης  από Βordetella parapertussis 
A37.8 Κοκκύτης  από άλλα είδη Bordetella 
A37.9 Κοκκύτης, μη καθορισμένος 
  
A38 Οστρακιά 
  Εξαιρούνται: στρεπτοκοκκική κυνάγχη (J02.0) 
  
A39 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη 
A39.0+ Μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα (G01*) 
A39.1+ Σύνδρομο Waterhouse-Friederichsen (E35.1* ) 

Μηνιγγιτιδοκοκκική αιμορραγική επινεφρίτιδα 
Μηνιγγιτιδοκκικό επινεφριδιακό σύνδρομο 

A39.2 Οξεία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία 
A39.3 Χρονία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία 
A39.4 Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη 

Μηνιγγιτιδοκοκκική βακτηριαιμία ΜΚΑ 
A39.5+ Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδιοπάθεια 

Μηνιγγιτιδοκοκκική: 
• καρδίτιδα ΜΚΑ (I52.0* ) 
• ενδοκαρδίτιδα (I39.8* ) 
• μυοκαρδίτιδα (I41.0* ) 
• περικαρδίτιδα (I32.0* ) 

A39.8 Άλλες μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις 
Μηνιγγιτιδοκοκκική: 
• αρθρίτιδα+ (M01.0* ) 
• επιπεφυκίτιδα+ (H13.1* ) 
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• εγκεφαλίτιδα+ (G05.0* ) 
• οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1*) 
Μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα+ (M03.0* ) 

A39.9 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη 
Μηνιγγιτιδόκοκκική νόσος ΜΚΑ 

  
A40 Στρεπτοκοκκική σηψαιμία 
  Εξαιρούνται: κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 
   που ακολουθεί: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O03-O07, O08.0) 
   • εμβολιασμό (T88.0) 
   • έγχυση, μετάγγιση ή θεραπευτική ένεση (T80.2) 
   νεογνική (P36.0- P36.1) 
   μετεπεμβατική (T81.4) 
   επιλόχεια (O85) 
A40.0 Σηψαιμία από Streptococcus, ομάδας Α 
A40.1 Σηψαιμία από Streptococcus, ομάδας B 
A40.2 Σηψαιμία από Streptococcus, ομάδας D 
A40.3 Σηψαιμία από Streptococcus pneumoniae 

Πνευμονιοκοκκική σηψαιμία   
A40.8 Άλλη στρεπτοκοκκική σηψαιμία 
A40.9 Στρεπτοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη 
  
A41 Άλλες μορφές σηψαιμίας 
  Εξαιρούνται: βακτηριαιμία ΜΚΑ (A49.9)  
   κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 
   που ακολουθεί: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O03-O07, O08.0) 
   • εμβολιασμό (T88.0) 
   • έγχυση, μετάγγιση ή θεραπευτική ένεση (T80.2) 
   σηψαιμία (που οφείλεται σε): 
   • ακτινομυκητιασική (A42.7) 
   • άνθρακα (A22.7) 
   • καντιντιασική (B37.7) 
   • Erysipelothrix (A26.7) 
   • εξωεντερική υερσίνωση (A28.2) 
   • γονοκοκκική (A54.8) 
   • ερπητική (B00.7) 
   • λιστέρια (A32.7) 
   • μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.2-A39.4) 
   • νεογνική (P36.- ) 
   • μετεπεμβατική (T81.4) 
   • επιλόχεια (O85) 
   • στρεπτοκοκκική (A40.- ) 
   • τουλαραιμία (A21.7) 
   σηψαιμική:  
   • μελιοείδωση (A24.1) 
   • πανώλης (A20.7) 
   σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (A48.3) 
A41.0 Σηψαιμία από Staphylococcus aureus 
A41.1 Σηψαιμία που οφείλεται σε άλλο καθορισμένο σταφυλόκοκκο. 

Σηψαιμία  που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο αρνητικό στην πηκτάση 
A41.2 Σηψαιμία  από μη καθορισμένο σταφυλόκοκκο 
A41.3 Σηψαιμία  από Haemophilus influenzae 
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A41.4 Σηψαιμία από αναερόβια 
  Εξαιρούνται: αεριογόνος γάγγραινα (A48.0) 
A41.5 Σηψαιμία από άλλους gram- αρνητικούς μικροοργανισμούς 

Σηψαιμία από gram-αρνητικά ΜΚΑ 
A41.8 Άλλες καθορισμένες μορφές σηψαιμίας 
A41.9 Σηψαιμία, μη καθορισμένη 

Σηπτική καταπληξία (σηπτικό shock) 
  
A42 Ακτινομυκητίαση 
  Εξαιρούνται: ακτινομυκήτωμα (B47.1) 
A42.0 Πνευμονική ακτινομυκητίαση 
A42.1 Κοιλιακή ακτινομυκητίαση 
A42.2 Τραχηλοπροσωπική ακτινομυκητίαση 
A42.7 Σηψαιμία από ακτινομύκητα 
A42.8 Άλλες μορφές ακτινομυκητίασης 
A42.9 Ακτινομυκητίαση, μη καθορισμένη 
  
A43 Νοκαρδίωση 
A43.0 Πνευμονική νοκαρδίωση 
A43.1 Δερματική νοκαρδίωση 
A43.8 Άλλες μορφές νοκαρδίωσης 
A43.9 Νοκαρδίωση, μη καθορισμένη 
  
A44 Μπαρτονέλλωση 
A44.0 Συστηματική μπαρτονέλλωση 

Πυρετός Οroya 
A44.1 Δερματική και βλενογοννοδερματική μπαρτονέλλωση 

Περουβιανή ακροχορδόνωση 
A44.8 Άλλες μορφές μπαρτονέλλωσης 
A44.9 Μπαρτονέλλωση, μη καθορισμένη 
  
A46 Ερυσίπελας 
  Εξαιρούνται: μετά τον τοκετό ή επιλόχειο ερυσίπελας (O86.8) 
  
A48 Άλλα βακτηριακά νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: ακτινομυκήτωμα (B47.1) 
A48.0 Αεριογόνος γάγγραινα 

Κλωστριδιακή: 
• κυτταρίτιδα 
• μυονέκρωση 

A48.1 Νόσος των Λεγεωναρίων 
A48.2 Εξωπνευμονική νόσος των Λεγεωναρίων [Πυρετός Pontiac] 
A48.3 Σύνδρομο τοξικής καταπληξίας 
  Εξαιρούνται: ενδοτοξική καταπληξία ΜΚΑ (R57.8) 
   σηψαιμία ΜΚΑ (A41.9) 
A48.4 Πορφυρικός πυρετός της Βραζιλίας 

Συστηματική λοίμωξη από Haemophilus aegyptius 
A48.8 Άλλα καθορισμένα βακτηριακά νοσήματα 
  
A49 Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης 
  Εξαιρούνται: βακτηριακοί παράγοντες ως τα αίτια νόσων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια (B95-B96) 
   χλαμυδιακή λοίμωξη ΜΚΑ (A74.9) 
   μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη ΜΚΑ (A39.9) 
   ρικετσίωση ΜΚΑ (A79.9) 
   σπειροχαίτωση ΜΚΑ (A69.9) 
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A49.0 Σταφυλοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένης εντόπισης 
A49.1 Στρεπτοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένης εντόπισης 
A49.2 Λοίμωξη από Haemophilus influenzae, μη καθορισμένης εντόπισης 
A49.3 Λοίμωξη από μυκόπλασμα, μη καθορισμένης εντόπισης 
A49.8 Άλλες βακτηριακές λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης 
A49.9 Βακτηριακή λοίμωξη, μη καθορισμένη 

Βακτηριαιμία ΜΚΑ 
  
  
 
Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό  
(A50-A64) 
 
 Εξαιρούνται: νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)  
  μη ειδική και μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (N34.1) 
  νόσος Reiter (M02.3) 
  
A50 Συγγενής σύφιλη 
A50.0 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική  

Οποιαδήποτε  συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως πρώιμη ή εκδηλώνεται 
σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη γέννηση. 
Πρώιμη συγγενής σύφιλη: 
• δερματική 
• βλεννογονοδερματική 
• σπλαχνική 
Πρώιμη συγγενής συφιλιδική: 
• λαρυγγίτιδα 
• οφθαλμοπάθεια 
• οστεοχονδροπάθεια 
• φαρυγγίτιδα 
• πνευμονία 
• ρινίτιδα 

A50.1 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα 
Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και  
αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη γέννηση. 

A50.2 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη 
Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη γέννηση 

A50.3 Όψιμη συγγενής συφιλιδική οφθαλμοπάθεια 
Όψιμη συγγενής συφιλιδική διάμεση κερατίτιδα+ (H19.2* ) 
Όψιμη συγγενής συφιλιδική οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8* ) 

  Εξαιρούνται: τριάδα του Hutchinson (A50.5) 
A50.4 Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη [νεανική νευροσύφιλη] 

Νεανική  παραλυτική άνοια 
Νεανική: 
• γενική πάρεση 
• νωτιαία φθίση 
• προϊούσα παρετική νευροσύφιλη 
Όψιμη συγγενής συφιλιδική: 
• εγκεφαλίτιδα+ (G05.0* ) 
• μηνιγγίτιδα+ (G01* ) 
• πολυνευροπάθεια+ (G63.0* ) 
Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να διευκρινίσετε οποιαδήποτε 
συσχετιζόμενη ψυχική διαταραχή. 

  Εξαιρούνται: τριάδα του Hutchinson (A50.5) 
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A50.5 Άλλη όψιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική 
Οποιαδήποτε συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως όψιμη ή εκδηλώνεται 
δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση. 
Αρθρώσεις του Clutton+ (M03.1* ) 
Του Hutchinson: 
• δόντια  
• τριάδα  
Όψιμη συγγενής: 
• σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήματος+ (I98.0* ) 
• συφιλιδική: 
   • αρθροπάθεια+ (M03.1* ) 
   • οστεοχονδροπάθεια+ (M90.2* ) 
Συφιλιδική εφιππιοειδής ρίνα 

A50.6 Όψιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα 
Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντιδράση και αρνητική δοκιμασία 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού, δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση. 

A50.7 Όψιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη 
Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση 

A50.9 Συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη 
  
A51 Πρώιμη σύφιλη 
A51.0 Πρωτοπαθής σύφιλη των γεννητικών οργάνων 

Συφιλιδικό μαλακό έλκος ΜΚΑ 
A51.1 Πρωτοπαθής σύφιλη του πρωκτού 
A51.2 Πρωτοπαθής σύφιλη άλλων εντοπίσεων 
A51.3 Δευτερογενής σύφιλη του δέρματος και των βλεννογόνων 

Πλατέα κονδυλώματα 
Συφιλιδική: 
• αλωπεκία+ (L99.8* ) 
• λευκοδερμία+ (L99.8* ) 
• πλάκα του βλεννογόνου 

A51.4 Αλλη δευτερογενής σύφιλη 
Δευτερογενής συφιλιδική: 
• πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2* ) 
• ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0* ) 
• λεμφαδενοπάθεια 
• μηνιγγίτιδα+ (G01* ) 
• μυοσίτιδα+ (M63.0* ) 
• οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8* ) 
• περιοστίτιδα+ (M90.1* ) 

A51.5 Πρώιμη σύφιλη, λανθάνουσα 
Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και αρνητική 
δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εμφανίζεται σε  χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο 
ετών μετά τη λοίμωξη. 

A51.9 Πρώιμη σύφιλη, μη καθορισμένη 
  
A52 Όψιμη σύφιλη 
A52.0+ Καρδιαγγειακή σύφιλη  

Σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήματος ΜΚΑ (I98.0* ) 
Συφιλιδική(ό):  
• ανεύρυσμα αορτής (I79.0* ) 
• αορτική ανεπάρκεια (I39.1* ) 
• αορτίτιδα (I79.1* ) 
• αρτηρίτιδα, εγκεφαλικών αγγείων (I68.1* ) 
• ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I39.8* ) 
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• μυοκαρδίτιδα (I41.0* ) 
• περικαρδίτιδα (I32.0* ) 
• πνευμονική παλινδρόμηση (I39.3* ) 

A52.1 Συμπτωματική νευροσύφιλη 
Αρθροπάθεια του Charcot+ (M14.6* ) 
Όψιμη συφιλιδική: 
• ακουστική νευρίτιδα+ (H94.0* ) 
• εγκεφαλίτιδα+ (G05.0* ) 
• μηνιγγίτιδα+ (G01* ) 
• οπτική ατροφία+ (H48.0* ) 
• πολυνευροπάθεια+ (G63.0* ) 
• οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1* ) 
Συφιλιδικός παρκινσονισμός+ (G22* ) 
Νωτιαία φθίση 

A52.2 Ασυμπτωματική νευροσύφιλη 
A52.3 Νευροσύφιλη, μη καθορισμένη  

Κομμίωμα (συφιλιδικό)  } 
Σύφιλη (όψιμη)  } του κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ 
Συφίλωμα  } 

A52.7 Άλλη συμπτωματική όψιμη σύφιλη 
Σπειραματοπάθεια της σύφιλης+ (N08.0* ) 
Κομμίωμα (συφιλιδικό)  } οποιεσδήποτε εντοπίσεις, εκτός αυτών που  
Όψιμη ή τριτογενής σύφιλη } ταξινομούνται στις κατηγορίες A52.0-A52.3 
Όψιμη συφιλιδική: 
• θυλακίτιδα+ (M73.1* ) 
• χοριοαμφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0* ) 
• επισκληρίτιδα+ (H19.0* ) 
• πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2* ) 
• λευκοδερμία+ (L99.8* ) 
• οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8* ) 
• περιτονίτιδα+ (K67.2* ) 
Σύφιλη [μη καθορισμένου σταδίου] των: 
• οστών+ (M90.2* ) 
• ήπατος+ (K77.0* ) 
• πνεύμονα+ (J99.8* ) 
• μυών+ (M63.0* ) 
• αθρικού υμένα+ (M68.0* ) 

A52.8 Όψιμη σύφιλη, λανθάνουσα 
  Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική ορο αντιδράση και αρνητική 

δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εμφανίζεται 2 ή περισσότερα έτη μετά την αρχική 
λοίμωξη. 

A52.9 Όψιμη σύφιλη, μη καθορισμένη 
  
A53 Άλλη και μη καθορισμένη σύφιλη 
A53.0 Λανθάνουσα σύφιλη, μη καθορισμένη ως πρώιμη ή όψιμη 

Λανθάνουσα σύφιλη ΜΚΑ  
Θετική ορολογική αντίδραση για σύφιλη 

A53.9 Σύφιλη, μη καθορισμένη 
Λοίμωξη από Treponema pallidum ΜΚΑ  
Σύφιλη (επίκτητη) ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: σύφιλη ΜΚΑ που προκαλεί θάνατο πριν από την ηλικία των δύο ετών (A50.2) 
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A54 Γονοκοκκικές λοιμώξεις 
 
A54.0 Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος χωρίς περιουρηθρικό 

απόστημα ή απόστημα των επικουρικών αδένων 
Γονοκοκκική: 
• τραχηλίτιδα ΜΚΑ 
• κυστίτιδα ΜΚΑ 
• ουρηθρίτιδα ΜΚΑ 
• αιδοιοκολπίτιδα ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: με: 
   • απόστημα των αδένων του ουρογεννητικού συστήματος (A54.1) 
   • περιουρηθρικό απόστημα (A54.1) 
A54.1 Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος με περιουρηθρικό 

απόστημα και απόστημα των επικουρικών αδένων 
Γονοκοκκικό απόστημα των Βαρθολίνειων αδένων 

A54.2 Γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα και άλλες γονοκοκκικές ουρογεννητικές λοιμώξεις  
Γονοκοκκική: 
• επιδιδυμίτιδα+ (N51.1* ) 
• φλεγμονώδης πυελική νόσος της γυναίκας+ (N74.3* ) 
• ορχίτιδα+ (N51.1* ) 
• προστατίτιδα+ (N51.0* ) 

  Εξαιρούνται: γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8) 
A54.3 Γονοκοκκική λοίμωξη του οφθαλμού 

Γονοκοκκική: 
• επιπεφυκίτιδα+ (H13.1* ) 
• ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0* ) 
Νεογνική οφθαλμία οφειλόμενη σε γονόκοκκο 

A54.4+ Γονοκοκκική λοίμωξη του μυοσκελετικού συστήματος 
Γονοκοκκική: 
• αρθρίτιδα (M01.3* ) 
• θυλακίτιδα (M73.0* ) 
• οστεομυελίτιδα (M90.2* ) 
• υμενίτιδα (M68.0* ) 
• τενοντοϋμενίτιδα (M68.0* ) 

A54.5 Γονοκοκκική φαρυγγίτιδα 
A54.6 Γονοκοκκική λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού 
A54.8 Άλλες γονοκοκκικές λοιμώξεις 

Γονοκοκκικό(ή): 
• απόστημα εγκεφάλου+ (G07* ) 
• ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8* ) 
• μηνιγγίτιδα+ (G01* ) 
• μυοκαρδίτιδα+ (I41.0* ) 
• περικαρδίτιδα+(I32.0* ) 
• περιτονίτιδα+ (K67.1* ) 
• πνευμονία+ (J17.0* ) 
• σηψαιμία 
• αλλοιώσεις του δέρματος 

  Εξαιρούνται: γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα (A54.2) 
A54.9 Γονοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη 
  
A55 Χλαμυδιακό λεμφοκοκκίωμα (αφροδίσιο) 

Κλιματικός ή τροπικός βουβώνας 
Νόσος Durand–Nicolas-Favre 
Eσθιομένη 
Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα 
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A56 Άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα  
  Περιλαμβάνονται: σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από Chlamydia trachomatis 
  Εξαιρούνται: χλαμυδιακή(ό): 
   • λεμφοκοκκίωμα (A55) 
   • νεογνική: 
     •  επιπεφυκίτιδα (P39.1) 
     • πνευμονία (P23.1) 
   καταστάσεις που ταξινομούνται στην κατηγορία A74.- 
A56.0 Χλαμυδιακή λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος 

Χλαμυδιακή: 
• τραχηλίτιδα 
• κυστίτιδα 
• ουρηθρίτιδα 
• αιδοιοκολπίτιδα 

A56.1 Χλαμυδιακή λοίμωξη του πυελικού περιτοναίου και άλλων οργάνων του ουρογεννητικού 
συστήματος. 
Χλαμυδιακή: 
• επιδιδυμίτιδα+ (N51.1*) 
• πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.4*) 
• ορχίτις+ (N51.1*) 

A56.2 Χλαμυδιακή λοίμωξη του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένη 
A56.3 Χλαμυδιακή λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού  
A56.4 Χλαμυδιακή λοίμωξη του φάρυγγα 
A56.8 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενη χλαμυδιακή λοίμωξη άλλων εντοπίσεων 
  
A57 Μαλακό έλκος 

Μαλακό έλκος  
  
A58 Αφροδίσιο κοκκίωμα 

Δονοβάνωση 
  
A59 Τριχομονάδωση 
  Εξαιρούνται: εντερική τριχομονάδωση (A07.8) 
A59.0 Τριχομονάδωση του ουρογεννητικού συστήματος   

Λευκόρροια (κολπική)  } από Trichomonas (vaginalis) 
Προστατίτιδα+ (N51.Ο*)  } 

A59.8 Tριχομονάδωση άλλων εντοπίσεων 
A59.9 Τριχομονάδωση, μη καθορισμένη 
  
A60 Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα] 
A60.0 Ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και του ουρογεννητικού συστήματος 

Ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων: 
• της γυναίκας+ (N77.0-N77.1*) 
• του άνδρα+ (N51.-*)  

A60.1 Ερπητική λοίμωξη του περιπρωκτικού δέρματος και του ορθού 
A60.9 Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη 
  
A63 Άλλα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
  Εξαιρούνται: μολυσματική τέρμινθος (B08.1) 
   θηλώματα του τραχήλου της μήτρας (D26.0) 
A63.0 Οξυτενή κονδυλώματα του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων (αφροδίσια) 
A63.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό 
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A64 Μη καθορισμένο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα  
Αφροδίσιο νόσημα ΜΚΑ 

  
  
Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες  
(A65-A69) 
 
 Εξαιρούνται: λεπτοσπείρωση (A27.- ) 
   σύφιλη (A50-A53) 
  
A65 Μη αφροδίσια σύφιλη 

Bejel  
Ενδημική σύφιλη 
Njovera 

  
A66 Τροπική μόρωση [τροπικό θήλωμα] [Yaws] 
  Περιλαμβάνονται: bouba 
   framboesia (tropica) [μόρωση] 
   pian (πιαν) 
A66.0 Αρχικές βλάβες της τροπικής μόρωσης 

Έλκος από τροπική μόρωση 
Μόρωση, αρχόμενη ή πρωτογενής 
Αρχόμενο μορωειδές έλκος 
Μητρική τροπική μόρωση [μητρικό τροπικό θήλωμα] 

A66.1 Πολλαπλά θηλώματα και υγρή «δύστροπη» τροπική μόρωση [wet crab yaws] 
Μόρωμα [Framboesioma]  
Μόρωμα [Pianoma] 
Πελματιαίο ή παλαμιαίο θήλωμα από τροπική μόρωση  

A66.2 Άλλες πρώιμες δερματικές βλάβες της τροπικής μόρωσης 
Δερματική τροπική μόρωση, λιγότερο από πέντε χρόνια μετά τη λοίμωξη 
Πρώιμη τροπική μόρωση (δερματική) (κηλιδώδης) (κηλιδοβλατιδώδης) (μικροβλατιδώδης) 
(βλατιδώδης) 
Μοροειδής μορφή της πρώιμης τροπικής μόρωσης 

A66.3 Υπερκεράτωση της τροπικής μόρωσης 
Χέρι «βρυκόλακα» [Ghoul hand] 
Υπερκεράτωση, πελματιαία ή παλαμιαία (πρώιμη) (όψιμη) που οφείλεται στην τροπική 
μόρωση 
Σκωληκόβρωτα πέλματα 

A66.4 Κομμιώματα και έλκη της τροπικής μόρωσης 
Κομμιωματώδης τροπική μορωση 
Οζώδης όψιμη τροπική μόρωση (εξελκωμένη) 

A66.5 Gangosa [Διαβρωτική μόρωση] 
Ρινοφαρυγγίτιδα ακρωτηριασική  

A66.6 Βλάβες οστών και αρθρώσεων σε τροπική μόρωση 
Γάγγλιο  } 
Ύδραρθρος  } 
Οστεΐτιδα  } από τροπική μόρωση (πρώιμη) (όψιμη) 
Περιοστίτιδα (υπερτροφική)  } 
Κυνόρροια-Εξόστωση του ρινικού οστού  } 
Κομμίωμα, οστού  } από τροπική μόρωση (όψιμη) 
Κομμιωματώδης οστεΐτιδα ή περιοστίτιδα  } 

A66.7 Άλλες εκδηλώσεις της τροπικής μόρωσης 
Παρααρθρικά οζίδια της τροπικής μόρωσης 
Τροπική μόρωση των βλεννογόνων 
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A66.8 Λανθάνουσα τροπική μόρωση 
Τροπική μόρωση χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετικές ορολογικές αντιδράσεις 

A66.9 Τροπική μόρωση, μη καθορισμένη 
  
A67 Πίντα [κηλιδώδης νόσος] 
A67.0 Πρώϊμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου 

Έλκος (πρώιμο)  } 
Βλατίδα (πρώιμη)  } από πίντα [κηλιδώδη νόσο] 

A67.1 Ενδιάμεσες βλάβες της κηλιδώδους νόσου 
Ερυθηματώδεις πλάκες  } 
Υπερχρωματικές βλάβες  } από πίντα [κηλιδώδη νόσο] 
Υπερκεράτωση  } 
Πιντίτιδα [Pintids] 

A67.2 Όψιμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου 
Καρδιαγγειακές βλάβες+ (I98.1*) 
Δερματικές βλάβες:  } 
• αχρωματικές  } 
• ουλώδεις  }  από πίντα [κηλιδώδη νόσο] 
• δυσχρωματικές  } 

A67.3 Μικτές βλάβες της κηλιδώδους νόσου 
Αχρωματικές και υπερχρωματικές δερματικές βλάβες από πίντα [κηλιδώδη νόσο] 

A67.9 Πίντα [κηλιδώδης νόσος], μη καθορισμένη 
  
A68 Υπόστροφος πυρετός      
  Περιλαμβάνονται: υποτροπιάζων πυρετός 
  Εξαιρούνται: νόσος Lyme (A69.2) 
A68.0 Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με φθείρες 

Υπόστροφος πυρετός από Borrelia recurrentis 
A68.1 Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με κρότωνες 

Υποστροφος πυρετός που από οποιαδήποτε τύπο Borrelia εκτός της Borrelia recurrentis 
A68.9 Υπόστροφος πυρετός, μη καθορισμένος 
  
A69 Άλλες σπειροχαιτικές λοιμώξεις 
A69.0 Νεκρωτική ελκώδης στοματίτιδα 

Γαγγραινώδης στοματίτιδα 
Ατρακτοσπειροχαιτική γάγγραινα 
Νομή 
Γαγγραινώδης στοματίτιδα 

A69.1 Άλλες λοιμώξεις του Vincent 
Ατρακτοσπειροχαιτική φαρυγγίτιδα 
Νεκρωτική ελκώδης (οξεία): 
• ουλίτιδα 
• ουλοστοματίτιδα 
Σπειροχαιτική στοματίτιδα 
Στόμα δίκην χαρακωμάτων [trench mouth] 
Του Vincent:  
• κυνάγχη  
• ουλίτιδα 

A69.2 Νόσος Lyme 
Χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα από Borrelia burgdorferi 

A69.8 Άλλες καθορισμένες σπειροχαιτικές λοιμώξεις 
A69.9 Σπειροχαιτική λοίμωξη, μη καθορισμένη 
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Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια  
(A70-A74) 
  
A70 Λοίμωξη από Chlamydia psittaci 

Ορνίθωση 
Πυρετός από παπαγάλο 
Ψιττάκωση 

  
A71 Τράχωμα 
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα του τραχώματος (B94.0) 
A71.0 Αρχικό στάδιο του τραχώματος 

Τράχωμα αμφίβολο 
A71.1 Ενεργό στάδιο του τραχώματος 

Κοκκιωματώδης επιπεφυκίτιδα (τραχωματώδης) 
Τραχωματώδης: 
• θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα 
• πάννος 

A71.9 Τράχωμα, μη καθορισμένο.  
  
A74  Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια 
  Εξαιρούνται: πνευμονία από χλαμύδια (J16.0) 
   νεογνική χλαμυδιακή 
   • επιπεφυκίτιδα (P39.1) 
   • πνευμονία (P23.1) 
   σεξουαλικώς μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα (A55-A56) 
A74.0+ Χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα (H13.1* ) 

Παρατράχωμα 
A74.8 Άλλα χλαμυδιακά νοσήματα  

Χλαμυδιακή περιτονίτιδα+ (K67.0* ) 
A74.9 Χλαμυδική λοίμωξη, μη καθορισμένη 

Χλαμυδίωση ΜΚΑ 
  
 
Ρικετσιώσεις  
(A75-A79) 
  
A75 Πυρετός τύφου [typhus fever] 
  Εξαιρούνται: ρικετσίωση από Ehrlichia sennetsu (A79.8) 
A75.0 Επιδημικός πυρετός τύφου από  Rickettsia prowazekii που μεταδίδεται με τις φθείρες 

Κλασσικός εξανθηματικός τύφος (πυρετός) 
Επιδημικός (μεταδιδόμενος με τις φθείρες) εξανθηματικός τύφος (πυρετός) 

A75.1 Υποτροπιάζων (παροξυσμικός) τύφος [νόσος του Brill] 
Νόσος του Brill-Zinsser 

A75.2 Τύφος (πυρετός) από Rickettsia typhi 
 Εξανθηματικός τύφος των μυών (μεταδιδόμενος με τους ψύλλους) 

A75.3 Τύφος (πυρετός) από Rickettsia tsutsugamushi 
Τύφος scrub (μεταδιδόμενος με ακάρεα) 
Πυρετός Tsutsugamushi 

A75.9 Τύφος (πυρετός), μη καθορισμένος 
Τύφος (πυρετός) ΜΚΑ 
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A77 Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός [κροτωνογενείς ρικετσιώσεις] 
A77.0 Κηλιδώδης πυρετός από Rickettsia rickettsii 

Κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων 
Πυρετός του Sao Paulo 

A77.1 Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός από Rickettsia conorii 
Κροτωνογενής τύφος της Αφρικής 
Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός [Boutonneuse] 
Κροτωνογενής τύφος της Ινδίας 
Κροτωνογενής τύφος της Κένυας 
Πυρετός της Μασσαλίας 
Κροτωνογενής πυρετός της Μεσογείου 

A77.2 Κηλιδώδης πυρετός από Rickettsia sibirica 
Κροτωνογενής πυρετός της Βορείου Ασίας 
Κροτωνογενής τύφος της Σιβηρίας 

A77.3 Κηλιδώδης πυρετός από Rickettsia australis 
Κροτωνογενής τύφος της Queensland 

A77.8 Άλλοι κηλιδώδεις πυρετοί 
A77.9 Κηλιδώδης πυρετός, μη καθορισμένος 

Κροτωνογενής τύφος ΜΚΑ 
  
A78 Πυρετός Q 

Λοίμωξη από Coxiella burnetii 
Πυρετός των εννέα μιλίων [Nine mile fever] 
Τετράπλευρος πυρετός [Quadrilateral fever] 

 
A79 Άλλες ρικετσιώσεις 
A79.0 Πυρετός των χαρακωμάτων   

Πεμπταίος πυρετός 
Πυρετός της Βολυνίας [Wolhynian]  

A79.1 Ρικετσιακή ανεμευλογιά από Rickettsia akari 
Πυρετός Kew Garden 
Φυσαλιδώδης ρικετσίωση 

A79.8 Άλλες καθορισμένες ρικετσιώσεις 
Ρικετσίωση από Ehrlichia sennetsu 

A79.9 Ρικετσίωση, μη καθορισμένη 
Λοίμωξη από ρικέτσια ΜΚΑ  

 
 
Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(A80-A89) 
 
 Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της:  
  • πολιομυελίτιδας (B91) 
  • ιογενούς εγκεφαλίτιδας (B94.1) 
  
A80 Οξεία πολιομυελίτιδα 
A80.0 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, που σχετίζεται με το εμβόλιο 
A80.1 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, εισαγόμενο 
A80.2 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, αυτόχθονα 
A80.3 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, άλλη και μη καθορισμένη 
A80.4 Οξεία μη παραλυτική πολιομυελίτιδα 
A80.9 Οξεία πολιομυελίτιδα, μη καθορισμένη 
  
A81 Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
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  Περιλαμβάνονται: νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος που οφείλονται σε prions 
A81.0 Νόσος Creutzfeldt-Jakob 

Υποξεία σπογγώδης (σπογγιόμορφη) εγκεφαλοπάθεια 
A81.1 Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα 

Εγκεφαλίτιδα με έγκλειστα του Dawson 
Σκληρυντική λευκοεγκεφαλοπάθεια του Van Bogaert 

A81.2 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια 
Πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ 

A81.8 Άλλες άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος 
Κούρου [Kuru] 

A81.9 Άτυπη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη 
Νόσημα από prion του κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ 

  
A82 Λύσσα 
A82.0 Λύσσα των δασών 
A82.1 Αστικός τύπος λύσσας 
A82.9 Λύσσα, μη καθορισμένη 
  
A83 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια 
  Περιλαμβάνονται: ιογενής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια 
  Εξαιρούνται: εγκεφαλίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας (A92.2) 
A83.0 Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα 
A83.1 Δυτική εγκεφαλίτιδα των αλόγων 
A83.2 Ανατολική εγκεφαλίτιδα των αλόγων 
A83.3 Εγκεφαλίτιδα του St. Louis 
A83.4 Αυστραλιανή εγκεφαλίτιδα 

Νόσος από ιό Kunjin 
A83.5 Εγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας 

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας 
Εγκεφαλίτιδα La Crosse 

A83.6 Νόσος από ιό Rocio 
A83.8 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια 
A83.9 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένη 
  
A84 Κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα 
  Περιλαμβάνονται: κροτωνογενής ιογενής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 
A84.0 Κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα της Άπω Ανατολής [Ρωσσική εγκεφαλίτιδα άνοιξης-

καλοκαιριού] 
A84.1 Κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα της Κεντρικής Ευρώπης 
A84.8 Άλλη κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα 

Εγκεφαλομυελίτιδα των προβάτων [Louping ill] 
Νόσος από ιό Powassan 

A84.9 Ιογενής κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα, μη καθορισμένη 
  
A85 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Περιλαμβάνονται: καθορισμένη ιογενής: 
   • εγκεφαλομυελίτιδα ΜΤΑ 
   • μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ΜΤΑ 
  Εξαιρούνται: καλοήθης μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (G93.3) 
   εγκεφαλίτιδα που οφείλεται σε: 
   • ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.4) 
   • ιό της ιλαράς (B05.0) 
   • ιό της παρωτίτιδας (B26.2) 
   • ιό της πολιομυελίτιδας (A80.-) 
   • έρπητα ζωστήρα (B02.0) 
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   λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα (A87.2) 
A85.0+ Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊό (G05.1* ) 

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

Μηνιγγοεγκεφαλίτις από αδενοϊό 
A85.2 Ιογενής εγκεφαλίτιδα μεταδιδόμενη με αρθρόποδα, μη καθορισμένη 
A85.8 Άλλη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα 

Ληθαργική εγκεφαλίτιδα 
Νόσος του von Economo-Cruchet 

  
A86 Μη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα  

Ιογενής:  
• εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ  
• μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ΜΚΑ 

  
A87 Ιογενής μηνιγγίτιδα 
  Εξαιρούνται: μηνιγγίτιδα που οφείλεται σε: 
   • ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.3) 
   • ιό της ιλαράς (B05.1) 
   • ιό της παρωτίτιδας (B26.1) 
   • ιό της πολιομυελίτιδας (A80.-) 
   • έρπητα ζωστήρα (B02.1) 
A87.0+ Μηνιγγίτιδα από εντεροϊό (G02.0* ) 

Μηνιγγίτιδα από ιό Coxsackie 
Μηνιγγίτιδα από ιό Echo 

A87.1+ Μηνιγγίτιδα από αδενοϊό (G02.0* ) 
A87.2 Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα 

Λεμφοκυτταρική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 
A87.8 Άλλη ιογενής μηνιγγίτιδα 
A87.9 Ιογενής μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη 
  
A88 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
  Εξαιρούνται: ιογενής: 
   • εγκεφαλίτιδα ΜΚΑ (A86) 
   • μηνιγγίτιδα ΜΚΑ (A87.9) 
A88.0 Εξανθηματικός πυρετός από εντεροϊό [εξάνθημα της Βοστώνης] 
A88.1 Επιδημικός ίλιγγος 
A88.8 Άλλες καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος 
  
A89 Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος 
  
 
 
Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί 
πυρετοί  
(A90-A99) 
  
A90 Δάγγειος πυρετός [κλασσικός Δάγγειος] 
  Εξαιρούνται Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός (A91) 
  
A91 Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός 
  
A92 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια 
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  Εξαιρούνται: νόσος του ποταμού Ross (B33.1) 
A92.0 Ιογενής νόσος  Chikungunya 

(Αιμορραγικός) πυρετός Chikungunya 
A92.1 Πυρετός O'nyong-nyong 
A92.2 Πυρετός των αλόγων της Βενεζουέλας 

Της Βενεζουέλας των αλόγων: 
• εγκεφαλίτιδα 
• ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα  

A92.3 Ιογενής λοίμωξη του Δυτικού Νείλου [West Nile] 
  Πυρετός του Δυτικού Νείλου [West Nile] 
A92.4 Πυρετός της κοιλάδας Rift [Valley] 
A92.8 Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια 
A92.9 Ιογενής πυρετός που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένος 
  
A93 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
A93.0 Ιογενής νόσος Oropouche  

Πυρετός Oropouche  
A93.1 Πυρετός Sandfly 

Πυρετός Pappataci 
Πυρετός από φλεβοτόμο 

A93.2 Κροτωνογενής πυρετός του Κολοράντο 
A93.8 Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα 

Ιογενής νόσος Piry  
Ιογενής φυσαλιδώδης στοματίτιδα [πυρετός της Indiana] 

  
A94 Μη καθορισμένος ιογενής πυρετός μεταδιδόμενος με αρθρόποδα 

Πυρετός από αρμποϊό ΜΚΑ 
Λοίμωξη από αρμποϊό ΜΚΑ 

  
A95 Κίτρινος πυρετός 
A95.0 Κίτρινος πυρετός των δασών 

Κίτρινος πυρετός της ζούγκλας 
A95.1 Κίτρινος πυρετός των πόλεων 
A95.9 Κίτρινος πυρετός, μη καθορισμένος 
  
A96 Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς     
A96.0 Αιμορραγικός πυρετός από ιό Junin 

Αιμορραγικός πυρετός Αργεντινής 
A96.1 Αιμορραγικός πυρετός από ιό Machupo 

Αιμορραγικός πυρετός Βολιβίας 
A96.2 Πυρετός της Λάσσα [Lassa] 
A96.8 Άλλοι αιμορραγικοί πυρετοί από αρεναϊούς 
A96.9 Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς, μη καθορισμένος  
  
A98 Άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αιμοραγικός πυρετός Chikungunya (A92.0) 
   δάγγειος αιμορραγικός πυρετός (A91) 
A98.0 Αιμορραγικός πυρετός της Κριμαίας-Κογκό 

Αιμορραγικός πυρετός της Κεντρικής Ασίας 
A98.1 Αιμορραγικός πυρετός του Omsk 
A98.2 Νόσος του δάσους Kyasanur [Kyasanur Forest] 
A98.3 Νόσος από ιό Marburg 
A98.4 Νόσος από ιό Ebola 
A98.5 Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο 

Αιμορραγικός πυρετός: 
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• επιδημικός  
• Κορεατικός 
• Ρωσσικός 
Νόσος από ιό Hantaan 
Νόσος από ιό Hantaan με νεφρικές εκδηλώσεις 
Επιδημική νεφροπάθεια 

  Εξαιρούνται: (καρδιο-)πνευμονικό σύνδρομο από ιό Hantaan ( B33.4+, J17.1* ) 
A98.8 Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς αιμοραγικοί πυρετοί 
  
A99 Μη καθορισμένος ιογενής αιμοραγικός πυρετός  
  
 
 
Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των 
βλεννογόνων 
(B00-B09) 
  
B00 Λοιμώξεις από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] 
  Εξαιρούνται: πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη (A60.- ) 
   συγγενής ερπητική λοίμωξη (P35.2) 
   γαμμαερπητική μονοπυρήνωση (B27.0) 
   ερπητική κυνάγχη (B08.5) 
B00.0 Ερπητικό έκζεμα 

Ανεμευλογιοειδές εξάνθημα του Kaposi 
B00.1 Φυσαλιδώδης δερματίτιδα από ερπητοϊό 

Απλός έρπης: 
• του προσώπου 
• των χειλέων 
Φυσαλιδώδης δερματίτιδα του: 
• ωτός  } 
• χείλους  }  από (άλφα) ερπητοϊό 2 του ανθρώπου 

B00.2 Ερπητική ουλοστοματίτιδα και φαρυγγοαμυγδαλίτιδα 
Ερπητική φαρυγγίτιδα 

B00.3+ Ερπητική μηνιγγίτιδα (G02.0* ) 
B00.4+ Ερπητική εγκεφαλίτιδα (G05.1* ) 

Ερπητική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 
Νόσος Simian B  

B00.5 Eρπητική οφθαλμοπάθεια 
Ερπητική: 
• επιπεφυκίτιδα+ (H13.1* ) 
• δερματίτιδα του βλεφάρου+ (H03.1* ) 
• ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0* ) 
• ιρίτιδα+ (H22.0* ) 
• κερατίτιδα+ (H19.1* ) 
• κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.1* ) 
• ραγοειδίτιδα, πρόσθια+ (H22.0* ) 

B00.7 Διάχυτη ερπητική νόσος 
Ερπητική σηψαιμία 

B00.8 Άλλες μορφές ερπητικής λοίμωξης 
Ερπητική: 
• ηπατίτιδα+ (K77.0* ) 
• παρωνυχία 

B00.9 Ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη 
Λοίμωξη από ιό του απλού έρπητα ΜΚΑ 
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B01 Ανεμευλογιά 
B01.0+ Μηνιγγίτιδα της ανεμευλογιάς (G02.0* ) 
B01.1+ Εγκεφαλίτιδα της ανεμευλογιάς (G05.1* ) 

Εγκεφαλίτιδα μετά από ανεμευλογιά 
Εγκεφαλομυελίτιδα της ανεμευλογιάς 

B01.2+ Πνευμονία της ανεμευλογιάς (J17.1* ) 
B01.8 Ανεμευλογιά με άλλες επιπλοκές 
B01.9 Ανεμευλογιά χωρίς επιπλοκή 

Ανεμευλογιά ΜΚΑ 
  
B02 Ζωστήρας [έρπητας ζωστήρας] 
  Περιλαμβάνονται: shingles 
   zona 
B02.0+ Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα (G05.1* ) 

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα του ζωστήρα 
B02.1+ Μηνιγγίτιδα του ζωστήρα (G02.0* ) 
B02.2+ Ζωστήρας με άλλη συμμετοχή από το νευρικό σύστημα 

Μεθερπητική: 
• γονατώδης γαγγλιονίτιδα (G53.0* ) 
• πολυνευροπάθεια (G63.0* ) 
• νευραλγία τριδύμου (G53.0* ) 

B02.3 Οφθαλμοπάθεια του ζωστήρα 
Από έρπητα ζωστήρα: 
• βλεφαρίτιδα+ (H03.1* ) 
• επιπεφυκίτιδα+ (H13.1* ) 
• ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0* ) 
• ιρίτιδα+ (H22.0* ) 
• κερατίτιδα+ (H19.2* ) 
• κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.2* ) 
• σκληρίτιδα+ (H19.0* ) 

B02.7 Διάχυτος ζωστήρας 
B02.8 Ζωστήρας με άλλες επιπλοκές 
B02.9 Ζωστήρας χωρίς επιπλοκή 

Ζωστήρας ΜΚΑ 
  
B03 Ευλογιά 
  [Υποσημείωση: το 1980 η 33η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας δήλωσε ότι η ευλογιά είχε 

εκριζωθεί. Η ταξινόμηση διατηρείται για σκοπούς επιτήρησης.]  
 
B04 Ευλογιά των πιθήκων 
 
Β05 Ιλαρά 
  Περιλαμβάνονται: ιλαρά 
  Εξαιρούνται: υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (A81.1) 
Β05.0+ Ιλαρά επιπλεγμένη με εγκεφαλίτιδα (G05.1* ) 

Μεθιλαρική εγκεφαλίτιδα  
Β05.1+ Ιλαρά επιπλεγμένη με μηνιγγίτιδα (G02.0* ) 

Μεθιλαρική μηνιγγίτιδα 
Β05.2+ Ιλαρά επιπλεγμένη με πνευμονία (J17.1* ) 

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

Μεθιλαρική μέση ωτίτιδα 
B05.4 Ιλαρά με εντερικές επιπλοκές 
B05.8 Ιλαρά με άλλες επιπλοκές 
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Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ιλαρά+ (H19.2* ) 
B05.9 Ιλαρά χωρίς επιπλοκή 

Ιλαρά ΜΚΑ 
  
B06 Ερυθρά [Γερμανική Ιλαρά] 
  Εξαιρούνται: συγγενής ερυθρά (P35.0) 
B06.0+ Ερυθρά με νευρολογικές επιπλοκές 

Της ερυθράς: 
• εγκεφαλίτιδα (G05.1* ) 
• μηνιγγίτιδα (G02.0* ) 
• μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.1* ) 

B06.8 Ερυθρά με άλλες επιπλοκές 
Της ερυθράς  
• αρθρίτιδα+ (M01.4* ) 
• πνευμονία+ (J17.1* ) 

B06.9 Ερυθρά χωρίς επιπλοκή 
Ερυθρά ΜΚΑ 

  
B07 Ιογενείς ακροχορδόνες [μυρμηκίες] 

Μυρμηκία: 
• απλή  
• κοινή  

  Εξαιρούνται: πρωκτογεννητικά (αφροδίσια) οξυτενή κονδυλώματα (A63.0) 
   θήλωμα: 
   • ουροδόχου κύστης (D41.4) 
   • τραχήλου μήτρας (D26.0) 
   • λάρυγγα (D14.1) 
  
B08 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των 

βλεννογόνων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: ιογενής φυσαλλιδώδης στοματίτιδα (A93.8) 
B08.0 Άλλες λοιμώξεις που οφείλονται σε ιό orthopox 

Ευλογιά της αγελάδας 
Νόσος από τον ιό orf [λοιμώδες έκθυμα] 
Ψευδοευλογιά της αγελάδας [όζος των αμελκτών] 
Δαμαλίτιδα 

 Εξαιρούνται: ευλογιά των πιθήκων (B04) 
B08.1 Μολυσματική τέρμινθος 
B08.2 Αιφνίδιο εξάνθημα [έκτη νόσος] 
B08.3 Λοιμώδες ερύθημα [πέμπτη νόσος] 
B08.4 Φυσαλλιδώδης στοματίτιδα με εξάνθημα από εντεροϊό   

Νόσος χεριού, ποδιού και στόματος 
B08.5 Φυσαλλιδώδης φαρυγγίτιδα από εντεροϊό  

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

των βλεννογόνων 
Λεμφοζιδιακή φαρυγγίτιδα από εντεροϊό 
Νόσος «ποδιού και στόματος» 
Νόσος από ιό Tanapox 
Νόσος από ιό Yabapox 
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B09 Μη καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των 
βλεννογόνων 
Ιογενές: 
• ενάνθημα ΜΚΑ 
• εξάνθημα ΜΚΑ 

  
 
Ιογενής ηπατίτιδα  
(B15-B19) 
 
Εξαιρούνται: ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (B25.1) 
  ερπητική [από τον ιό του απλού έρπητα] ηπατίτιδα (B00.8) 
  όψιμα αποτελέσματα ιογενούς ηπατίτιδας (B94.2) 
 
B15 Οξεία ηπατίτιδα Α 
B15.0 Ηπατίτιδα Α με ηπατικό κώμα 
B15.9 Ηπατίτιδα Α χωρίς ηπατικό κώμα 

Ηπατίτιδα Α (οξεία) (ιογενής) ΜΚΑ 
  
B16 Οξεία ηπατίτιδα Β 
B16.0 Οξεία ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωξη) με ηπατικό κώμα 
B16.1 Οξεία ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωξη) χωρίς ηπατικό κώμα 
B16.2 Οξεία ηπατίτιδα Β χωρίς  παράγοντα δέλτα με ηπατικό κώμα 
B16.9 Οξεία ηπατίτιδα Β χωρίς  παράγοντα δέλτα χωρίς ηπατικό κώμα 

Ηπατίτιδα Β (οξεία) (ιογενής) ΜΚΑ 
  
B17 Άλλη οξεία ιογενής ηπατίτιδα 
B17.0 Οξεία (υπερ)λοίμωξη με παράγοντα δέλτα του φορέα ηπατίτιδας Β 
B17.1 Οξεία ηπατίτιδα C 
B17.2 Οξεία ηπατίτιδα Ε 
B17.8 Άλλη καθορισμένη οξεία ιογενής ηπατίτιδα 
  Ηπατίτιδα μη-Α μη-Β (οξεία) (ιογενής) ΜΤΑ 
  
B18 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 
B18.0 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα 
B18.1 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα 

Χρόνια (ιογενής) ηπατίτιδα Β 
B18.2 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C 
B18.8 Άλλη χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 
B18.9 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα, μη καθορισμένη 
  
B19 Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα 
B19.0 Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα με ηπατικό κώμα 
B19.9 Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα χωρίς ηπατικό κώμα 

Ιογενής ηπατίτιδα ΜΚΑ 
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Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]  
(B20-B24) 
 
 Εξαιρούνται: ασυμπτωματική κατάσταση της μόλυνσης από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας 

του ανθρώπου [HIV] (Z21) 
 
  
B20 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε 

λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο οξείας HIV λοίμωξης (B23.0) 
B20.0 Νόσος HIV που καταλήγει σε μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη 

Νόσος HIV που καταλήγει σε φυματίωση 
B20.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες βακτηριακές λοιμώξεις 
B20.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε νόσο από κυτταρομεγαλοϊό 
B20.3 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις 
B20.4 Νόσος HIV που καταλήγει σε καντιντίαση 
B20.5 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες μυκητιάσεις 
B20.6 Νόσος HIV που καταλήγει σε πνευμονία από Pneumocystis jirovecii 
  Νόσος HIV που καταλήγει σε πνευμονία από Pneumocystis carinii 
B20.7 Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλές λοιμώξεις 
B20.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
B20.9 Νόσος HIV που καταλήγει σε μη καθορισμένο λοιμώδες ή παρασιτικό νόσημα 

Νόσος HIV που καταλήγει σε λοίμωξη ΜΚΑ 
  
B21 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε 

κακοήθη νεοπλάσματα 
B21.0 Νόσος HIV που καταλήγει σε σάρκωμα Kaposi 
B21.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε λέμφωμα Burkitt 
B21.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλους τύπους μη-Hodgkin λεμφώματος 
B21.3 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού 

και  συσχετιζόμενων ιστών 
B21.7 Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά κακοήθη νεοπλάσματα 
B21.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα κακοήθη νεοπλάσματα 
B21.9 Νόσος HIV που καταλήγει σε μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα 
  
B22 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε 

άλλα καθορισμένα νοσήματα 
B22.0 Νόσος HIV που καταλήγει σε εγκεφαλοπάθεια 

Άνοια από τη νόσο HIV 
B22.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε λεμφοειδή διάμεση πνευμονίτιδα 
B22.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε σύνδρομο απίσχνασης 

Νόσος HIV που καταλήγει σε ανεπάρκεια ανάπτυξης 
Νόσος slim  

B22.7 Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Σημείωση: Για τη χρήση αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες 

κωδικοποίησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της νοσηρότητας ή της 
θνησιμότητας στον Τόμο 2 

  
B23 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε 

άλλες καταστάσεις 
B23.0 Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης  
B23.1 Νόσος HIV που καταλήγει σε (εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια 
B23.2 Νόσος HIV που καταλήγει σε αιματολογικές και ανοσολογικές ανωμαλίες, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
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B23.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες καθορισμένες καταστάσεις 
  
B24 Μη καθορισμένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]  

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας [AIDS] ΜΚΑ 
Σύμπλεγμα σχετιζόμενο με το AIDS [AIDS-related complex [ARC]] ΜΚΑ 

  
 
 
Άλλα ιογενή νοσήματα  
(B25-B34) 
 
B25 Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό 
  Εξαιρούνται: συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (P35.1) 
   μονοπυρήνωση από κυτταρομεγαλοϊό (B27.1) 
B25.0+ Πνευμονίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό  (J17.1* ) 
B25.1+ Ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K77.0* ) 
B25.2+ Παγκρεατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K87.1* ) 
B25.8 Άλλα νοσήματα από κυτταρομεγαλοϊό 
B25.9 Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό, μη καθορισμένο 
 
B26 Παρωτίτιδα 
  Περιλαμβάνονται: παρωτίτιδα 
   • επιδημική  
   • λοιμώδης  
B26.0+ Παρωτιτιδική ορχίτιδα (N51.1* ) 
B26.1+ Παρωτιτιδική μηνιγγίτιδα (G02.0* ) 
B26.2+ Παρωτιτιδική εκεφαλίτιδα (G05.1* ) 
B26.3+ Παρωτιτιδική παγκρεατίτιδα (K87.1* ) 
B26.8 Παρωτίτιδα με άλλες επιπλοκές 

Παρωτιδική: 
• αρθρίτιδα+ (M01.5* ) 
• μυοκαρδίτιδα+ (I41.1* ) 
• νεφρίτιδα+ (N08.0* ) 
• πολυνευροπάθεια+ (G63.0* ) 

B26.9 Παρωτίτιδα χωρίς επιπλοκές 
• ΜΚΑ 
• παρωτίτιδα ΜΚΑ 

 
B27 Λοιμώδης μονοπυρήνωση  
  Περιλαμβάνονται: αδενικός πυρετός 
   μονοκυτταρική κυνάγχη 
   νόσος του Pfeiffer 
B27.0 Γραμμαερπητική μονοπυρήνωση  

Μονοπυρήνωση που οφείλεται στον ιό Epstein-Barr 
B27.1 Μονοπυρήνωση που οφείλεται στον κυτταρομεγαλοϊό 
B27.8 Άλλη λοιμώδης μονοπυρήνωση 
B27.9 Λοιμώδης μονοπυρήνωση, μη καθορισμένη 
  
B30 Ιογενής επιπεφυκίτιδα 
  Εξαιρούνται: οφθαλμοπάθεια από: 
   • ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5) 
   • έρπητα ζωστήρα (B02.3) 
B30.0+ Κερατοεπιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H19.2* ) 

Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα 
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Οφθαλμός των ναυπηγείων 
 
B30.1+ Επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H13.1* ) 

Οξεία θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα από αδενοϊό 
Επιπεφυκίτιδα των κολυμβητικών δεξαμενών 

B30.2 Ιογενής φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα 
B30.3+ Οξεία επιδημική αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (από εντεροϊό) (H13.1* ) 

Επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε: 
• ιό Coxsackie 24 
• εντεροϊό 70 
Αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (οξεία) (επιδημική) 

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

B30.9 Ιογενής επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη 
  
B33 Άλλα ιογενή νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού  
B33.0 Επιδημική μυαλγία 

Νόσος του Bornholm 
B33.1 Νόσος του ποταμού Ross [Ross River] 

Επιδημική πολυαρθρίτιδα και εξάνθημα 
Πυρετός του ποταμού Ross [Ross River] 

B33.2 Ιογενής καρδίτιδα 
B33.3 Λοιμώξεις από ρετροϊούς, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Λοίμωξη από ρετροϊό ΜΚΑ 
B33.4+ (Καρδιο-)πνευμονικό σύνδρομο από ιό hantaan [HPS] [HCPS] (J17.1* ) 

Nόσος από ιό hantann με πνευμονικές εκδηλώσεις 
Ιογενής νόσος Sin Nombre 
Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (N17.9), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε αν 
υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια που σχετίζεται με το HPS και προκαλείται από ϊούς hantaan 
Andes, Bayou και Black  Creek  Canal. 

  Εξαιρούνται: αιμοραγικός πυρετός με νεφρικές εκδηλώσεις (A98.5)   
B33.8 Άλλα καθορισμένα ιογενή νοσήματα 
  
B34 Ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης 
  Εξαιρούνται: νόσος από κυτταρομεγαλοϊό ΜΚΑ (B25.9) 
   ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα] ΜΚΑ (B00.9) 
   λοίμωξη από ρετροϊό ΜΚΑ (B33.3) 
   ιογενείς παράγοντες ως αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 

(B97.- ) 
B34.0 Λοίμωξη από αδενοϊό, μη καθορισμένης εντόπισης 
B34.1 Λοίμωξη από εντεροϊό, μη καθορισμένης εντόπισης 

Λοίμωξη από ιό Coxsackie ΜΚΑ 
Λοίμωξη από ιό Echo ΜΚΑ 

B34.2 Λοιμώξη από ιό Corona, μη καθορισμένης εντόπισης 
  Εξαιρούνται: σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS] (UO4.9) 
B34.3 Λοιμώξη από ιό Parvo, μη καθορισμένης εντόπισης 
B34.4 Λοιμώξη από ιό Papova, μη καθορισμένης εντόπισης 
B34.8 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης 
B34.9 Ιογενής λοιμώξη, μη καθορισμένη 

Ιαιμία ΜΚΑ 
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Μυκητιάσεις  
(B35-B49) 
 
 Εξαιρούνται: πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία που οφείλεται σε οργανική σκόνη (J67.- ) 
  σπογγοειδής μυκητίαση (C84.0) 
  
B35 Δερματοφύτωση 
  Περιλαμβάνονται: άχωρα 
   λοιμώξεις από τα είδη  Epidermophyton, Microsporum και  Trichophyton  
   τριχοφυτία, κάθε είδους εκτός από αυτές στην κατηγορία B36.- 
B35.0 Τριχοφυτία (παράτριμμα) της γενειάδας και του τριχωτού της κεφαλής 

Τριχοφυτία της γενειάδας  
Κηρίο 
Τριχοφυτία του τριχωτού της κεφαλής  
Σύκωση, μυκητιασική 

B35.1 Τριχοφυτία του νυχιού 
Δερματοφυτική ονυχία 
Δερματοφυτία του νυχιού 
Ονυχομυκητίαση 
Τριχοφυτία των νυχιών  

B35.2 Τριχοφυτία του χεριού 
Δερματοφύτωση του χεριού 
Τριχοφυτία του χεριού  

B35.3 Τριχοφυτία του ποδιού 
Πόδι του αθλητή 
Δερματοφύτωση του ποδιού 
Τριχοφυτία του ποδιού 

B35.4 Τριχοφυτία του σώματος 
Τριχοφυτία του σώματος 

B35.5 Ανατολική ή Ινδική τριχοφυτία 
Τokelau 

B35.6 Τριχοφυτία των μηρογεννητικών πτυχών 
Κνησμός του Dhobi 
Τριχοφυτία βουβωνικής χώρας 
Κνησμός του Jock 

B35.8 Άλλες δερματοφυτώσεις 
Δερματοφύτωση: 
• διάσπαρτη   
• κοκκιωματώδης 

B35.9 Δερματοφύτωση, μη καθορισμένη 
Τριχοφυτία ΜΚΑ 

  
B36 Άλλες επιπολής μυκητιάσεις 
B36.0 Ποικιλόχρους πιτυρίαση 

Τριχοφυτία: 
• κιτρινόχρους 
• ποικιλόχρους  

B36.1 Τριχοφυτία μελανή 
Κερατινομυκητίαση μελανίζουσα των παλαμών 
Μικροσπόρωση μελανή 
Πιτυρίαση μελανή  
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B36.2 Λευκή πιέδρα 
Τριχοφυτία λευκή 

B36.3 Μελανή πιέδρα 
B36.8 Άλλες καθορισμένες επιπολής μυκητιάσεις 
B36.9 Επιπολής μυκητιάσεις, μη καθορισμένες 
  
B37 Καντιντίαση 
  Περιλαμβάνονται: καντιντίαση 
   μονιλίαση 
  Εξαιρούνται: νεογνική καντιντίαση (P37.5) 
B37.0 Καντιντιασική στοματίτιδα 

Οξεία καντιντίαση του στοματικού βλεννογόνου 
B37.1 Πνευμονική καντιντίαση 
B37.2 Καντιντίαση του δέρματος και των νυχιών 

Καντιντιασική:  
• ονυχία 
• παρονυχία 

  Εξαιρούνται: δερματίτιδα από τα σπάργανα (πάνα) (L22) 
B37.3+ Καντιντίαση του αιδοίου και του κόλπου (N77.1* ) 

Καντιντιασική αιδοιοκολπίτιδα 
Μονιλιασική αιδοιοκολπίτιδα 
Οξεία καντιντίαση του βλεννογόνου του κόλπου 

B37.4 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων του ουρογεννητικού συστήματος 
Καντιντιασική: 
• βαλανίτιδα+ (N51.2* ) 
• ουρηθρίτιδα+ (N37.1*) 

B37.5+ Καντιντιασική μηνιγγίτιδα (G02.1* ) 
B37.6+ Καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα (I39.8* ) 
B37.7 Καντιντιασική σηψαιμία 
B37.8 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων 

Καντιντιασική:  
• χειλίτιδα 
• εντερίτιδα 

B37.9 Καντιντίαση, μη καθορισμένη 
Οξεία καντιντίαση ΜΚΑ 

  
B38 Κοκκιδιοειδομυκητίαση 
B38.0 Οξεία πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση 
B38.1 Χρόνια πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση 
B38.2 Πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη  
B38.3 Δερματική κοκκιδιοειδομυκητίαση 
B38.4+ Κοκκιδιοειδομυκητιασική μηνιγγίτιδα (G02.1* ) 
B38.7 Διάσπαρτη κοκκιδιοειδομυκητίαση 

Γενικευμένη κοκκιδιοειδομυκητίαση 
B38.8 Άλλες μορφές κοκκιδιοειδομυκητίασης 
B38.9 Κοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη 
  
B39 Ιστοπλάσμωση 
B39.0 Οξεία πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum 
B39.1 Χρόνια πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum 
B39.2 Πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum, μη καθορισμένη 
B39.3 Διάσπαρτη ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum 

Γενικευμένη ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum 
B39.4 Ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum, μη καθορισμένη 

Αμερικανική ιστοπλάσμωση 
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B39.5 Ιστοπλάσμωση από Histoplasma duboisii 
Αφρικανική ιστοπλάσμωση 

B39.9 Ιστοπλάσμωση, μη καθορισμένη  
  
B40 Βλαστομυκητίαση 
  Εξαιρούνται: βλαστομυκητίαση της Bραζιλίας (B41.- ) 
   χηλοειδής βλαστομυκητίαση (B48.0) 
B40.0 Οξεία πνευμονική βλαστομυκητίαση 
B40.1 Χρόνια πνευμονική βλαστομυκητίαση 
B40.2 Πνευμονική βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη 
B40.3 Δερματική βλαστομυκητίαση 
B40.7 Διάσπαρτη βλαστομυκητίαση 

Γενικευμένη βλαστομυκητίαση 
B40.8 Άλλες μορφές βλαστομυκητίασης 
B40.9 Βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη   
  
B41 Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση 
  Περιλαμβάνονται: βλαστομυκητίαση της Βραζιλίας 
   νόσος του Lutz 
B41.0 Πνευμονική παρακοκκιδιοειδομυκητίαση 
B41.7 Διάσπαρτη παρακοκκιδιοειδομυκητίαση 

Γενικευμένη παρακοκκιδιοειδομυκητίαση 
B41.8 Άλλες μορφές παρακοκκιδιοειδομυκητίασης 
B41.9 Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη 
  
B42 Σποροτρίχωση 
B42.0+ Πνευμονική σποροτρίχωση (J99.8* ) 
B42.1 Λεμφοδερματική σποροτρίχωση 
B42.7 Διάσπαρτη σποροτρίχωση 

Γενικευμένη σποροτρίχωση 
B42.8 Άλλες μορφές σποροτρίχωσης 
B42.9 Σποροτρίχωση, μη καθορισμένη 
  
B43 Χρωμομυκητίαση και φαιομυκητιασικό απόστημα 
B43.0 Δερματική χρωμομυκητίαση 

Μυρμηκιώδης δερματίτιδα 
B43.1 Φαιομυκητιασικό εγκεφαλικό απόστημα 

Εγκεφαλική χρωμομυκητίαση 
B43.2 Υποδόριο φαιομυκητιασικό απόστημα και κύστη 
B43.8 Άλλες μορφές χρωμομυκητίασης 
B43.9 Χρωμομυκητίαση, μη καθορισμένη 
  
B44 Ασπεργίλλωση 
  Περιλαμβάνονται: ασπεργίλλωμα 
B44.0 Διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση 
B44.1 Άλλη πνευμονική ασπεργίλλωση 
B44.2 Ασπεργίλλωση των αμυγδαλών 
B44.7 Διάσπαρτη ασπεργίλλωση 

Γενικευμένη ασπεργίλλωση 
B44.8 Άλλες μορφές ασπεργίλλωσης 
B44.9 Ασπεργίλλωση, μη καθορισμένη 
  
B45  Κρυπτοκόκκωση 
B45.0 Πνευμονική κρυπτοκόκκωση 
B45.1 Εγκεφαλική κρυπτοκόκκωση 
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Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα+ (G02.1* ) 
Μηνιγγοεγκεφαλική κρυπτοκόκκωση 

B45.2 Δερματική κρυπτοκόκκωση 
B45.3 Οστική κρυπτοκόκκωση 
B45.7 Διάσπαρτη κρυπτοκόκκωση 

Γενικευμένη κρυπτοκόκκωση 
B45.8 Άλλες μορφές κρυπτοκόκκωσης 
B45.9 Κρυπτοκόκκωση, μη καθορισμένη 
  
B46 Ζυγομύκωση 
B46.0 Πνευμονική μουκορμυκητίαση  
B46.1 Ρινοεγκεφαλική μουκορμυκητίαση 
B46.2 Γαστρεντερική μουκορμυκητίαση 
B46.3 Δερματική μουκορμυκητίαση 

Υποδόρια μουκορμυκητίαση 
B46.4 Διάσπαρτη μουκορμυκητίαση 

Γενικευμένη μουκορμυκητίαση 
B46.5 Μουκορμυκητίαση, μη καθορισμένη 
B46.8 Άλλες μορφές ζυγομύκωσης 

Εντομοφθορομυκητίαση 
B46.9 Ζυγομύκωση, μη καθορισμένη 

Φυκομυκητίαση ΜΚΑ 
  
B47 Μυκήτωμα 
B47.0 Ευμυκήτωμα 

Πόδι της Μαδούρα, μυκητιασικό 
Μαδουρομύκωση 

B47.1 Ακτινομυκήτωμα 
B47.9 Μυκήτωμα, μη καθορισμένο  

Πόδι της Μαδούρας ΜΚΑ 
  
B48 Άλλες μυκητιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
B48.0 Λομπομύκωση 

Χηλοειδής βλαστομυκητίαση  
Νόσος του Lobo 

B48.1 Ρινοσποριδίωση 
B48.2 Aλλεσχερίαση 

Λοίμωξη που οφείλεται στο μύκητα Pseudallescheria boydii 
  Εξαιρούνται: ευμυκήτωμα (B47.0) 
B48.3 Γεωτρίχωση 

Στοματίτιδα από Geotrichum 
B48.4 Πενικίλλωση 
B48.7 Ευκαιριακές μυκητιάσεις 

Μυκητιάσεις  που οφείλονται σε μύκητες χαμηλής τοξικότητας οι οποίοι μπορούν να 
προκαλέσουν λοίμωξη μόνον ως συνέπεια παραγόντων όπως η παρουσία νόσου που 
εξασθενίζει τον οργανισμό ή μετά από χορήγηση ανοσοκατασταλτικών και άλλων 
θεραπευτικών παραγόντων ή ακτινοθεραπείας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
αιτιοπαθογενείς μύκητες είναι φυσιολογικώς σαπρόφυτα του εδάφους και της οργανικής ύλης 
σε αποσύνθεση.  

B48.8 Άλλες μυκητιάσεις 
Aδιασπειρομυκητίαση 

  
B49 Μη καθορισμένη μυκητίαση 
  Μυκηταιμία ΜΚΑ 
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Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις 
(B50-B64) 
 
Εξαιρούνται: αμοιβάδωση (A06.- ) 
  άλλα πρωτοζωϊκά εντερικά νοσήματα (A07.- ) 
  
B50 Ελονοσία από Plasmodium falciparum      
  Περιλαμβάνονται: μικτές λοιμώξεις από Plasmodium falciparum με οποιοδήποτε άλλο είδος 

πλασμώδιου 
B50.0 Ελονοσία από Plasmodium falciparum με εγκεφαλικές επιπλοκές 

Εγκεφαλική ελονοσία ΜΚΑ 
B50.8 Άλλες μορφές σοβαρής και επιπλεγμένης ελονοσίας από Plasmodium falciparum 

Σοβαρή ή επιπλεγμένη ελονοσία από Plasmodium falciparum ΜΚΑ 
B50.9 Ελονοσία από Plasmodium falciparum, μη καθορισμένη 
  
B51 Ελονοσία από Plasmodium vivax  
  Περιλαμβάνονται: μικτές λοιμώξεις από Plasmodium vivax με οποιοδήποτε άλλο είδος 

πλασμώδιου, εκτός του Plasmodium falciparum 
  Εξαιρούνται: όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium falciparum (B50.- ) 
B51.0 Ελονοσία από Plasmodium vivax με ρήξη σπληνός 
B51.8 Ελονοσία από Plasmodium vivax με άλλες επιπλοκές 
B51.9 Ελονοσία από Plasmodium vivax χωρίς επιπλοκή 

Ελονοσία από Plasmodium vivax ΜΚΑ 
  
B52 Ελονοσία από Plasmodium malariae  
  Περιλαμβάνονται: μικτές λοιμώξεις του Plasmodium malariae με άλλα είδη πλασμώδιου, 

εκτός των Plasmodium falciparum και Plasmodium vivax 
  Εξαιρούνται: όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium: 
   • falciparum (B50.- ) 
   • vivax (B51.- ) 
B52.0 Ελονοσία από Plasmodium malariae με νεφροπάθεια 
B52.8 Ελονοσία από Plasmodium malariae με άλλες επιπλοκές 
B52.9 Ελονοσία από Plasmodium malariae χωρίς επιπλοκή 

Ελονοσία από Plasmodium malariae ΜΚΑ 
 
B53 Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά 
B53.0 Ελονοσία από Plasmodium ovale  
  Εξαιρούνται: όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium: 
   • falciparum (B50.- ) 
   • malariae (B52.- ) 
   • vivax (B51.- ) 
B53.1 Ελονοσία από πλασμώδια των πιθήκων 
  Εξαιρούνται: όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium: 
   • falciparum (B50.- ) 
   • malariae (B52.- ) 
   • ovale (B53.- ) 
   • vivax (B51.- ) 
B53.8 Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Παρασιτολογικά επιβεβαιωμένη ελονοσία ΜΚΑ 
  
B54 Μη καθορισμένη ελονοσία  

Ελονοσία κλινικά διαγνωσμένη  χωρίς παρασιτολογική επιβεβαίωση 
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B55 Λεϊσμανίαση 
B55.0 Σπλαχνική λεϊσμανίαση 

Kala-azar 
Δερματική λεϊσμανίαση μετά από Kala-azar 

B55.1 Δερματική λεϊσμανίαση  
B55.2 Βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση 
B55.9 Λεϊσμανίαση, μη καθορισμένη 
  
B56 Αφρικανική τρυπανοσωμίαση 
B56.0 Γαμβιανή τρυπανοσωμίαση 

Λοίμωξη από Trypanosoma brucei gambiense 
Νόσος του ύπνου της Δυτικής Αφρικής 

B56.1 Ροδεσιανή τρυπανοσωμίαση 
Νόσος του ύπνου της Ανατολικής Αφρικής 
Λοίμωξη από Trypanosoma  brucei rhodesiense 

B56.9 Αφρικανική τρυπανοσωμίαση, μη καθορισμένη 
Νόσος του ύπνου ΜΚΑ 
Τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η Αφρικανική τρυπανοσωμίαση 

  
B57 Νόσος του Chagas 
  Περιλαμβάνονται: Αμερικανική τρυπανοσωμίαση 
   λοίμωξη από Trypanosoma cruzi 
B57.0+ Οξεία νόσος του Chagas με συμμετοχή της καρδιάς (I41.2* , I98.1* ) 

Οξεία νόσος του Chagas με: 
• καρδιαγγειακή συμμετοχή ΜΤΑ (I98.1* ) 
• μυοκαρδίτιδα (I41.2* ) 

B57.1 Οξεία νόσος του Chagas χωρίς συμμετοχή της καρδιάς 
Οξεία νόσος του Chagas ΜΚΑ 

B57.2 Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή της καρδιάς 
Αμερικανική τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ 
Νόσος του Chagas (χρονία) (με):  
• ΜΚΑ 
• καρδιαγγειακή συμμετοχή ΜΤΑ+ (I98.1* ) 
• μυοκαρδίτιδα+ (I41.2* ) 
Τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η νόσος του Chagas 

B57.3 Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή του πεπτικού συστήματος 
B57.4 Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή του νευρικού συστήματος 
B57.5 Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή άλλου οργάνου 
  
B58 Τοξοπλάσμωση 
  Περιλαμβάνονται: λοίμωξη από Toxoplasma gondii 
  Εξαιρούνται: συγγενής τοξοπλάσμωση (P37.1) 
B58.0+ Οφθαλμοπάθεια από τοξόπλασμα 

Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα από τοξόπλασμα (H32.0* ) 
B58.1+ Ηπατίτιδα από τοξόπλασμα (K77.0* ) 
B58.2+ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από τοξόπλασμα (G05.2* ) 
B58.3+ Πνευμονική τοξοπλάσμωση (J17.3* ) 
B58.8 Τοξοπλάσμωση με συμμετοχή άλλου οργάνου 

Από τοξόπλασμα: 
• μυοκαρδίτιδα+ (I41.2* ) 
• μυοσίτιδα+ (M63.1*) 

B58.9 Τοξοπλάσμωση, μη καθορισμένη 
 



ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 132

B59+ Πνευμοκύστωση (J17.3* ) 
Πνευμονία από: 
• Pneumocystis carinii 
• Pneumocystis jirovecii    

  
B60 Άλλα πρωτοζωϊκά νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: κρυπτοσποριδίωση (A07.2) 
   εντερική μικροσποριδίωση (A07.8) 
   ισοσπορίωση (A07.3) 
B60.0 Μπαμπεσίωση 

Πιροπλάσμωση 
B60.1 Ακανθαμοιβάδωση 

Επιπεφυκίτιδα από Ακανθαμοιβάδα+ (Acanthamoeba) (H13.1* ) 
Κερατοεπιπεφυκίτιδα από Ακανθαμοιβάδα+ (Acanthamoeba) (H19.2* ) 

B60.2 Nεγκλερίωση 
Πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2* ) 

B60.8 Άλλα καθορισμένα πρωτοζωϊκά νοσήματα 
Μικροσποριδίωση 

  
B64 Μη καθορισμένο πρωτοζωϊκό νόσημα 
  
  
Ελμινθιάσεις  
(B65-B83) 
  
B65 Σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] 
  Περιλαμβάνονται: πυρετός του σαλιγκαριού 
B65.0 Σχιστοσωμίαση από Schistosoma haematobium [σχιστοσωμίαση του ουροποιητικού] 
B65.1 Σχιστοσωμίαση από Schistosoma mansoni [εντερική σχιστοσωμίαση]  
B65.2 Σχιστοσωμίαση από Schistosoma japonicum 

Ασιατική σχιστοσωμίαση 
B65.3 Δερματίτιδα από κερκάριες 

Κνησμός του κολυμβητή 
B65.8 Άλλες σχιστοσωμιάσεις 

Λοίμωξη από Schistosoma: 
• intercalatum 
• mattheei 
• mekongi 

B65.9 Σχιστοσωμίαση, μη καθορισμένη 
  
B66 Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες 
B66.0 Οπισθορχίαση 

Λοιμώξη από: 
• τρηματώδεις σκώληκες του ήπατος γάτας 
• Opisthorchis (felineus) (viverrini) 

B66.1 Κλωνορχίαση 
Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος, της Κίνας 
Λοίμωξη από Clonorchis sinensis 
Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος, της Ανατολής 

B66.2 Δικροκοιλίαση 
Νόσος από Dicrocoelium dendriticum 
Λοίμωξη από τρηματώδεις σκώληκες του Lancet 

B66.3 Διστομίαση 
Λοίμωξη από Fasciola: 
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• gigantica 
• hepatica 
• indica 
Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος των προβάτων 

 
B66.4 Παραγονιμίαση 

Λοίμωξη από είδη του Paragonimus 
Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του πνεύμονα 
Πνευμονική διστομίαση 

B66.5 Φασιολοψίαση 
Λοίμωξη από Fasciolopsis buski 
Εντερική διστομίαση 

B66.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες 
Εχινοστομίαση 
Ετεροφυΐαση 
Μεταγονιμίαση 
Νανοφυτίαση 
Ουατσονίαση 

B66.9 Λοίμωξη από τρηματώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη 
  
B67  Εχινοκοκκίαση 
  Περιλαμβάνονται: υδατίδωση 
B67.0 Λοίμωξη του ήπατος από Echinococcus granulosus 
B67.1 Λοίμωξη του πνεύμονα από Echinococcus granulosus  
B67.2 Λοίμωξη των οστών από τον Echinococcus granulosus  
B67.3 Λοίμωξη από Echinococcus granulosus, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων 
B67.4 Λοίμωξη από Echinococcus granulosus, μη καθορισμένη 
B67.5 Λοίμωξη του ήπατος από Echinococcus  multilocularis 
B67.6 Λοίμωξη από Echinococcus multilocularis,  άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων 
B67.7 Λοίμωξη από Echinococcus multilocularis μη καθορισμένη 
B67.8 Εχινοκοκκίαση μη καθορισμένη, του ήπατος  
B67.9 Εχινοκοκκίαση, άλλη και μη καθορισμένη 

Εχινοκοκκίαση ΜΚΑ 
  
B68 Ταινίαση 
  Εξαιρούνται: κυστικέρκωση (B69.- ) 
B68.0 Ταινίαση από Taenia solium 

Πλατυελμινθίαση των χοίρων (λοίμωξη) 
B68.1 Ταινίαση από Taenia saginata 

Πλατυελμινθίαση των βοειδών (λοίμωξη) 
Λοίμωξη από Taenia saginatα 

B68.9 Ταινίαση, μη καθορισμένη 
  
B69 Κυστικέρκωση 
  Περιλαμβάνονται: κυστικέρκωση που οφείλεται σε προνυμφική μορφή της  Taenia solium  
B69.0 Κυστικέρκωση του κεντρικού νευρικού συστήματος 
B69.1 Κυστικέρκωση του οφθαλμού 
B69.8 Κυστικέρκωση άλλων εντοπίσεων 
B69.9 Κυστικέκρωση, μη καθορισμένη 
  
B70 Διφυλλοβοθρίαση και σπαργάνωση 
B70.0 Διφυλλοβοθρίαση  

Λοίμωξη από Diphylollobothrium (adult) (latum) (pacificum) 
Πλατυέλμινθα των ιχθύων (λοίμωξη από) 

  Εξαιρούνται: προνυμφική διφυλλοβοθρίαση (B70.1) 
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B70.1 Σπαργάνωση 

Λοίμωξη από:  
• Sparganum (mansoni) (proliferum) 
• προνύμφες της Spirometra 
Προνυμφική διφυλλοβοθρίαση 
Σπειρομέτρωση 

  
B71 Άλλες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες 
B71.0 Υμενολεπίαση 

Λοίμωξη από υμενολέπιδα την νάνο[Dwarf tapewarm] 
Πλατυελμινθίαση των επιμύων 

B71.1 Διπυλιδίαση   
Πλατυελμινθίαση των σκύλων 

B71.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες 
Κοινουρίαση 

B71.9 Λοίμωξη από κεστώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη 
Πλατυελμινθιάσεις ΜΚΑ 

  
B72 Δρακοντίαση  

Λοίμωξη από σκώληκα της Γουϊνέας 
Λοίμωξη από Dracunculus medinensis 

  
B73 Ογκοκέρκωση 

Λοίμωξη από τον Οnchocerca volvulus 
Ογκοκέρκωση 
Τύφλωση των ποταμών (river blindness) 

  
B74 Φιλαρίαση 
  Εξαιρούνται: ογκοκέρκωση (B73) 
   τροπική (πνευμονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ (J82) 
B74.0 Φιλαρίαση από Wuchereria bancrofti 

Βανκρόφτεια: 
• ελεφαντίαση 
• φιλαρίαση 

B74.1 Φιλαρίαση  από  Brugia malayi 
B74.2 Φιλαρίαση  από Brugia timori 
B74.3 Λοΐαση [Loiasis] 

Οίδημα του Calabar 
Αφρικανική νόσος του σκώληκα του οφθαλμού  
Λοίμωξη loa-loa 

B74.4 Μανσονελλίαση 
Λοίμωξη από Μansonella: 
• ozzardi 
• perstans 
• streptocerca 

B74.8 Άλλες φιλαριάσεις 
Διροφιλαρίαση 

B74.9 Φιλαρίαση, μη καθορισμένη 
  
B75 Τριχινέλλωση 

Λοίμωξη από είδη Τριχινέλλας (Τrichinella) 
Τριχίνωση 
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B76 Αγκυλοστομιάσεις 
  Περιλαμβάνονται: αγκυλοστομίαση (uncinariasis) 
B76.0 Αγκυλοστομίαση 

Λοίμωξη από είδη αγκυλοστόματος (Ancylostoma) 
B76.1 Νεκατορίαση 

Λοίμωξη από Necator americanus 
B76.8 Άλλες αγκυλοστομιάσεις 
B76.9 Αγκυλοστομίαση, μη καθορισμένη 

Μεταναστευτική δερματική προνύμφη ΜΚΑ 
  
B77 Ασκαριδίαση 
  Περιλαμβάνονται: ασκαριδίαση 
   λοίμωξη από νηματέλμινθες 
B77.0 Ασκαριδίαση με εντερικές επιπλοκές 
B77.8 Ασκαριδίαση με άλλες επιπλοκές 
B77.9 Ασκαριδίαση, μη καθορισμένη 
  
B78 Στρογγυλοειδίαση 
  Εξαιρούνται: τριχοστρογγυλίαση (B81.2) 
B78.0 Εντερική στρογγυλοειδίαση 
B78.1 Δερματική στρογγυλοειδίαση 
B78.7 Διάσπαρτη στρογγυλοειδίαση 
B78.9 Στρογγυλοειδίαση, μη καθορισμένη 
  
B79 Τριχουρίαση 

Τριχοκεφαλίαση 
Τρίχουρο whipworm (νόσος) (λοίμωξη από) 

  
B80 Εντεροβίαση (Λοίμωξη από νηματέλμηνθες)     

Οξυουρίαση 
Λοίμωξη από οξύουρους  
Λοίμωξη από νηματώδεις σκώληκες 

  
B81 Άλλες εντερικές ελμινθιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αγγειοστρογγυλίαση από Parastrongylus cantonensis (B83.2) 
   αγγειοστρογγυλίαση από Angiostrongylus cantonensis (B83.2) 
B81.0 Ανισακίαση 

Λοίμωξη από Anisakis larvae 
B81.1 Εντερική καπιλλαρίαση  

Καπιλλαρίαση ΜΚΑ  
Λοίμωξη από Capillaria philippinensis  

  Εξαιρούνται: ηπατική καπιλλαρίαση (B83.8) 
B81.2 Τριχοστρογγυλίαση 
B81.3 Εντερική αγγειοστρογγυλίαση 

Αγγειοστρογγυλίαση από Parastrongylus costaricensis 
Αγγειοστρογγυλίαση από Angiostrongylus costaricensis 

B81.4 Μικτές εντερικές ελμινθιάσεις 
Λοίμωξη από εντερικές έλμινθες που μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες της μιας από τις 
κατηγορίες B65.0-B81.3 και B81.8 
Μικτή ελμινθίαση ΜΚΑ 

B81.8 Άλλες καθορισμένες εντερικές ελμινθιάσεις  
Λοίμωξη από: 
• είδη του Οesophagostomum  
• είδη του Ternidens deminutus 
• είδη του Ternidens diminutus  
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B82 Μη καθορισμένη εντερική παρασίτωση 
B82.0 Εντερική ελμινθίαση, μη καθορισμένη 
B82.9 Εντερική παρασίτωση, μη καθορισμένη 
  
B83 Άλλες ελμινθιάσεις 
  Εξαιρούνται: καπιλλαρίαση 
   • ΜΚΑ (B81.1) 
   • εντερική (B81.1) 
 
B83.0 Σπλαχνική μεταναστευτική προνύμφη 

Τοξοκαρίαση 
B83.1 Γναθοστομίαση 

Μεταναστευτικές υποτροπιάζουσες οιδηματώδεις διογκώσεις του δέρματος [wandering 
swelling] 

B83.2 Αγγειοστρογγυλίαση από Parastrongylus cantonensis  
  Αγγειοστρογγυλίαση από Angiostrongylus cantonensis 

Ηωσινοφιλική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2* ) 
  Εξαιρούνται: εντερική αγγειοστρογγυλίαση (B81.3) 
B83.3 Συγγαμίαση 

Συγγάμωση 
B83.4 Εσωτερική ιρουδινίαση 
  Εξαιρούνται: εξωτερική ιρουδινίαση (B88.3) 
B83.8 Άλλες καθορισμένες ελμινθιάσεις 

Ακανθοκεφαλίαση 
Γογκυλονεμίαση  
Ηπατική καπιλλαρίαση 
Μεταστρογγυλίαση 
Θηλαζίαση  

B83.9 Ελμινθίαση, μη καθορισμένη 
Σκώληκες ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: εντερική ελμινθίαση ΜΚΑ (B82.0) 
  
  
 
Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις 
(B85-B89) 
 
 
B85 Φθειρίαση  
B85.0 Φθειρίαση από Pediculus humanus capitis 

Παρασιτική λοίμωξη από φθείρα του τριχωτού της κεφαλής 
B85.1 Φθειρίαση που οφείλεται σε Pediculus humanus corporis 

Παρασιτική λοίμωξη από φθείρα του σώματος 
B85.2 Φθειρίαση, μη καθορισμένη 
B85.3 Φθειρίαση  

Λοίμωξη από:  
• crab-louse  
• φθείρα του εφηβαίου 

B85.4 Μικτή φθειρίαση  
Λοίμωξη που μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες B85.0-B85.3 

  
B86 Ψώρα 

Σαρκοκοπτικός κνησμός 
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B87 Μυΐαση 
  Περιλαμβάνονται: λοίμωξη από προνύμφες μυγών 
B87.0 Δερματική μυΐαση 

Έρπουσα  μυΐαση 
B87.1 Τραυματική μυΐαση 

Μυΐαση από τραύμα 
B87.2 Οφθαλμική μυΐαση 
B87.3 Ρινοφαρυγγική μυΐαση 

Λαρυγγική μυΐαση 
B87.4 Μυΐαση του ωτός 
B87.8 Μυΐαση άλλων εντοπίσεων 

Μυΐαση του ουρογεννητικού συστήματος 
Εντερική μυΐαση  

B87.9 Μυΐαση, μη καθορισμένη 
  
B88 Άλλες παρασιτώσεις 
B88.0 Άλλη ακαρίαση 

Δερματίτιδα από ακάρεα 
Δερματίτιδα από: 
• είδη Demodex 
• Dermanyssus gallinae 
• Liponyssoides sanguineus 
Τρομπικούλωση 

  Εξαιρούνται: ψώρα (B86) 
B88.1 Δερματική λοίμωξη από ψύλλο 
B88.2 Άλλες λοιμώξεις από αρθρόποδα 

Σκαραβίαση 
B88.3 Εξωτερική ιρουδινίαση 

Μόλυνση από βδέλλες ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: εσωτερική ιρουδινίαση (B83.4) 
B88.8 Άλλες καθορισμένες μολύνσεις από παράσιτα 

Ιχθυοπαρασίτωση από Vandellia cirrhosa 
Παρασίτωση από Linguatula  
Ποροκεφαλίαση 

B88.9 Παρασίτωση, μη καθορισμένη 
Παρασίτωση (του δέρματος) ΜΚΑ 
Παρασίτωση από ακάρεα ΜΚΑ 
Δερματικά παράσιτα ΜΚΑ 

  
B89 Μη καθορισμένο παρασιτικό νόσημα 
  
  
 
Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 
(B90-B94) 
 
Σημείωση: Αυτές οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν καταστάσεις των κατηγοριών 

A00-B89 ως τα αίτια όψιμων αποτελεσμάτων τα οποία αυτά καθ' εαυτά  ταξινομούνται 
αλλού. Τα «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνουν καταστάσεις που καθορίζονται σαν 
τέτοιες· επίσης περιλαμβάνουν επακόλουθα νοσημάτων που μπορούν να ταξινομηθούν 
στις παραπάνω κατηγορίες εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι η νόσος δεν είναι παρούσα. Για 
τη χρήση αυτών των κατηγοριών, πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες κωδικοποίησης 
και κατευθυντήριες οδηγίες της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στον Τόμο 2. 
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B90 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης 
B90.0 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος 
B90.1 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του ουρογεννητικού συστήματος 
B90.2 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης των οστών και των αρθρώσεων 
B90.8 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης άλλων οργάνων 
B90.9 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του αναπνευστικού συστήματος και μη 

καθορισμένων μορφών φυματίωσης 
Επιπλοκές της φυματίωσης ΜΚΑ 

  
B91 Όψιμα αποτελέσματα της πολιομυελίτιδας  
 
B92 Όψιμα αποτελέσματα της λέπρας 
  
B94 Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών 

νοσημάτων 
B94.0 Όψιμα αποτελέσματα του τραχώματος 
B94.1 Όψιμα αποτελέσματα της ιογενούς εγκεφαλίτιδας 
B94.2 Όψιμα αποτελέσματα της ιογενούς ηπατίτιδας 
B94.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 
B94.9 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 
  
 
 
 
Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες 
(B95-B97) 
 
Σημείωση:  Αυτές οι κατηγορίες δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται στην κύρια κωδικοποίηση. Ο 

σκοπός που δίνονται είναι για να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικοί ή πρόσθετοι 
κωδικοί όταν είναι επιθυμητό να καθοριστούν ο/οι λοιμογόνος/οι παράγοντας/ες σε 
νοσήματα που ταξινομούνται αλλού. 

 
B95 Streptococcus και Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια 
B95.0 Streptococcus, ομάδας Α, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B95.1 Streptococcus, ομάδας Β, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B95.2 Streptococcus, ομάδας D, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B95.3 Streptococcus pneumoniae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B95.4 Άλλος Streptococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B95.5 Μη καθορισμένος Streptococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια 
B95.6 Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [S. aureus] ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια 
B95.7 Άλλος Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B95.8 Mη καθορισμένος Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια 
 
B96  Άλλοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια 
B96.0 Mycoplasma  pneumoniae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 

Μικροοργανισμός που προκαλεί λοίμωξη που μοιάζει με πλευροπνευμονία [ΡΡL0] 
B96.1 Klebsiella pneumonia ως αιτία η νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B96.2 Escherichia coli ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
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B96.3 Haemophilus. influenzae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B96.5 Pseudomonas (aerigunosa) (mallei) (pseudomallei) ως η αιτία νοσημάτων που 

ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B96.6 Bacillus fragilis ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B96.7 Clostridium  perfrigens ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B96.8 Άλλοι καθορισμένοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται 

σε άλλα κεφάλαια 
  
B97 Ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B97.0 Αδενοϊός ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B97.1 Εντεροϊός ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 

Ιός coxsackie  
Ιός Echo 

B97.2 Ιός corona ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B97.3 Ρετροϊός (retrovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 

Βραδύς ιός [Lentivirus] 
Ογκοϊός [Oncovirus] 

B97.4 Συγκυτιακός ιός του αναπνευστικού ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα 
κεφάλαια 

B97.5 Ρεοϊός (reovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B97.6 Παρβοϊός (parvovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
B97.7 Ιός του θηλώματος (papillomavirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα  

κεφάλαια 
B97.8 Άλλοι ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 
  
B98 Άλλοι καθορισμένοι λοιμογόνοι παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε 

άλλα κεφάλαια 
 
 
Άλλα λοιμώδη νοσήματα 
(B99) 
 
 
B99 Άλλα και μη καθορισμένα λοιμώδη νοσήματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
 

Νεοπλάσματα 
(C00-D48) 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ευρείες ομάδες νεοπλασμάτων:   
C00-C97 Κακοήθη νεοπλάσματα 
  C00-C75 Κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, 

καθορισμένων εντοπίσεων, εκτός του λεμφικού, αιμοποιητικού και 
σχετικών ιστών   

   C00-C14  Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα   
   C15-C26 Οργάνων του πεπτικού συστήματος   
   C30-C39 Αναπνευστικού συστήματος και ενδοθωρακικών οργάνων   
   C40-C41 Οστών και αρθρικών χόνδρων   
   C43-C44 Δέρματος   
   C45-C49 Μεσοθηλίου και μαλακών ιστών   
   C50 Μαστού   
   C51-C58 Γυναικείων γεννητικών οργάνων   
   C60-C63 Ανδρικών γεννητικών οργάνων   
   C64-C68 Ουροποιητικής οδού   
   C69-C72 Οφθαλμού, εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού 

νευρικού συστήματος   
   C73-C75 Θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων   
  C76-C80 Κακοήθη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη 

καθορισμένων εντοπίσεων  
  C81-C96 Κακοήθη νεοπλάσματα χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, 

του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών   
  C97 Κακοήθη νεοπλάσματα ανεξάρτητων (πρωτοπαθών) πολλαπλών 

εντοπίσεων   
D00-D09 Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά]  
D10-D36 Καλοήθη νεοπλάσματα   
D37-D48 Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά (βλέπε σημείωση πριν από το D37) 
 
 
Σημειώσεις:   
 
1. Πρωτοπαθή, ασαφώς καθοριζόμενα, δευτεροπαθή και μη καθορισμένης εντόπισης κακοήθη 

νεοπλάσματα  
Οι κατηγορίες C76-C80 περιλαμβάνουν κακοήθη νεοπλάσματα για τα οποία είτε δεν υπάρχει  
σαφής ένδειξη για την πρωταρχική εντόπιση του καρκίνου, είτε ο καρκίνος περιγράφεται ως 
«διάχυτος», «διάσπαρτος» ή «γενικευμένος» χωρίς να αναφέρεται η πρωτοπαθής εντόπιση. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις η πρωτοπαθής εντόπιση θεωρείται ότι είναι άγνωστη.    
 
2. Λειτουργική δραστηριότητα   
Όλα τα νεοπλάσματα ταξινομούνται σ' αυτό το κεφάλαιο, είτε είναι λειτουργικώς ενεργά είτε όχι. και 
ένας επιπρόσθετος κωδικός από το κεφάλαιο IV μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν είναι επιθυμητό, 
προκειμένου να προσδιορισθεί η λειτουργική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιοδήποτε 
νεόπλασμα. Για παράδειγμα, το κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα των επινεφριδίων το οποίο παράγει  
κατεχολαμίνες πρέπει να κωδικοποιείται στο C74 με επιπρόσθετο κωδικό το E27.5· το βασεόφιλο 
αδένωμα της υπόφυσης με σύνδρομο Cushing πρέπει να κωδικοποιείται στο D35.2 με επιπρόσθετο  
κωδικό το E24.0. 
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3. Μορφολογία [ιστολογία]  
Υπάρχει ένας αριθμός μεγάλων μορφολογικών (ιστολογικών) ομάδων στις οποίες κατατάσσονται τα 
κακοήθη νεοπλάσματα: τα καρκινώματα που περιλαμβάνουν το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και τα 
αδενοκαρκινώματα· τα σαρκώματα· άλλοι όγκοι των μαλακών ιστών περιλαμβανομένου του 
μεσοθηλιώματος· τα λεμφώματα (Hodgkin και μη Hodgkin)· η λευχαιμία· άλλοι καθορισμένοι και 
ειδικοί κατά εντόπιση καρκίνοι· και μη καθορισμένοι καρκίνοι. Ο καρκίνος είναι ένας γενικός όρος και 
μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ομάδες, αν και σπάνια χρησιμοποιείται 
για τα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών. Το «καρκίνωμα»  
χρησιμοποιείται μερικές φορές λανθασμένα ως συνώνυμο του «καρκίνου». 
 
Στο Κεφάλαιο ΙΙ τα νεοπλάσματα ταξινομούνται κυρίως σύμφωνα με βάση την εντόπισή τους μέσα σε 
ευρείες ομαδοποιήσεις για τη συμπεριφορά τους. Σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις η μορφολογία 
υποδηλώνεται στους τίτλους της κατηγορίας και της υποκατηγορίας τους. 
 
Για όσους επιθυμούν να προσδιορίσουν τον ιστολογικό τύπο ενός νεοπλάσματος, παρέχονται 
περιεκτικοί κωδικοί ξεχωριστής μορφολογίας (βλέπε υποκεφάλαιο Μορφολογία των νεοπλασμάτων). 
Αυτοί οι κωδικοί μορφολογίας προέρχονται από τη δεύτερη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των 
Νόσων για την Ογκολογία (ICD-Ο), η οποία είναι μια διαξονική κατάταξη με ανεξάρτητα συστήματα 
κωδικοποίησης για την τοπογραφία και τη μορφολογία. Οι κωδικοί της μορφολογίας απαρτίζονται από 
έξι χαρακτήρες: οι πρώτοι τέσσερις χαρακτήρες προσδιορίζουν τον ιστολογικό τύπο· ο πέμπτος 
χαρακτήρας είναι ο κωδικός της συμπεριφοράς  (κακόηθες πρωτοπαθές, κακόηθες δευτεροπαθές 
(μεταστατικό), in situ, καλόηθες, αβέβαιο αν πρόκειται για κακόηθες ή καλόηθες)· και ο έκτος 
χαρακτήρας είναι ένας κωδικός διαβάθμισης (διαφοροποίησης) για τους συμπαγείς όγκους, και 
χρησιμοποιείται επίσης ως ειδικός κωδικός για τα λεμφώματα και τις λευχαιμίες.   
 
4. Χρήση των υποκατηγοριών στο Κεφάλαιο II   
Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ειδική χρήση της υποκατηγορίας .8 σε αυτό το κεφάλαιο [βλέπε 
σημείωση 5]. Όπου χρειάστηκε να παρασχεθούν υποκατηγορίες για τα νεοπλάσματα που αναφέρονται 
ως «άλλα», αυτές γενικά χαρακτηρίστηκαν ως υποκατηγορία .7.  
 
5. Κακοήθη νεοπλάσματα με αλληλοεπικαλυπτόμενα όρια εντόπισης και η χρήση της 

υποκατηγορίας .8 (επικαλύπτουσα αλλοίωση)  
Στις κατηγορίες C00-C75 ταξινομούνται τα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα σύμφωνα με το σημείο 
της προέλευσής τους. Πολλές κατηγορίες τριών χαρακτήρων διαιρούνται περαιτέρω σε συγκεκριμένα 
τμήματα ή υποκατηγορίες ανάλογα με το όργανο στο οποίο αναφέρονται. Ένα νεόπλασμα το οποίο 
επικαλύπτει δύο ή περισσότερες παρακείμενες περιοχές μέσα σε μια κατηγορία τριών χαρακτήρων και 
του οποίου το σημείο προέλευσης δε μπορεί να καθοριστεί, πρέπει να ταξινομείται στην υποκατηγορία 
.8 («επικαλύπτουσα αλλοίωση»), εκτός κι αν ο συνδυασμός αυτός είναι ειδικά ταξινομημένος αλλού. 
Για παράδειγμα, το καρκίνωμα του οισοφάγου και του στομάχου ταξινομείται ειδικά με τον κωδικό 
C16.0 (καρδιακή μοίρα του στομάχου), ενώ το καρκίνωμα της κορυφής και της άνω επιφάνειας της 
γλώσσας πρέπει να κατατάσεται στον C02.8. Από την άλλη πλευρά, το καρκίνωμα της κορυφής της 
γλώσσας το οποίο επεκτείνεται και καταλαμβάνει και την άνω επιφάνεια της γλώσσας πρέπει να 
κωδικοποιηθεί στο C02.1 καθώς το σημείο της προέλευσής του, η κορυφή της γλώσσας είναι γνωστή. 
Η «(αλληλο)επικάλυψη» προϋποθέτει ότι οι εντοπίσεις που εμπλέκονται είναι παρακείμενες (η μια 
δίπλα στην άλλη).  Οι αριθμητικά διαδοχικές υποκατηγορίες είναι συχνά και ανατομικώς παρακείμενες, 
χωρίς αυτό να συμβαίνει πάντοτε (π.χ. κύστης C67.-) και ο εκτελών την κωδικοποίηση ίσως χρειαστεί 
να συμβουλευτεί  ανατομικά συγγράματα  προκειμένου να καθορίσει τις τοπογραφικές σχέσεις.  
 
Μερικές φορές ένα νεόπλασμα επικαλύπτει τα όρια κατηγοριών τριών χαρακτήρων μέσα σε ορισμένα 
συστήματα. Προκειμένου να διευθετηθεί αυτό, δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 
 
C02.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας 
C08.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση των μεγάλων σιελογόνων αδένων 
C14.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα 
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C21.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 
C24.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση της χοληφόρου οδού 
C26.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος 
C39.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων 
C41.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων 
C49.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών 
C57.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
C63.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
C68.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση στα όργανα του ουροποιητικού 
C72.8  Επικαλύπτουσα αλλοίωση του κεντρικού νευρικού συστήματος 
 
Ένα παράδειγμα είναι το καρκίνωμα του στομάχου και του λεπτού εντέρου, το οποίο πρέπει να 
ταξινομηθεί στην κατηγορία C26.8 (επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος). 
 
6. Κακοήθη νεοπλάσματα  έκτοπου ιστού   
Τα κακοήθη νεοπλάσματα  έκτοπου ιστού ταξινομούνται στην εντόπιση στην οποία αναφέρονται, π.χ. 
τα έκτοπα παγκρεατικά κακοήθη νεοπλάσματα κωδικοποιούνται στο πάγκρεας, μη καθορισμένα 
(C25.9). 
 
7. Χρήση του Αλφαβητικού Καταλόγου στην κωδικοποίηση των νεοπλασμάτων   
Εκτός από την εντόπιση, στην κωδικοποίηση των νεοπλασμάτων πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη 
η μορφολογία και η συμπεριφορά τους, και πρέπει πάντοτε ο εκτελών την κωδικοποίηση να ανατρέχει 
πρώτα στον Αλφαβητικό Κατάλογο για τη μορφολογική περιγραφή. 
 
Οι εισαγωγικές σελίδες του Τόμου 3 περιέχουν γενικές οδηγίες για τη σωστή χρήση του Αλφαβητικού 
Καταλόγου. Οι ειδικές οδηγίες και τα παραδείγματα που αναφέρονται στο νεόπλασμα πρέπει να 
χρησιμεύουν ως οδηγός για την επιβεβαίωση της ορθής χρήσης των κατηγοριών και υποκατηγοριών 
του Κεφαλαίου ΙΙ.   
 
8.  Χρήση της δεύτερης έκδοσης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων για την Ογκολογία  
     (ICD-O) 
Για ορισμένους μορφολογικούς τύπους, το Κεφάλαιο II παρέχει μια μάλλον περιορισμένη τοπογραφική 
ταξινόμηση, ή και καμιά. Οι τοπογραφικοί κωδικοί της ICD-Ο χρησιμοποιούν για όλα τα νεοπλάσματα 
ουσιαστικά τις ίδιες κατηγορίες τριών και τεσσάρων χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στο Κεφάλαιο 
ΙΙ για τα κακοήθη νεοπλάσματα (C00-C77, C80), προσφέροντας με τον τρόπο αυτό αυξημένη 
εξειδίκευση σχετικά με την εντόπιση άλλων νεοπλασμάτων (κακοήθων δευτεροπαθών (μεταστατικών), 
καλοήθων, in situ και αβέβαιων ή αγνώστων). 
 
Ως εκ τούτου συνιστάται οι φορείς που ενδιαφέρονται για τον προσδιορισμό τόσο της εντόπισης όσο 
και της μορφολογίας των όγκων, όπως π.χ. κέντρα αναφοράς του καρκίνου, αντικαρκινικά νοσοκομεία, 
παθολογικές κλινικές και άλλοι φορείς που ειδικεύονται στον καρκίνο, να  χρησιμοποιούν την ICD-Ο.   
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Κακοήθη νεοπλάσματα  
(C00-C97) 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, 
καθορισμένων εντοπίσεων, εκτός του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών 
ιστών 
(C00-C75)  
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του 
φάρυγγα  
(C00-C14) 
  
C00      Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους 
  Εξαιρούνται του δέρματος του χείλους (C43.0, C44.0) 
C00.0   Εξωτερικής επιφάνειας του άνω χείλους 

Άνω χείλους: 
• ΜΚΑ  
• προχειλιδίου [κρασπέδου] 
• ορίου προχειλιδίου-δέρματος 

C00.1   Εξωτερικής επιφάνειας του κάτω χείλους 
Κάτω χείλους: 
• ΜΚΑ  
• προχειλιδίου [κρασπέδου] 
• ορίου προχειλιδίου-δέρματος 

C00.2   Εξωτερικής επιφάνειας του χείλους, μη καθορισμένο 
Ορίου προχειλιδίου-δέρματος ΜΚΑ 

C00.3   Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του άνω χείλους 
Άνω χείλους: 
• εσωτερικής πλευράς 
• χαλινού 
• βλεννογόνου 
• ενδοστοματικής πλευράς  

C00.4  Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του κάτω χείλους  
Κάτω χείλους: 
• εσωτερικής πλευράς 
• χαλινού 
• βλεννογόνου 
• ενδοστοματικής πλευράς  

C00.5   Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του χείλους, μη καθορισμένο 
Χείλους, χωρίς να καθορίζεται αν είναι άνω ή κάτω: 
• εσωτερικής πλευράς 
• χαλινού 
• βλεννογόνου 
• ενδοστοματικής πλευράς  

C00.6   Γωνίας του στόματος [συγχειλίας] 
C00.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C00.9   Χείλους, μη καθορισμένο 
  
C01      Κακόηθες νεόπλασμα της βάσης της γλώσσας 

Ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας 
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Σταθερού τμήματος της γλώσσας ΜΚΑ 
Οπίσθιου τριτημορίου της γλώσσας 

  
C02      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της γλώσσας 
C02.0   Ραχιαίας [άνω] επιφάνειας της γλώσσας 

Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, ραχιαίας επιφάνειας 
  Εξαιρούνται: ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας (C01) 
C02.1   Ορίου της γλώσσας 

Κορυφής της γλώσσας 
C02.2   Κάτω επιφάνειας της γλώσσας 

Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, κάτω επιφάνεια  
Χαλινού της γλώσσας 

C02.3   Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, μη καθορισμένης εντόπισης 
Μέσου τριτημορίου της γλώσσας ΜΚΑ 
Κινητού τριτημορίου της γλώσσας ΜΚΑ 

C02.4   Γλωσσικής αμυγδαλής 
Εξαιρούνται: αμυγδαλής ΜΚΑ (C09.9) 

C02.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας  
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Κακόηθες νεόπλασμα της γλώσσας του οποίου η αρχική εντόπιση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε 
καμιά από τις κατηγορίες C01-C02.4 

C02.9   Γλώσσας, μη καθορισμένο 
  
C03      Κακόηθες νεόπλασμα των ούλων 
  Περιλαμβάνονται: βλεννογόνου των φατνιακών αποφύσεων (ακρολοφίας) 
   ούλων 
  Εξαιρούνται: κακοήθη οδοντογενή νεοπλάσματα (C41.0-C41.1) 
C03.0   Άνω ούλων 
C03.1   Κάτω ούλων  
C03.9   Ούλων, μη καθορισμένο  
  
C04      Κακόηθες νεόπλασμα του εδάφους του στόματος 
C04.0   Πρόσθιου τμήματος του εδάφους του στόματος 

Προσθίως της συμβολής προγομφίου-κυνόδοντα 
C04.1   Πλαγίου τμήματος του εδάφους του στόματος 
C04.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εδάφους του στόματος  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C04.9   Εδάφους του στόματος, μη καθορισμένο  
  
C05      Κακόηθες νεόπλασμα της υπερώας 
C05.0   Σκληράς υπερώας 
C05.1   Μαλθακής υπερώας 
  Εξαιρούνται: ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλθακής υπερώας (C11.3) 
C05.2   Σταφυλής 
C05.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση της υπερώας  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C05.9   Υπερώας, μη καθορισμένο 

Οροφή της στοματικής κοιλότητας 
  
C06      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων  τμημάτων του στόματος 
C06.0   Βλεννογόνου της παρειάς 

Παρειακού βλεννογόνου ΜΚΑ 
Εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς 

C06.1   Προστομίου 
Ουλοπαρειακής αύλακας (άνω) (κάτω) 
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Ουλοχειλικής αύλακας (άνω) (κάτω) 
C06.2   Οπισθογόμφιου περιοχής 
C06.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος  

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C06.9   Στόματος, μη καθορισμένο  

Ελάσσων σιελογόνος αδένας, μη καθορισμένης εντόπισης 
Στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ 

  
C07      Κακόηθες νεόπλασμα της παρωτίδας 
  
C08      Κακόηθες  νεόπλασμα  άλλων και μη καθορισμένων μειζόνων σιελογόνων αδένων 
  Εξαιρούνται: κακοήθη νεοπλάσματα καθορισμένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που 

ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους θέση 
   κακοήθη νεοπλάσματα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (C06.9) 
   παρωτίδας (C07) 
C08.0   Υπογνάθιου αδένα [κάτω γνάθου] 

Υπογνάθιου αδένα [άνω γνάθου] 
C08.1   Υπογλώσσιου αδένα 
C08.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση μειζόνων σιελογόνων αδένων  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Κακόηθες νεόπλασμα μειζόνων σιελογόνων αδένων των οποίων η πρωτοπαθής εντόπιση δε 
μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C07-C08.1 

C08.9   Μείζονος σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένου 
Σιελογόνων αδένων (μειζόνων) ΜΚΑ 

  
C09      Κακόηθες νεόπλασμα της αμυγδαλής 
  Εξαιρούνται: γλωσσικής αμυγδαλής (C02.4) 
   φαρυγγικής αμυγδαλής (C11.1) 
C09.0   Αμυγδαλικού βοθρίου 
C09.1   Αμυγδαλικής [παρίσθμιας] καμάρας (πρόσθιας) (οπίσθιας) 
C09.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση της αμυγδαλής 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C09.9   Αμυγδαλής, μη καθορισμένο 

Αμυγδαλής: 
•  ΜΚΑ 
• παρίσθμιας 
• υπερώϊας 

  
C10      Κακόηθες νεόπλασμα του στοματοφάρυγγα 
  Εξαιρούνται: αμυγδαλής (C09.- ) 
C10.0   Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου 
C10.1   Πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας 

Επιγλωττίδας, ελεύθερο χείλος [παρυφή] 
Γλωσσοεπιγλωττιδικής(ών) πτυχής(ών) 

  Εξαιρούνται: επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) ΜΚΑ (C32.1) 
C10.2   Πλάγιου τοιχώμα τος του στοματοφάρυγγα 
C10.3   Οπίσθιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα 
C10.4   Βραγχιακής σχισμής 

Βραγχιακής κύστης [εντόπιση νεοπλάσματος] 
C10.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στοματοφάρυγγα 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Ζώνης συμβολής του στοματοφάρυγγα  

C10.9   Στοματοφάρυγγα, μη καθορισμένο 
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C11     Κακόηθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα 
C11.0  Άνω τοιχώματος του ρινοφάρυγγα 

Οροφής του ρινοφάρυγγα 
C11.1   Οπίσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα 

Αδενοειδών εκβλαστήσεων 
Φαρυγγικής αμυγδαλής 

C11.2   Πλάγιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα 
Βοθρίου του Rosenmüller 
Στομίου της ευσταχιανής σάλπιγγας 
Φαρυγγικού κολπώματος 

C11.3   Πρόσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα 
Εδάφους του ρινοφάρυγγα 
Ρινοφαρυγγικής (πρόσθιας) (οπίσθιας) επιφάνειας της μαλθακής υπερώας 
Οπίσθιου ορίου ρινικών(ού): 
• χοανών 
• διαφράγματος 

C11.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ρινοφάρυγγα 
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C11.9   Ρινοφάρυγγα, μη καθορισμένο 
Ρινοφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ 

  
C12      Κακόηθες νεόπλασμα του απιοειδούς κόλπου 

Απιοειδούς βοθρίου  
 
C13      Κακόηθες νεόπλασμα του υποφάρυγγα 
  Εξαιρούνται: απιοειδούς κόλπου (C12) 
C13.0   Οπισθοκρικοειδούς περιοχής 
C13.1   Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, υποφαρυγγικής μοίρας 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 
• ΜΚΑ 
• οριακής ζώνης  

  Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, της λαρυγγικής μοίρας (C32.1) 
C13.2   Οπίσθιου τοιχώματος του υποφάρυγγα 
C13.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του υποφάρυγγα  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C13.9   Υποφάρυγγα, μη καθορισμένο  

Υποφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ 
  
C14      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων στο χείλος, τη 

στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα 
  Εξαιρούνται: στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ (C06.9) 
C14.0   Φάρυγγα, μη καθορισμένο  
C14.2   Δακτυλίου του Waldeyer 
C14.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα η προέλευση 
του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C00-C14.2 
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Κακοήθη νεοπλάσματα οργάνων του πεπτικού συστήματος  
(C15- C26) 
  
C15      Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου 

Σημείωση: Δίδονται δύο εναλλακτικές υποταξινομήσεις: 
  .0-.2 σύμφωνα με την ανατομική περιγραφή 
  .3-.5 σύμφωνα με τα τριτημόρια 

 
Αυτή η παρέκκλιση από την αρχή, ότι οι κατηγορίες πρέπει να αποκλείονται 
αμοιβαία είναι σκόπιμη, δεδομένου ότι και οι δύο τύποι της ορολογίας είναι σε 
χρήση αλλά οι ανατομικές διαιρέσεις δεν είναι ανάλογες με αυτές των 
τριτημορίων. 

C15.0   Τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου 
C15.1   Θωρακικής μοίρας του οισοφάγου 
C15.2   Κοιλιακής μοίρας του οισοφάγου 
C15.3   Άνω τριτημόριου του οισοφάγου 
C15.4   Μέσου τριτημόριου του οισοφάγου 
C15.5   Κάτω τριτημόριου του οισοφάγου 
C15.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οισοφάγου 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C15.9   Οισοφάγου, μη καθορισμένο 
  
C16      Κακόηθες νεόπλασμα του στομάχου 
C16.0   Καρδίας του στομάχου 

Καρδιακού στομίου 
Καρδιοοισοφαγικής συμβολής 
Γαστροοισοφαγικής συμβολής 
Οισοφάγου και στομάχου 

C16.1   Θόλου του στομάχου 
C16.2   Σώματος του στομάχου 
C16.3   Πυλωρικού άντρου 

Άντρου του στομάχου 
C16.4   Πυλωρού 

Προπυλωρού 
Πυλωρικού σωλήνα  

C16.5   Ελάσσονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο  
Ελάσσονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.1-C16.4 

C16.6   Μείζονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο  
Μείζονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.0-C16.4 

C16.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στομάχου  
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  

C16.9   Στομάχου, μη καθορισμένο  
Καρκίνος του στομάχου ΜΚΑ 

  
C17      Κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου 
C17.0   Δωδεκαδακτύλου 
C17.1   Νήστιδας 
C17.2   Ειλεού 
  Εξαιρούνται: ειλεοτυφλικής βαλβίδας (C18.0) 
C17.3   Μεκελλείου απόφυσης 
C17.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λεπτού εντέρου 

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C17.9   Λεπτού εντέρου, μη καθορισμένο  
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C18      Κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου] 
C18.0   Τυφλού 

Ειλεοτυφλικής βαλβίδας 
C18.1   Σκωληκοειδούς απόφυσης 
C18.2   Ανιόντος κόλου 
C18.3   Ηπατικής καμπής 
C18.4   Εγκάρσιου κόλου 
C18.5   Σπληνικής καμπής 
C18.6   Κατιόντος κόλου 
C18.7   Σιγμοειδούς κόλου  

Σιγμοειδικής καμπής 
  Εξαιρούνται: ορθοσιγμοειδικής συμβολής (C19) 
C18.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παχέος εντέρου [κόλου] 

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C18.9   Παχέος εντέρου [κόλου], μη καθορισμένο 

Παχέος εντέρου ΜΚΑ 
  
C19      Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής 

Κόλου και ορθού 
Ορθοσιγμοειδούς (κόλου) 

  
C20      Κακόηθες νεόπλασμα του ορθού 

Ληκύθου του ορθού 
  
C21      Κακόηθες νεόπλασμα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 
C21.0   Πρωκτού, μη καθορισμένο  
  Εξαιρούνται: πρωκτικού: 
   • ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (C43.5, C44.5) 
   • δέρματος (C43.5, C44.5) 
   περιπρωκτικού δέρματος (C43.5, C44.5) 
C21.1   Πρωκτικού σωλήνα 

Σφιγκτήρα του πρωκτού 
C21.2   Κλοακογενούς ζώνης 
C21.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Ορθοπρωκτικής συμβολής 
Ορθοπρωκτικής μοίρας 
Κακόηθες νεόπλασμα του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα, η προέλευση του 
 οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C20-C21.2 

  
C22      Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων 
  Εξαιρούνται: χοληφόρου οδού ΜΚΑ (C24.9) 
   δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος (C78.7) 
C22.0   Καρκίνωμα ηπατικών κυττάρων  

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
Ηπάτωμα 

C22.1   Καρκίνωμα του ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου 
Χολαγγειοκαρκίνωμα 

C22.2   Ηπατοβλάστωμα 
C22.3   Αγγειοσάρκωμα του ήπατος 

Σάρκωμα από κύτταρα του Kupffer 
C22.4   Άλλα σαρκώματα του ήπατος 
C22.7   Άλλα καθορισμένα καρκινώματα του ήπατος 
C22.9   Ήπατος, μη καθορισμένο  
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C23      Κακόηθες νεόπλασμα της χοληδόχου κύστης 
  
C24      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της χοληφόρου οδού 
  Εξαιρούνται: ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου (C22.1) 
C24.0   Εξωηπατικού χοληφόρου πόρου 

Χοληφόρου πόρου ΜΚΑ 
Κοινού χοληδόχου πόρου 
Κυστικού πόρου 
Ηπατικού πόρου 

C24.1   Ληκύθου του Vater 
C24.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση της χοληφόρου οδού 

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Κακόηθες νεόπλασμα που προσβάλλει αμφότερους τους ενδοηπατικούς και τους εξωηπατικούς 
χοληφόρους πόρους  
Κακόηθες νεόπλασμα της χοληφόρου οδού η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί 
σε καμιά από τις κατηγορίες C22.0-C24.1 

C24.9   Χοληφόρου οδού, μη καθορισμένο 
  
C25      Κακόηθες νεόπλασμα του παγκρέατος 
C25.0   Κεφαλής του παγκρέατος 
C25.1   Σώματος του παγκρέατος 
C25.2   Ουράς του παγκρέατος 
C25.3   Παγκρεατικού πόρου 
C25.4   Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος 

Νησιδίων του Langerhans 
C25.7   Άλλων τμημάτων του παγκρέατος 

Αυχένα του παγκρέατος 
C25.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παγκρέατος 

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C25.9   Παγκρέατος, μη καθορισμένο  
  
C26      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων οργάνων του πεπτικού 

συστήματος 
  Εξαιρούνται: περιτόναιου και οπισθοπεριτόναιου (C48.-) 
C26.0   Εντερικού σωλήνα, μη καθορισμένου τμήματος  

Εντέρου ΜΚΑ 
C26.1   Σπλήνα 
  Εξαιρούνται: νόσος του Hodgkin (C81.-) 
   μη-Hodgkin λέμφωμα (C82-C85) 
C26.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Κακόηθες νεόπλασμα των οργάνων του πεπτικού συστήματος η προέλευση του οποίου δε 
μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C15-C26.1 

  Εξαιρούνται: καρδιοοισοφαγικής συμβολής (C16.0) 
C26.9   Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο πεπτικό σύστημα 

Πεπτικού σωλήνα ΜΚΑ 
Γαστρεντερικού σωλήνα ΜΚΑ 
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Κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και των 
ενδοθωρακικών οργάνων  
(C30-C39) 
 
Περιλαμβάνονται: μέσου ωτός 
 Εξαιρούνται: μεσοθηλίωμα (C45.-) 
 
C30      Κακόηθες νεόπλασμα της ρινικής κοιλότητας και του μέσου ωτός 
C30.0   Ρινικής κοιλότητας 

Ρινικού χόνδρου 
Ρινικής κόγχης 
Έσω ρίνας 
Ρινικού διαφράγματος 
Προδρόμου της ρίνας 
Εξαιρούνται:    ρινικού οστού (C41.0) 

ρίνας ΜΚΑ (C76.0) 
οσφρητικού βολβού (C72.2) 
οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (C11.3) 
δέρματος της ρίνας (C43.3, C44.3) 

C30.1   Μέσου ωτός 
Ευσταχιανής σάλπιγγας 
Έσω ωτός 
Μαστοειδών κυψελών 

  Εξαιρούνται: ακουστικού πόρου (έξω) (C43.2, C44.2) 
   οστού του ωτός (έξω ακουστικού πόρου) (C41.0) 
   χόνδρου του ωτός (C49.0) 
   δέρματος του (έξω) ωτός (C43.2, C44.2) 
  
C31      Κακόηθες νεόπλασμα των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων 
C31.0   Γναθιαίου κόλπου 

Άντρου (ιγγμόρειου) (γναθιαίου) 
C31.1   Ηθμοειδούς κόλπου 
C31.2   Μετωπιαίου κόλπου 
C31.3   Σφηνοειδούς κόλπου 
C31.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων 

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C31.9   Επικουρικών [παραρινίων] κόλπων, μη καθορισμένο  
  
C32      Κακόηθες νεόπλασμα του λάρυγγα 
C32.0   Γλωττίδας 

Έσω λάρυγγα 
Φωνητικής χορδής (γνήσιας) ΜΚΑ 

C32.1   Υπεργλωττιδικής μοίρας 
Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής εοιφάνειας 
Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) ΜΚΑ 
Έξω  λάρυγγα 
Νόθου φωνητικής χορδής 
Οπίσθιας (λαρυγγικής) επιφάνειας της επιγλωττίδας 
Κοιλιαίων πτυχών 

  Εξαιρούνται: πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας (C10.1) 
   αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 
   • ΜΚΑ (C13.1) 
   • υποφαρυγγικής μοίρας (C13.1) 
   • οριακής ζώνης (C13.1) 
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C32.2   Υπογλωττιδικής μοίρας 
C32.3   Λαρυγγικού χόνδρου 
C32.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λάρυγγα 

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
C32.9   Λάρυγγα, μη καθορισμένο 
  
C33      Κακόηθες νεόπλασμα της τραχείας 
  
C34      Κακόηθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα 
C34.0   Κύριου βρόγχου 

Τρόπιδας 
Πύλης (του πνεύμονα) 

C34.1   Άνω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα 
C34.2   Μέσου λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα 
C34.3   Κάτω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα 
C34.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του βρόγχου και του πνεύμονα 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]   
C34.9   Βρόγχου ή πνεύμονα, μη καθορισμένο 
  
C37      Κακόηθες νεόπλασμα του θύμου αδένα 
  
C38      Κακόηθες νεόπλασμα της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα 
  Εξαιρούνται: μεσοθηλίωμα (C45.- ) 
C38.0   Καρδιάς 

Περικάρδιου 
  Εξαιρούνται: μεγάλων αγγείων (C49.3) 
C38.1   Πρόσθιου μεσοθωράκιου 
C38.2   Οπίσθιου μεσοθωράκιου 
C38.3   Μεσοθωράκιου, μη καθορισμένου τμήματος 
C38.4   Υπεζωκότα 
C38.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
 
C39      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του αναπνευστικού 

συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων 
  Εξαιρούνται: ενδοθωρακικό ΜΚΑ (C76.1) 
   θωρακικό ΜΚΑ (C76.1) 
C39.0   Ανώτερης αναπνευστικής οδού, μη καθορισμένου τμήματος  
C39.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
Κακόηθες νεόπλασμα του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων των οποίων η  
προέλευση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C30-C39.0 

C39.9   Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο αναπνευστικό σύστημα 
Αναπνευστικής οδού ΜΚΑ 
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Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων  
(C40-C41) 
 
 
 Εξαιρούνται: μυελού των οστών ΜΚΑ (C96.7) 
   αρθρικού υμένα (C49.- ) 
 
  
C40      Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων 
C40.0   Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου 
C40.1   Βραχέων οστών του άνω άκρου 
C40.2   Μακρών οστών του κάτω άκρου 
C40.3   Βραχέων οστών του κάτω άκρου 
C40.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C40.9   Οστών και αρθρικών χόνδρων των άκρων, μη καθορισμένο  
  
C41      Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη καθορισμένων 

εντοπίσεων 
  Εξαιρούνται: οστών των άκρων (C40.- ) 
   χόνδρων (του) (των): 
   • ωτός (C49.0) 
   • λάρυγγα (C32.3) 
   • άκρων (C40.- ) 
   • ρίνας (C30.0) 
C41.0   Οστών του κρανίου και του προσώπου 

Άνω γνάθου 
Οστού του οφθαλμικού κόγχου 

  Εξαιρούνται: καρκίνωμα, οποιουδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς: 
   • του κόλπου της άνω γνάθου [γναθιαίου άντρου] (C31.0) 
   • της άνω γνάθου (C03.0) 
   οστού της κάτω γνάθου (C41.1) 
C41.1   Κάτω γνάθου 

Οστού κάτω γνάθου 
  Εξαιρούνται: καρκίνωμα, οποιουδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς: 
   • γνάθου ΜΚΑ (C03.9) 
   • κάτω γνάθου (C03.1) 
   οστού άνω γνάθου (C41.0) 
C41.2   Σπονδυλικής στήλης 
  Εξαιρούνται: ιερού οστού και κόκκυγα (C41.4) 
C41.3   Πλευρών, στέρνου και κλείδας 
C41.4   Οστών της πυέλου, ιερού οστού και κόκκυγα 
C41.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των οποίων η προέλευση δε 
μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C40-C41.4 

C41.9   Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο  
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Μελάνωμα και άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος  
(C43-C44) 
  
C43      Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ872-Μ879 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
  Εξαιρούνται: κακόηθες μελάνωμα του δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, 

C60.-, C63.-) 
C43.0   Κακόηθες μελάνωμα του χείλους 
  Εξαιρούνται: ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (C00.0-C00.2) 
C43.1   Κακόηθες μελάνωμα του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού 
C43.2   Κακόηθες μελάνωμα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 
C43.3   Κακόηθες μελάνωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου 
C43.4   Κακόηθες μελάνωμα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 
C43.5   Κακόηθες μελάνωμα του κορμού 

Πρωκτικού: 
• ορίου 
• δέρματος 
Περιπρωκτικού δέρματος 
Δέρματος του μαστού 

  Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0) 
C43.6   Κακόηθες μελάνωμα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
C43.7   Κακόηθες μελάνωμα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
C43.8   Επικαλύπτον κακόηθες μελάνωμα του δέρματος 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C43.9   Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος, μη καθορισμένο 

Μελάνωμα (κακόηθες) ΜΚΑ 
  
C44      Αλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος 
  Περιλαμβάνονται:  κακόηθες νεόπλασμα των: 
   • σμηγματογόνων αδένων 
   • ιδρωτοποιών αδένων 
  Εξαιρούνται: σάρκωμα Kaposi (C46.- ) 
   κακόηθες μελάνωμα του δέρματος (C43.- ) 
   δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-)   
C44.0   Δέρματος του χείλους  

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του χείλους 
  Εξαιρούνται: κακόηθες νεόπλασμα του χείλους (C00.- ) 
C44.1   Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού 
  Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0) 
C44.2   Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 

Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του ωτός (C49.0) 
C44.3   Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου 
C44.4   Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου (αυχένα) 
C44.5   Δέρματος του κορμού 

Πρωκτικού: 
• ορίου 
• δέρματος 
Περιπρωκτικού δέρματος 
Δέρματος του μαστού 

  Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0) 
C44.6   Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
C44.7   Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
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C44.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του δέρματος 
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  

 C44.9  Κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος, μη καθορισμένο  
  
  
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλίου και μαλακών ιστών  
(C45- C49) 
  
C45      Μεσοθηλίωμα 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός Μ905 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C45.0   Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα 
  Εξαιρούνται: άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του υπεζωκότα (C38.4) 
C45.1   Μεσοθηλίωμα του περιτόναιου 

Μεσεντέριου 
Μεσόκολου 
Μείζονος επιπλόου 
Περιτόναιου (τοιχικού) (πυελικού) 

  Εξαιρούνται: άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του περιτόναιου (C48.-) 
C45.2   Μεσοθηλίωμα του περικάρδιου 
  Εξαιρούνται: άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του περικάρδιου (C38.0) 
C45.7   Μεσοθηλίωμα άλλων εντοπίσεων 
C45.9   Μεσοθηλίωμα, μη καθορισμένο 
  
C46      Σάρκωμα Kaposi 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός Μ9140 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C46.0   Σάρκωμα Kaposi του δέρματος 
C46.1   Σάρκωμα Kaposi  των μαλακών ιστών 
C46.2   Σάρκωμα Kaposi  της υπερώας  
C46.3   Σάρκωμα Kaposi των λεμφαδένων 
C46.7   Σάρκωμα Kaposi άλλων εντοπίσεων 
C46.8   Σάρκωμα Kaposi πολλαπλών οργάνων 
C46.9   Σάρκωμα Kaposi, μη καθορισμένο 
  
C47      Κακόηθες νεόπλασμα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
  Περιλαμβάνονται: συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών νεύρων και γαγγλίων 
C47.0   Περιφερικών νεύρων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου 
  Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (C69.6) 
C47.1   Περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
C47.2   Περιφερικών νεύρων του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
C47.3   Περιφερικών νεύρων του θώρακα 
C47.4   Περιφερικών νεύρων της κοιλίας 
C47.5   Περιφερικών νεύρων της πυέλου 
C47.6   Περιφερικών νεύρων του κορμού, μη καθορισμένο  
C47.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος 
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

 C47.9  Περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο 
  
C48      Κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου 
  Εξαιρούνται: σάρκωμα του Kaposi (C46.1) 
   μεσοθηλίωμα (C45.- ) 
C48.0   Οπισθοπεριτόναιου 
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C48.1   Καθορισμένων τμημάτων του περιτόναιου 
Μεσεντέριου 
Μεσόκολου 
Μείζονος επιπλόου 
Περιτόναιου: 
• τοιχικού 
• πυελικού 

C48.2   Περιτόναιου, μη καθορισμένο  
C48.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
 
C49      Κακόηθες νεόπλασμα άλλου συνδετικού και μαλακών ιστών 
  Περιλαμβάνονται: αιμοφόρου αγγείου  
   ορογόνου 
   χόνδρου 
   περιτονίας 
   λίπους 
   συνδέσμου, εκτός αυτών της μήτρας 
   λεμφαγγείου 
   μυός 
   αρθρικού υμένα 
   τένοντα (ελύτρου) 
  Εξαιρούνται: χόνδρου (του)(της):  
   • αρθρικού (C40-C41) 
   • λάρυγγα (C32.3) 
   • ρίνας (C30.0) 
   συνδετικού ιστού του μαστού (C50.- ) 
   σάρκωμα Kaposi (C46.- ) 
   μεσοθηλίωμα (C45.- ) 
   περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.- ) 
   περιτόναιου (C48.- ) 
   οπισθοπεριτόναιου (C48.0) 
C49.0   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου 

Συνδετικού ιστού του: 
• ωτός 
• βλεφάρου 

  Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (C69.6) 
C49.1   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
C49.2   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
C49.3   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του θώρακα 

Μασχάλης 
Διαφράγματος 
Μεγάλων αγγείων 

  Εξαιρούνται: μαστού (C50.- ) 
   καρδιάς (C38.0) 
   μεσοθωρακίου (C38.1- C38.3) 
   θύμου αδένα (C37) 
C49.4   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κοιλίας 

Κοιλιακού τοιχώματος 
Υποχονδρίου 

C49.5   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της πυέλου 
Γλουτών 
Βουβώνα 
Περινέου 
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C49.6   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κορμού, μη καθορισμένο  
Ράχης ΜΚΑ 

C49.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών  
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών, η προέλευση του οποίου 
δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C47-C49.6 

C49.9   Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών, μη καθορισμένο 
  
  
 
Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού  
(C50) 
  
C50      Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού  
  Περιλαμβάνονται: συνδετικού ιστού του μαστού 
  Εξαιρούνται: δέρματος του μαστού (C43.5, C44.5) 
C50.0   Θηλής και θηλαίας άλω 
C50.1   Κεντρικού τμήματος του μαστού 
C50.2   Άνω - έσω τεταρτημορίου του μαστού 
C50.3   Κάτω - έσω τεταρτημορίου του μαστού 
C50.4   Άνω - έξω τεταρτημορίου του μαστού 
C50.5   Κάτω - έξω τεταρτημορίου του μαστού 
C50.6   Μασχαλιαίας ουράς του μαστού 
C50.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του μαστού 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C50.9   Μαστού, μη καθορισμένο  
 
 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
(C51- C58) 
 
  Περιλαμβάνονται: δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
  
C51      Κακόηθες νεόπλασμα του αιδοίου 
C51.0   Μεγάλου χείλους 

Βαρθολίνειου αδένα 
C51.1   Μικρού χείλους 
C51.2   Κλειτορίδας 
C51.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αιδοίου 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C51.9   Αιδοίου, μη καθορισμένο  

Έξω γυναικείων γεννητικών οργάνων ΜΚΑ 
Αιδοίου  

 
C52      Κακόηθες νεόπλασμα του κόλπου 
  
C53      Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας 
C53.0   Ενδοτραχήλου 
C53.1   Εξωτραχήλου 
C53.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C53.9   Τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένο 
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C54      Κακόηθες νεόπλασμα του σώματος της μήτρας 
C54.0   Ισθμού της μήτρας 

Κατώτερης μοίρας της μήτρας 
C54.1   Ενδομητρίου 
C54.2   Μυομητρίου 
C54.3   Πυθμένα της μήτρας 
C54.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του σώματος της μήτρας 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C54.9   Σώματος της μήτρας, μη καθορισμένο  
  
C55      Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος  
  
C56      Κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης 
  
C57      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 
C57.0   Φαλοπιανού πόρου  

Ωαγωγού 
Σάλπιγγας 

C57.1   Πλατιού συνδέσμου της μήτρας 
C57.2   Στρογγύλου συνδέσμου της μήτρας 
C57.3   Παραμητρίου 

Συνδέσμου της μήτρας ΜΚΑ 
C57.4   Εξαρτημάτων της μήτρας, μη καθορισμένο  
C57.7   Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Σωμάτιου ή πόρου του Wolf 
C57.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων η προέλευση του οποίου δε μπορεί 
να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C51-C57.7, C58 
Σαλπιγγο-ωοθηκικό  
Μητρο-ωοθηκικό  

C57.9   Γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο  
Γυναικείας ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ 

  
C58   Κακόηθες νεόπλασμα του πλακούντα 

Χοριοκαρκίνωμα ΜΚΑ 
Χοριοεπιθηλίωμα ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: χοριοαδένωμα (καταστροφικό) (D39.2) 
   υδατιδώδης μύλη:  
   • ΜΚΑ (O01.9) 
   • διεισδυτική (D39.2) 
   • κακοήθης (D39.2) 
 
 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων  
(C60- C63) 
 
  Περιλαμβάνονται: δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  
C60      Κακόηθες νεόπλασμα του πέους 
C60.0   Ακροπροσθίας 

Πόσθης 
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C60.1   Βαλάνου του πέους 
C60.2   Σώματος του πέους 

Σηραγγώδους σώματος 
C60.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πέους 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C60.9   Πέους, μη καθορισμένο  

Δέρματος του πέους ΜΚΑ 
  
C61      Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη 
  
C62      Κακόηθες νεόπλασμα του όρχεος 
C62.0   Μη κατελθόντος όρχεος [κρυψορχίας] 

Έκτοπου όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος] 
Ατελώς κατελθόντος όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος] 

C62.1   Κατελθόντος όρχεος 
Όρχεος που βρίσκεται στο όσχεο 

C62.9   Όρχεος, μη καθορισμένο  
  
C63      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 
C63.0   Επιδιδυμίδας 
C63.1   Σπερματικού τόνου 
C63.2   Οσχέου 

Δέρματος του οσχέου 
C63.7   Αλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Σπερματοδόχου κύστης 
Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος 

C63.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
Κακόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, η προέλευση του οποίου δε μπορεί 
να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C60- C63.7. 

C63.9   Ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο 
Ουρογεννητικής οδού του άρρενος ΜΚΑ 

  
  
 
Κακοήθη νεοπλάσματα της ουροποιητικής οδού  
(C64- C68) 
  
C64      Κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου 
  Εξαιρούνται: νεφρικών: 
   • καλύκων (C65) 
   • πυέλου (C65) 
  
C65      Κακόηθες νεόπλασμα της νεφρικής πυέλου 

Πυελοουρητηρικής συμβολής 
Νεφρικών καλύκων 

  
C66      Κακόηθες νεόπλασμα του ουρητήρα 
  Εξαιρούνται: ουρητηρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (C67.6) 
  
C67      Κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης 
C67.0   Tριγώνου της ουροδόχου κύστης 
C67.1   Θόλου της ουροδόχου κύστης 
C67.2   Πλάγιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης 
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C67.3   Πρόσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης 
C67.4   Οπίσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης 
C67.5   Αυχένα της ουροδόχου κύστης 

Εσωτερικού ουρηθρικού στομίου 
C67.6   Ουρητηρικού στομίου 
C67.7   Ουραχού  
C67.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση της ουροδόχου κύστης 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
C67.9   Ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένο 
  
C68      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού  
  Εξαιρούνται: ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ:  
   • του θήλεος (C57.9) 
   • του άρρενος (C63.9) 
C68.0   Ουρήθρας 
  Εξαιρούνται: ουρηθρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (C67.5) 
C68.1   Παραουρηθρικού αδένα 
C68.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οργάνων του ουροποιητικού  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
Κακόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού η προέλευση του οποίου δε μπορεί να 
ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C64-C68.1 

C68.9   Οργάνου του ουροποιητικού, μη καθορισμένο  
Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ 

 
 
 
 Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού, του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων 
του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(C69- C72) 
  
C69      Κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του  
  Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0) 
   βλεφάρου (δέρματος) (C43.1, C44.1) 
   οπτικού νεύρου (C72.3) 
C69.0   Επιπεφυκότα 
C69.1   Κερατοειδούς 
C69.2   Αμφιβληστροειδούς  
C69.3   Χοριοειδούς  
C69.4   Ακτινωτού σώματος 

Βολβού του οφθαλμού 
C69.5   Δακρυϊκού αδένα και πόρου 

Δακρυϊκού ασκού 
Ρινοδακρυϊκού πόρου 

C69.6   Οφθαλμικού κόγχου 
Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου 
Εξωοφθάλμιου μυός 
Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου 
Οπισθοβολβικού ιστού 
Οπισθοφθάλμιου ιστού 

  Εξαιρούνται: οστού του οφθαλμικού κόγχου (C41.0) 
C69.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του  

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
 C69.9   Οφθαλμού, μη καθορισμένο  
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C70      Κακόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων 
C70.0   Εγκεφαλικών μηνίγγων 
C70.1   Νωτιαίων μηνίγγων 
C70.9   Μηνίγγων, μη καθορισμένο 
  
C71      Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου 
  Εξαιρούνται: κρανιακών νεύρων (C72.2- C72.5) 
   οπισθοβολβικού ιστού (C69.6) 
C71.0   Εγκεφάλου, εκτός των λοβών και των κοιλιών  

Υπερσκηνίδιου  ΜΚΑ 
C71.1   Μετωπιαίου λοβού 
C71.2   Κροταφικού λοβού 
C71.3   Βρεγματικού λοβού 
C71.4   Ινιακού λοβού 
C71.5   Εγκεφαλικής κοιλίας 
  Εξαιρούνται: τέταρτης κοιλίας (C71.7) 
C71.6   Παρεγκεφαλίδας 
C71.7   Εγκεφαλικού στελέχους 

Τέταρτης κοιλίας 
Υποσκηνίδιου ΜΚΑ 

C71.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου 
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C71.9   Εγκεφάλου, μη καθορισμένο 
  
C72      Κακόηθες νεόπλασμα του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων και άλλων τμημάτων 

του κεντρικού νευρικού συστήματος  
  Εξαιρούνται: μηνίγγων (C70.- ) 
   περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.- ) 
C72.0   Νωτιαίου μυελού 
C72.1   Ιππουρίδας 
C72.2   Οσφρητικού νεύρου 

Οσφρητικού βολβού 
C72.3   Οπτικού νεύρου 
C72.4   Ακουστικού νεύρου 
C72.5   Άλλων και μη καθορισμένων κρανιακών νεύρων 

Κρανιακού νεύρου ΜΚΑ 
C72.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες 
(C70- C72.5) 

C72.9   Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο  
Νευρικού συστήματος ΜΚΑ 
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Κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων 
(C73-C75) 
  
C73      Κακόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα 
  
C74      Κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου 
C74.0   Φλοιού του επινεφριδίου 
C74.1   Μυελού του επινεφριδίου 
C74.9   Επινεφριδίου, μη καθορισμένο 
  
C75      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων ενδοκρινών αδένων και των συνοδών τους δομών 
  Εξαιρούνται: επινεφριδίου (C74.- ) 
   ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (C25.4) 
   ωοθήκης (C56) 
   όρχεος (C62.- ) 
   θύμου αδένα (C37) 
   θυρεοειδούς αδένα (C73) 
C75.0   Παραθυρεοειδούς αδένα 
C75.1   Υπόφυσης 
C75.2   Κρανιοφαρυγγικού πόρου 
C75.3   Κωναρίου [επίφυσης] 
C75.4   Καρωτιδικού σωματίου 
C75.5   Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων 
C75.8   Πολυαδενική συμμετοχή, μη καθορισμένη 

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

C75.9   Ενδοκρινούς αδένα, μη καθορισμένο  
  
 
 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη 
καθορισμένων εντοπίσεων 
(C76- C80) 
 
 C76      Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων 
  Εξαιρούνται: κακόηθες νεόπλασμα (του)(της): 
   • ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ:  
     • θήλεος (C57.9) 
     • άρρενος (C63.9) 
   • λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών (C81-C96) 
   • μη καθορισμένης εντόπισης (C80) 
C76.0   Κεφαλής, προσώπου και τραχήλου 

Παρειάς ΜΚΑ 
Ρίνας ΜΚΑ  

C76.1   Θώρακα 
Μασχάλης  ΜΚΑ 
Ενδοθωρακικό ΜΚΑ 
Θωρακικό ΜΚΑ 

C76.2   Κοιλίας  
C76.3   Πυέλου 

Βουβωνα ΜΚΑ 
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Εντοπίσεων που αλληλοκαλύπτουν συστήματα μέσα στην πύελο, όπως: 
• ορθοκολπικού (διαφράγματος) 
• ορθοκυστικού (διαφράγματος) 

C76.4   Άνω άκρου 
C76.5   Κάτω άκρου 
C76.7   Άλλων ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων 
C76.8   Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων 

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]  
  
C77      Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων  
  Εξαιρούνται: κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων, καθορισμένο ως πρωτοπαθές (C81-

C87, C96.-) 
C77.0   Λεμφαδένων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου  

Υπερκλείδιων λεμφαδένων 
C77.1   Ενδοθωρακικών λεμφαδένων 
C77.2   Ενδοκοιλιακών λεμφαδένων 
C77.3   Μασχαλιαίων και λεμφαδένων του άνω άκρου 

Θωρακικών λεμφαδένων 
C77.4   Βουβωνικών και λεμφαδένων του κάτω άκρου 
C77.5   Πυελικών λεμφαδένων 
C77.8   Λεμφαδένων πολλαπλών εντοπίσεων 
C77.9   Λεμφαδένα, μη καθορισμένο 
  
C78      Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού 

συστήματος 
C78.0   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του πνεύμονα 
C78.1   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του μεσοθωρακίου 
C78.2   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του υπεζωκότα 

Κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή ΜΚΑ 
C78.3   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του 

αναπνευστικού 
C78.4   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου 
C78.5   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου και του ορθού 
C78.6   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου 

Kακοήθης ασκίτης ΜΚΑ 
C78.7   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος 
C78.8   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού 

συστήματος 
  
C79      Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων εντοπίσεων 
C79.0   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου  
C79.1   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης και άλλων και μη 

καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος 
C79.2   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος  
C79.3   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων 
C79.4   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του νευρικού 

συστήματος 
C79.5   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα των οστών και του μυελού των οστών 
C79.6   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης 
C79.7   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου 
C79.8   Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων εντοπίσεων 
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C80      Κακόηθες νεόπλασμα χωρίς καθορισμένη εντόπιση 
Καρκίνος  } 
Καρκίνωμα  } 
Καρκινωμάτωση  } 
Γενικευμένος(η): } 
• καρκίνος  } μη καθορισμένης εντόπισης (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) 
• κακοήθεια  } 
Κακοήθεια } 
Πολλαπλός καρκίνος } 
Κακοήθης καχεξία  
Άγνωστης πρωτοπαθούς εντόπισης 

 
  
  
 
Κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών  ιστών 
(C81- C96) 
 
Σημείωση:              Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες C82-C85 για τα μη-Hodgkin 

λεμφώματα είναι αυτοί της Διαμόρφωσης Εργασίας, συμβιβαστικής ταξινόμησης, 
όπου έγινε προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των διαφόρων μειζόνων 
μεθόδων ταξινόμησης. Οι όροι που χρησιμοποιούνται σ’ αυτές τις μεθόδους δε 
δίνονται στον παρόντα  κατάλογο (Τόμος 1), αλλά παρουσιάζονται στο 
Αλφαβητικό Ευρετήριο (Τόμος 3)· ακριβής ισοδυναμία με τους όρους που 
εμφανίζονται στον παρόντα  κατάλογο (Τόμος 1) δεν είναι πάντοτε δυνατή. 

 
Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ959-Μ994 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
 
Εξαιρούνται: δευτεροπαθές και μη καθορισμένο νεόπλασμα των λεμφαδένων (C77.- ) 
  
C81      Νόσος του Hodgkin 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί  Μ965-Μ966 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C81.0   Τύπος με λεμφοκυτταρική επικράτηση [λεμφοεπικρατητικός] 

Λεμφοκυτταρική-ιστιοκυτταρική επικράτηση 
C81.1   Οζώδης σκλήρυνση 
C81.2   Τύπος μικτής κυτταροβρίθειας 
C81.3   Λεμφοπενικός τύπος 
C81.7   Άλλες μορφές της νόσου του Hodgkin 
C81.9   Νόσος του Hodgkin, μη καθορισμένη 
  
C82      Θυλακιώδες [οζώδες] μη-Hodgkin λέμφωμα 
  Περιλαμβάνονται: θυλακιώδες μη-Hodgkin λέμφωμα με ή χωρίς διάχυτες περιοχές 
   μορφολογικός κωδικός Μ969 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C82.0   Μικρό-σχιστοκυτταρικό, θυλακιώδες 
C82.1   Μικτό  μικρό-σχιστοκυτταρικό και μακροκυτταρικό, θυλακιώδες 
C82.2   Μεγαλοκυτταρικό, θυλακιώδες 
C82.7   Αλλοι τύποι θυλακιώδους μη-Hodgkin λεμφώματος 
C82.9   Θυλακιώδες μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένο 

Οζώδες μη-Hodgkin λέμφωμα ΜΚΑ 
  
C83      Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ9593, Μ9595, Μ967-Μ968 με κωδικό 

συμπεριφοράς το /3 
C83.0   Μικροκυτταρικό (διάχυτο) 
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C83.1   Μικρο-σχιστοκυτταρικό (διάχυτο) 
C83.2   Μικτό μικρό- και μεγαλοκυτταρικό (διάχυτο) 
C83.3   Μεγαλοκυτταρικό (διάχυτο)   

Δικτυοκυτταρικό σάρκωμα  
C83.4   Ανοσοβλαστικό, διάχυτο 
C83.5   Λεμφοβλαστικό, διάχυτο 
C83.6   Αδιαφοροποίητο, διάχυτο 
C83.7   Λέμφωμα Burkitt 
C83.8   Άλλοι τύποι διάχυτου μη -Hodgkin λεμφώματος 
C83.9   Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένο 
  
C84      Περιφερικά και δερματικά Τ-κυτταρικά λεμφώματα  
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κώδικας Μ970 με κώδικα συμπεριφοράς το /3 
C84.0   Σπογγοειδής μυκητίαση 
C84.1   Νόσος του Sézary 
C84.2   Λέμφωμα Τ-ζώνης 
C84.3   Λεμφοεπιθηλιοειδές λέμφωμα 

Λέμφωμα Lennert 
C84.4   Περιφερικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα  
C84.5   Άλλα και μη καθορισμένα Τ-κυτταρικά  λεμφώματα  
  Σημείωση:  Εάν αναφέρεται προέλευση ή συμμετοχή Τ-κυττάρων σε συσχέτιση με κάποιο 

καθορισμένο ειδικό λέμφωμα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό της πιο ειδικής 
(καθορισμένης) περιγραφής του λεμφώματος.  

  
C85      Άλλοι και μη καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ9590-Μ9592, Μ9594, Μ971 με κωδικό 

συμπεριφοράς το /3 
C85.0   Λεμφοσάρκωμα 
C85.1   Β–κυτταρικό λέμφωμα, μη καθορισμένο 
  Σημείωση:  Εάν αναφέρεται προέλευση ή συμμετοχή Β-κυττάρων σε συσχέτιση με κάποιο 

καθορισμένο ειδικό λέμφωμα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό της πιο ειδικής 
(καθορισμένης) περιγραφής του λεμφώματος. 

C85.7   Αλλοι καθορισμένοι τύποι μη -Hodgkin λεμφώματος 
Κακοήθης: 
• δικτυοενδοθηλίωση 
• δικτύωση 
Μικρογλοίωμα 

C85.9   Μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένος τύπος  
Λέμφωμα ΜΚΑ 
Κακόηθες λέμφωμα ΜΚΑ 
Μη-Hodgkin λέμφωμα ΜΚΑ 

  
C88      Κακοήθη  ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός Μ976 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C88.0   Μακροσφαιριναιμία του Waldenström 
C88.1   Νόσος των α -βαρέων αλύσεων 
C88.2   Νόσος των γ-βαρέων αλύσεων 

Νόσος του Franklin 
C88.3   Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου 

Μεσογειακό λέμφωμα 
C88.7   Άλλα κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα 
C88.9   Κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα, μη καθορισμένα 

Ανοσοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ 
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C90      Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα  
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ973, Μ9830 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
 
C90.0   Πολλαπλούν μυέλωμα 

Νόσος του Kahler 
Μυελωμάτωση 

  Εξαιρούνται: μονήρες μυέλωμα (C90.2) 
C90.1   Πλασματοκυτταρική λευχαιμία 
C90.2   Πλασματοκύτωμα, εξωμυελικό 

Κακόηθης πλασματοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ 
Πλασματοκύτωμα ΜΚΑ 
Μονήρες μυέλωμα 

 
C91     Λεμφογενής λευχαιμία 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ982, Μ9940-Μ9941 με κωδικό συμπεριφοράς το 

/3 
C91.0   Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
  Εξαιρούνται:  οξεία κρίση της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (C91.1) 
C91.1   Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
C91.2   Υποξεία  λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
C91.3   Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία 
C91.4   Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα 

Λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση 
C91.5   Τ-κυτταρική λευχαιμία των ενηλίκων  
C91.7   Άλλη λεμφογενής λευχαιμία 
C91.9   Λεμφογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη 
  
C92      Μυελογενής λευχαιμία 
  Περιλαμβάνονται: λευχαιμία: 
    κοκκιοκυτταρική  
    μυελογενής  
   μορφολογικοί κωδικοί Μ986-Μ988, Μ9930 με κωδικό συμπεριφοράς το 

/3 
C92.0   Οξεία μυελογενής λευχαιμία 
  Εξαιρούνται: οξεία κρίση της χρόνιας μυελογενούς  λευχαιμίας (C92.1) 
C92.1   Χρόνια μυελογενής λευχαιμία 
C92.2   Υποξεία μυελογενής λευχαιμία  
C92.3   Μυελοειδές σάρκωμα 

Χλώρωμα 
Κοκκιοκυτταρικό σάρκωμα 

C92.4   Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία 
C92.5   Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία 
C92.7   Άλλη μυελογενής λευχαιμία 
C92.9   Μυελογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη 
  
C93      Μονοκυτταρική λευχαιμία 
  Περιλαμβάνονται: μονοκυτταρική λευχαιμία  

μορφολογικός κωδικός Μ989 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C93.0   Οξεία μονοκυτταρική λευχαιμία 
  Εξαιρούνται: οξεία κρίση της χρόνιας μονοκυτταρικής λευχαιμίας (C93.1) 
C93.1   Χρόνια μονοκυτταρική λευχαιμία 
C93.2   Υποξεία μονοκυτταρική λευχαιμία 
C93.7   Άλλη μονοκυτταρική λευχαιμία 
C93.9   Μονοκυτταρική λευχαιμία, μη καθορισμένη 
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C94      Άλλες λευχαιμίες καθορισμένου κυτταρικού τύπου 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ984, Μ9850, Μ9900, Μ9910, Μ9931-Μ9932 με 

κωδικό συμεπριφοράς το /3 
  Εξαιρούνται:  λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση (C91.4) 
    πλασματοκυτταρική λευχαιμία (C90.1) 
C94.0   Οξεία ερυθραιμία και ερυθρολευχαιμία 

Οξεία ερυθραιμική μυέλωση 
Νόσος του Di Guglielmo 

C94.1   Χρόνια ερυθραιμία 
Νόσος του Heilmeyer-Schöner 

C94.2   Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία 
Λευχαιμία: 
• μεγακαρυοβλαστική (οξεία) 
• μεγακαρυοκυτταρική (οξεία) 

C94.3   Mαστοκυτταρική λευχαιμία  
C94.4   Οξεία πανμυέλωση  
C94.5   Οξεία μυελοΐνωση 
C94.7   Άλλες καθορισμένες λευχαιμίες 

Λευχαιμία από λεμφοσαρκωματικά κύτταρα 
 
C95      Λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός Μ980 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C95.0   Οξεία λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου  

Βλαστοκυτταρική λευχαιμία 
Λευχαιμία από στελεχιαία προγονικά κύτταρα [stem cell] 

  Εξαιρούνται: οξεία κρίση  μη καθορισμένης χρόνιας λευχαιμίας (C95.1) 
C95.1   Χρόνια λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου 
C95.2   Υποξεία λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου 
C95.7   Άλλη λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου 
C95.9   Λευχαιμία, μη καθορισμένη 
  
C96      Άλλα και μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των 

σχετικών τους ιστών 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ972, Μ974 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 
C96.0   Νόσος Letterer- Siwe 

Μη λιποειδής: 
• δικτυοενδοθηλίωση 
• δικτύωση 

C96.1   Κακοήθης ιστιοκυττάρωση 
Ιστιοκυτταρική μυελική δικτύωση 

C96.2   Κακοήθης μαστοκυτταρικός όγκος 
Κακόηθες μαστοκύττωμα  
Κακοήθης μαστοκύτταρωση 
Μαστοκυτταρικό σάρκωμα  

  Εξαιρούνται:  μαστοκυτταρική λευχαιμία (C94.3) 
   μαστοκύττωση (δερματική) (Q82.2) 
C96.3   Γνήσιο ιστιοκυτταρικό λέμφωμα 
C96.7   Αλλα καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών 

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

καθορισμένα  
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Κακοήθη νεοπλάσματα ανεξάρτητων (πρωτοπαθών) πολλαπλών εντοπίσεων 
(C97) 
  
C97      Κακοήθη νεοπλάσματα με ανεξάρτητες (πρωτοπαθείς) πολλαπλές εντοπίσεις 

Σημείωση: Για τη χρησιμοποίηση αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2. 
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Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά] 
(D00-D09) 
 
Σημείωση:              Πολλά in situ νεοπλάσματα (ενδοεπιθηλιακά) θεωρούνται ότι εντοπίζονται εντός 

μιας αλληλουχίας μορφολογικών (ιστολογικών) μεταβολών ανάμεσα στη 
δυσπλασία και το διεισδυτικό καρκίνο. Για παράδειγμα, για την ενδοεπιθηλιακή 
νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (CIN) έχουν αναγνωριστεί τρεις βαθμοί, από 
τις οποίες η τρίτη (CIN III) περιλαμβάνει τόσο τη σοβαρή δυσπλασία όσο και το 
καρκίνωμα in situ. Αυτό το σύστημα διαβάθμισης έχει επεκταθεί και σε άλλα 
όργανα, όπως το αιδοίο και ο κόλπος. Περιγραφές του βαθμού ΙΙΙ της 
ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας, με ή χωρίς αναφορά σε σοβαρή δυσπλασία, 
ταξινομούνται σε αυτή την ενότητα· οι βαθμοί Ι και ΙΙ ταξινομούνται ως 
δυσπλασία των οργάνων των αντίστοιχων συστημάτων και πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στο σχετικό με το σύστημα κεφάλαιο. 

 
Περιλαμβάνονται: νόσος του Bowen 
   ερυθροπλασία 
   μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /2 
   ερυθροπλασία του Queyrat 
  
D00      Καρκίνωμα in situ της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του στομάχου 
  Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.- ) 
D00.0   Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 
• ΜΚΑ 
• υποφαρυγγικής μοίρας  
• οριακής ζώνης 
Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους 

  Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D02.0) 
   επιγλωττίδας: 
   • ΜΚΑ (D02.0) 
   • υπερυοειδούς τμήματος (D02.0) 
   δέρματος του χείλους (D03.0, D04.0) 
D00.1   Οισοφάγου 
D00.2   Στομάχου 
  
D01      Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος  
  Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.- ) 
D01.0   Κόλου 
  Εξαιρούνται: ορθοσιγμοειδικής συμβολής (D01.1) 
D01.1   Ορθοσιγμοειδικής συμβολής 
D01.2   Ορθού 
D01.3   Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα 
  Εξαιρούνται: πρωκτικού: 
   • ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (D03.5, D04.5) 
   • δέρματος (D03.5, D04.5) 
   περιπρωκτικού δέρματος (D03.5, D04.5) 
D01.4   Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του εντέρου 
  Εξαιρούνται: λήκυθος του Vater (D01.5) 
D01.5   Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων  

Ληκύθου του Vater 
D01.7   Άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος 

Παγκρέατος 
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D01.9   Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο 
  
D02      Καρκίνωμα in situ του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.- ) 
D02.0   Λάρυγγα 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας 
Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) 

  Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 
   • ΜΚΑ (D00.0) 
   • υποφαρυγγικής μοίρας (D00.0)  
   • οριακής ζώνης (D00.0)  
D02.1   Τραχείας 
D02.2   Βρόγχου και πνεύμονα 
D02.3   Άλλων τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος 

Παραρρινίων κόλπων 
Μέσου ωτός 
Ρινικών κοιλοτήτων 

  Εξαιρούνται: ωτός (έξω) (δέρματος) (D03.2, D04.2) 
   ρίνας: 
   • ΜΚΑ (D09.7) 
   • δέρματος (D03.3, D04.3) 
D02.4   Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο  
   
D03      Μελάνωμα in situ 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί  Μ872-Μ879 με κωδικό συμπεριφοράς το /2 
D03.0   Μελάνωμα in situ του χείλους 
D03.1   Μελάνωμα in situ του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού 
D03.2   Μελάνωμα in situ του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 
D03.3   Μελάνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου 
D03.4   Μελάνωμα in situ του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 
D03.5   Μελάνωμα in situ του κορμού 

Πρωκτικού: 
• ορίου 
• δέρματος 
Μαστού (δέρματος) (μαλακών ιστών) 
Περιπρωκτικού δέρματος 

D03.6   Μελάνωμα in situ του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
D03.7   Μελάνωμα in situ του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
D03.8   Μελάνωμα in situ άλλων εντοπίσεων 
D03.9   Μελάνωμα in situ, μη καθορισμένο 
 
D04      Καρκίνωμα in situ του δέρματος 
  Εξαιρούνται: ερυθροπλασία του Queyrat (του πέους) ΜΚΑ (D07.4) 
   μελάνωμα in situ (D03.- ) 
D04.0   Δέρματος του χείλους 
  Εξαιρούνται: ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D00.0) 
D04.1   Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού 
D04.2   Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 
D04.3   Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου 
D04.4   Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου  
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D04.5   Δέρματος του κορμού 
Πρωκτικού: 
• ορίου 
• δέρματος 
Περιπρωκτικού δέρματος 
Δέρματος του μαστού 

  Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (D01.3) 
   δέρματος των γεννητικών οργάνων (D07.- ) 
D04.6   Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου   
D04.7   Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
D04.8   Δέρματος άλλων εντοπίσεων 
D04.9   Δέρματος, μη καθορισμένο 
 
D05      Καρκίνωμα in situ του μαστού 
  Εξαιρούνται: καρκίνωμα in situ του δέρματος του μαστού (D04.5) 
   μελάνωμα in situ του μαστού (δέρματος) (D03.5) 
D05.0   Λοβιακό [λοβιώδες] καρκίνωμα in situ 
D05.1   Πορογενές καρκίνωμα in situ 
D05.7   Άλλο καρκίνωμα in situ του μαστού 
D05.9   Καρκίνωμα in situ του μαστού, μη καθορισμένο  
  
D06      Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας 
  Περιλαμβάνονται: τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία [CIN], βαθμού IΙΙ, με ή χωρίς 

αναφορά σοβαρής δυσπλασίας 
  Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ του τραχήλου (D03.5) 
   σοβαρή δυσπλασία του τραχήλου ΜΚΑ (N87.2) 
D06.0   Ενδοτραχήλου 
D06.1   Έξωτραχήλου 
D06.7   Άλλων τμημάτων του τραχήλου 
D06.9   Τραχήλου, μη καθορισμένο 
  
D07      Καρκίνωμα in situ  άλλων και μη καθορισμένων γεννητικών οργάνων 
  Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.5) 
D07.0   Ενδομητρίου 
D07.1   Αιδοίου 

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

  Εξαιρούνται: σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου ΜΚΑ (N90.2) 
D07.2   Κόλπου 

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

  Εξαιρούνται: σοβαρή δυσπλασία του κόλπου ΜΚΑ (N89.2) 
D07.3   Άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 
D07.4   Πέους 

Ερυθροπλασία του Queyrat ΜΚΑ 
D07.5   Προστάτη 
D07.6   Άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  
D09      Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 
  Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.- ) 
D09.0   Ουροδόχου κύστης 
D09.1   Άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος 
D09.2   Οφθαλμού 
  Εξαιρούνται: δέρματος του βλεφάρου (D04.1) 
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D09.3   Θυρεοειδούς αδένα και άλλων ενδοκρινών αδένων 
  Εξαιρούνται: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D01.7) 
   ωοθήκης (D07.3) 
   όρχεος (D07.6) 
D09.7   Καρκίνωμα in situ  άλλων καθορισμένων εντοπίσεων 
D09.9   Καρκίνωμα in situ, μη καθορισμένο 
  
 
 
Καλοήθη νεοπλάσματα 
(D10- D36) 
 
Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /0 
  
D10      Καλόηθες νεόπλασμα του στόματος και του φάρυγγα 
D10.0   Χείλους 

Χείλους (χαλινού) (εσωτερικής επιφάνειας) (βλεννογόνου) (ορίου προχειλιδίου-δέρματος) 
  Εξαιρούνται: δέρματος του χείλους (D22.0, D23.0) 
D10.1   Γλώσσας 

Γλωσσικής αμυγδαλής  
D10.2   Εδάφους του στόματος 
D10.3   Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος 

Ελάσσονος σιελογόνου αδένα ΜΚΑ  
  Εξαιρούνται: καλοήθη οδοντογενή νεοπλάσματα (D16.4-D16.5) 
   βλεννογόνου του χείλους (D10.0) 
   ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλθακής υπερώας (D10.6) 
D10.4   Αμυγδαλής 

Αμυγδαλής (παρίσθμιας) (υπερώϊας) 
  Εξαιρούνται: γλωσσικής αμυγδαλής (D10.1) 
   φαρυγγικής αμυγδαλής (D10.6) 
   αμυγδαλικού(ών): 
   • βοθρίου (D10.5) 
   • καμαρών (D10.5) 
D10.5   Άλλων τμημάτων του στοματοφάρυγγα 

Επιγλωττίδας, πρόσθιας επιφάνειας 
Αμυγδαλικού(ών): 
• βοθρίου 
• καμαρών 
Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου 

  Εξαιρούνται: επιγλωττίδας: 
   • ΜΚΑ (D14.1) 
   • υπερυοειδούς τμήματος (D14.1) 
D10.6   Ρινοφάρυγγα 

Φαρυγγικής αμυγδαλής 
Οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών 

D10.7   Υποφάρυγγα 
D10.9   Φάρυγγα, μη καθορισμένο 
  
D11      Καλόηθες νεόπλασμα των μειζόνων σιελογόνων αδένων 
  Εξαιρούνται: καλοήθη νεοπλάσματα καθορισμένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που 

ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους εντόπιση 
   καλοήθη νεοπλάσματα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (D10.3) 
D11.0   Παρωτίδας 
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D11.7   Άλλων μειζόνων σιελογόνων αδένων 
Αδένα: 
• υπογλώσσιου  
• υπογνάθιου 

D11.9   Μείζονα σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένο  
  
D12     Καλόηθες νεόπλασμα του κόλου, ορθού, πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα 
D12.0   Τυφλού 

Ειλεοτυφλικής βαλβίδας 
D12.1   Σκωληκοειδούς απόφυσης 
D12.2   Ανιόντος κόλου 
D12.3   Εγκάρσιου κόλου 

Ηπατικής καμπής 
Σπληνικής καμπής 

D12.4   Κατιόντος κόλου 
D12.5   Σιγμοειδούς κόλου 
D12.6   Κόλου, μη καθορισμένο  

Αδενωμάτωση του κόλου 
Παχέος εντέρου ΜΚΑ 
Πολυποδίαση (κληρονομική) του κόλου 

D12.7   Ορθοσιγμοειδικής συμβολής 
D12.8   Ορθού 
D12.9   Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα 
  Εξαιρούνται: πρωκτικού: 
   • ορίου (D22.5, D23.5) 
   • δέρματος (D22.5, D23.5) 
   περιπρωκτικού δέρματος (D22.5, D23.5) 
  
D13      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων τμημάτων του πεπτικού 

συστήματος 
D13.0   Οισοφάγου 
D13.1   Στομάχου 
D13.2   Δωδεκαδάκτυλου 
D13.3   Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του λεπτού εντέρου 
D13.4   Ήπατος 

Ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων 
D13.5   Εξωηπατικών χοληφόρων πόρων 
D13.6   Παγκρέατος 
  Εξαιρούνται: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7) 
D13.7   Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος 

Όγκος από νησιδιοκύτταρα 
Νησιδίων του Langerhans 

D13.9   Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του πεπτικού συστήματος 
Πεπτικού συστήματος ΜΚΑ 
Εντέρου ΜΚΑ 
Σπλήνα 

  
D14      Καλόηθες νεόπλασμα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος 
D14.0   Μέσου ωτός, ρινικής κοιλότητας και παραρρινίων κόλπων 

Ρινικού χόνδρου 
  Εξαιρούνται: ακουστικού πόρου (έξω) (D22.2, D23.2) 
   οστού (του)(της): 
   • ωτός (D16.4) 
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   • ρίνας (D16.4) 
   χόνδρου του ωτός (D21.0) 
   ωτός (έξω) (δέρματος) (D22.2, D23.2) 
   ρίνας: 
   • ΜΚΑ (D36.7) 
   • δέρματος (D22.3, D23.3) 
   οσφρητικού βολβού (D33.3) 
   πολύποδας (των): 
   • παραρρινίων κόλπων (J33.8) 
   • ωτός (μέσου) (H74.4) 
   • ρινικής κοιλότητας (J33.- ) 
   οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (D10.6) 
D14.1   Λάρυγγα 

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) 
  Εξαιρούνται: επιγλωττίδας,, πρόσθιας επιφάνειας (D10.5) 

πολύποδας της φωνητικής χορδής και του λάρυγγα (J38.1) 
D14.2   Τραχείας 
D14.3   Βρόγχου και πνεύμονα 
D14.4   Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο  
  
D15      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων 
  Εξαιρούνται: μεσοθηλιακού ιστού (D19.- ) 
D15.0   Θύμου αδένα 
D15.1   Καρδιάς 
  Εξαιρούνται: μεγάλων αγγείων (D21.3) 
D15.2   Μεσοθωρακίου 
D15.7   Άλλων καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων 
D15.9   Ενδοθωρακικού οργάνου, μη καθορισμένου  
  
D16      Καλόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων 
  Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού (του)(της): 
   • ωτός (D21.0) 
   • βλεφάρου (D21.0) 
   • λάρυγγα (D14.1) 
   • ρίνας (D14.0) 
   αρθρικού υμένα (D21.- ) 
D16.0   Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου 
D16.1   Βραχέων οστών του άνω άκρου 
D16.2   Μακρών οστών του κάτω άκρου 
D16.3   Βραχέων οστών του κάτω άκρου 
D16.4   Οστών του κρανίου και του προσώπου 

Άνω γνάθου 
Οστού του οφθαλμικού κόγχου 

  Εξαιρούνται: οστού της κάτω γνάθου (D16.5) 
D16.5   Οστού της κάτω γνάθου 
D16.6   Σπονδυλικής στήλης 
  Εξαιρούνται: ιερού οστού και κόκκυγα (D16.8) 
D16.7   Πλευρών, στέρνου και κλείδας 
D16.8   Οστών της πυέλου, ιερού οστού και κόκκυγα 
D16.9   Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο 
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D17      Καλόηθες νεόπλασμα του λιπώδους ιστού 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ885-Μ888 με κωδικό συμεπριφοράς το /0 
D17.0   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού της 

κεφαλής, προσώπου και τραχήλου 
D17.1   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού του κορμού 
D17.2   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού των άκρων 
D17.3   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού άλλων και 

μη καθορισμένων εντοπίσεων 
D17.4   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοθωρακικών οργάνων 
D17.5   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοκοιλιακών οργάνων 
  Εξαιρούνται: περιτόναιου και οπισθοπεριτόναιου (D17.7) 
D17.6   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του σπερματικού τόνου 
D17.7   Καλόηθες νεόπλασματα λιπώδους ιστού άλλων εντοπίσεων 

Περιτόναιου 
Οπισθοπεριτόναιου 

D17.9   Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού, μη καθορισμένο  
Λίπωμα ΜΚΑ 

  
D18      Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ912-Μ917 με κωδικό συμπερφοράς το /0 
  Εξαιρούνται: κυανός ή μελαγχρωματικός σπίλος (D22.- ) 
D18.0   Αιμαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης 

Αγγείωμα ΜΚΑ 
D18.1   Λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης 
  
D19      Καλόηθες νεόπλασμα του μεσοθηλιακού ιστού 

Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός Μ905 με κωδικό συμπεριφοράς το /0 
D19.0   Μεσοθηλιακού ιστού του υπεζωκότα 
D19.1   Μεσοθηλιακού ιστού του περιτόναιου 
D19.7   Μεσοθηλιακού ιστού άλλων εντοπίσεων 
D19.9   Μεσοθηλιακού ιστού, μη καθορισμένο 

Καλόηθες μεσοθηλίωμα ΜΚΑ 
  
D20      Καλόηθες νεόπλασμα των μαλακών ιστών του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου 
  Εξαιρούνται: καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του περιτόναιου και του 

οπισθοπεριτόναιου (D17.7) 
   μεσοθηλιακού ιστού (D19.- ) 
D20.0   Οπισθοπεριτόναιου 
D20.1   Περιτόναιου 
  
D21      Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών 
  Περιλαμβάνονται: αιμοφόρου αγγείου 
   θυλάκου 
   χόνδρου 
   περιτονίας 
   λίπους 
   συνδέσμου, εκτός αυτού της μήτρας 
   λεμφικής οδού 
   μυός 
   αρθρικού υμένα 
   τένοντα (ελύτρου) 
  Εξαιρούνται: χόνδρου:  
   • αρθρικού (D16.- ) 
   • του λάρυγγα (D14.1) 
   • της ρίνας (D14.0) 
   συνδετικού ιστού του μαστού (D24) 
   αιμαγγείωμα (D18.0) 
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   νεόπλασμα του λιπώδους ιστού (D17.- ) 
   λεμφαγγείωμα (D18.1) 
   περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1) 
   περιτόναιου (D20.1) 
   οπισθοπεριτόναιου (D20.0) 
   της μήτρας: 
   • λειομύωμα (D25.- ) 
   • συνδέσμου, οποιουδήποτε (D28.2) 
   αγγειακού ιστού (D18.- ) 
 
D21.0   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου 

Συνδετικού ιστού του: 
• ωτός 
• βλεφάρου 
Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (D31.6) 

D21.1   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
D21.2   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
D21.3   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του θώρακα  

Μασχάλης 
Διαφράγματος 
Μεγάλων αγγείων 

  Εξαιρούνται: καρδιάς (D15.1) 
   μεσοθωρακίου (D15.2) 
   θύμου αδένα (D15.0) 
D21.4   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της κοιλίας 
D21.5   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της πυέλου 
  Εξαιρούνται: της μήτρας:  
   • λειομύωμα (D25.- ) 
   • συνδέσμου, οποιουδήποτε (D28.2) 
D21.6   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του κορμού, μη καθορισμένο  

Ράχης ΜΚΑ 
D21.9   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών, μη καθορισμένο 
  
D22      Μελανοκυτταρικοί σπίλοι 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ872-Μ879 με κωδικό συμπερφοράς το /0 
   σπίλος: 
   • ΜΚΑ 
   • κυανός 
   • τριχωτός 
   • μελαγχρωματικός 
D22.0   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του χείλους 
D22.1   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού 
D22.2   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 
D22.3   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου 
D22.4   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 
D22.5   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κορμού 

Πρωκτικού: 
• ορίου 
• δέρματος 
Περιπρωκτικού δέρματος 
Δέρματος του μαστού 

D22.6   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
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D22.7   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
D22.9   Μελανοκυτταρικοί σπίλοι, μη καθορισμένοι 
  
D23      Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του δέρματος 
  Περιλαμβάνονται: καλόηθες νεόπλασμα των: 
   • τριχοθυλακίων  
   • σμηγματογόνων αδένων 
   • ιδρωτοποιών αδένων 
  Εξαιρούνται: καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού (D17.0- D17.3) 
   μελανοκυτταρικοί σπίλοι (D22.- ) 
D23.0   Δέρματος του χείλους 

Εξαιρούνται:  του ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D10.0) 
D23.1   Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού 
D23.2   Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 
D23.3   Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου 
D23.4   Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου  
D23.5   Δέρματος του κορμού 

Πρωκτικού: 
• ορίου 
• δέρματος 
Περιπρωκτικού δέρματος 
Δέρματος του μαστού 

  Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (D12.9) 
   δέρματος των γεννητικών οργάνων (D28-D29) 
D23.6   Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου 
D23.7   Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου 
D23.9   Δέρματος, μη καθορισμένο 
  
D24      Καλόηθες νεόπλασμα του μαστού 

Μαστού: 
• συνδετικού ιστού  
• μαλακών μορίων 

  Εξαιρούνται: καλοήθης δυσπλασία του μαζικού αδένα (N60.- ) 
   δέρματος του μαστού (D22.5, D23.5) 
  
D25      Λειομύωμα της μήτρας 
  Περιλαμβάνονται: καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας με μορφολογικό κωδικό Μ889 και 

κωδικό συμπεριφοράς το /0 
   ινομύωμα της μήτρας 
D25.0   Υποβλεννογόνιο λειομύωμα της μήτρας 
D25.1   Ενδοτοιχωματικό λειομύωμα της μήτρας 
D25.2   Υποορογόνιο λειομύωμα της μήτρας 
D25.9   Λειομύωμα της μήτρας, μη καθορισμένο 
  
D26      Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας 
D26.0   Τραχήλου της μήτρας 
D26.1   Σώματος της μήτρας 
D26.7   Άλλων τμημάτα της μήτρας 
D26.9   Μήτρας, μη καθορισμένο 
  
D27      Καλόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης 
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D28      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 
  Περιλαμβάνονται: αδενωματώδης πολύποδας 
   δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
D28.0   Αιδοίου 
D28.1   Κόλπου 
D28.2   Σαλπίγγων και συνδέσμων της μήτρας 

Φαλλοπιανού πόρου 
Συνδέσμου της μήτρας (πλατέος) (στρογγύλου)  

D28.7   Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 
D28.9   Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένου 
  
 
D29      Καλόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  Περιλαμβάνονται: δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
D29.0   Πέους 
D29.1   Προστάτη 
  Εξαιρούνται: υπερπλασία του προστάτη (αδενωματώδης) (N40) 
   Προστατικό(ή):  
   • αδένωμα (N40) 
   • διόγκωση (N40) 
   • υπερτροφία (N40) 
D29.2   Όρχεος 
D29.3   Επιδιδυμίδας 
D29.4   Οσχέου 

Δέρματος του οσχέου 
D29.7   Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Σπερματοδόχου κύστης 
Σπερματικού τόνου 
Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος 

D29.9   Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο 
  
D30      Καλόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού  
D30.0   Νεφρού 
  Εξαιρούνται: νεφρικής(ών):  
   • καλύκων (D30.1) 
   • πυέλου (D30.1) 
D30.1   Νεφρικής πυέλου 
D30.2   Ουρητήρα 
  Εξαιρούνται: ουρητηρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (D30.3) 
D30.3   Ουροδόχου κύστης 

Στομίου της ουροδόχου κύστης: 
• ουρηθρικού 
• ουρητηρικού 

D30.4   Ουρήθρας 
  Εξαιρούνται: ουρηθρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (D30.3) 
D30.7   Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος 

Παραουρηθρικών αδένων 
D30.9   Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο  

Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ 
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D31      Καλόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 
  Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D21.0) 
   οπτικού νεύρου (D33.3) 
   δέρματος του βλεφάρου (D22.1, D23.1) 
D31.0   Επιπεφυκότα 
D31.1   Κερατοειδούς 
D31.2   Αμφιβληστροειδούς  
D31.3   Χοριοειδούς  
D31.4   Ακτινωτού σώματος 

Βολβού του οφθαλμού 
D31.5   Δακρυϊκού αδένα και πόρου 

Δακρυϊκού ασκού 
Ρινοδακρυϊκού πόρου 

D31.6   Οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένο  
Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου 
Εξωβολβικού μυός 
Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου 
Οπισθοβολβικού ιστού 
Οπισθοφθαλμικού ιστού 

  Εξαιρούνται: οστού του οφθαλμικού κόγχου (D16.4) 
D31.9   Οφθαλμού, μη καθορισμένο  
  
D32      Καλόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων 
D32.0   Εγκεφαλικών μηνίγγων 
D32.1   Νωτιαίων μηνίγγων 
D32.9   Μηνίγγων,  μη καθορισμένο 

Μηνιγγίωμα ΜΚΑ 
  
D33      Καλόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 
  Εξαιρούνται: αγγείωμα (D18.0) 
   μηνίγγων (D32.- ) 
   περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1) 
   οπισθοφθαλμικού ιστού (D31.6) 
D33.0   Υπερσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου 

Εγκαφαλικής κοιλίας 
Εγκεφάλου 
Μετωπιαίου  } 
Ινιακού  } 
Βρεγματικού  } λοβού 
Κροταφικού  } 

  Εξαιρούνται: τέταρτης κοιλίας (D33.1) 
D33.1   Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου 

Εγκεφαλικού στελέχους 
Παρεγκεφαλίδας 
Τέταρτης κοιλίας 

D33.2   Εγκεφάλου, μη καθορισμένο  
D33.3   Κρανιακών νεύρων 

Οσφρητικού βολβού 
D33.4   Νωτιαίου μυελού 
D33.7   Άλλων καθορισμένων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 
D33.9   Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο  

Κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ 
  
D34      Καλόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα 
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D35      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοκρινών αδένων 
  Εξαιρούνται ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7) 
   ωοθήκης (D27) 
   όρχεος (D29.2) 
   θύμου αδένα (D15.0) 
D35.0   Επινεφριδίου 
D35.1   Παραθυρεοειδούς αδένα 
D35.2   Υπόφυσης 
D35.3   Κρανιοφαρυγγικού πόρου  
D35.4   Επίφυσης [κωνάριου] 
D35.5   Καρωτιδικού σωματίου 
D35.6   Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων 
D35.7   Άλλων καθορισμένων ενδοκρινών αδένων 
D35.8   Πολυαδενική συμμετοχή 
D35.9   Ενδοκρινούς αδένα, μη καθορισμένο  
  
D36      Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 
D36.0   Λεμφαδένων 
D36.1   Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D31.6) 
D36.7   Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων 

Ρίνας ΜΚΑ 
D36.9   Καλόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης 
  
  
 
Νεοπλάσματα με αβέβαιη  ή άγνωστη συμπεριφορά 
(D37- D48) 
 
Σημείωση: Στις κατηγορίες D37-D48 ταξινομούνται αναλόγως της εντόπισης τα νεοπλάσματα με 

αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά, δηλ. υπάρχει αμφιβολία αν το νεόπλασμα είναι 
κακόηθες ή καλόηθες. Αυτά τα νεοπλάσματα κατατάσσονται με κωδικό συμπεριφοράς το 
/1 στην ταξινόμηση της μορφολογίας των νεοπλασμάτων. 

 
D37      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς της στοματικής κοιλότητας και των 

οργάνων του πεπτικού 
D37.0   Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 
• ΜΚΑ 
• υποφαρυγγικής μοίρας  
• οριακής ζώνης  
Μειζόνων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων 
Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους  

  Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D38.0) 
   επιγλωττίδας: 
   • ΜΚΑ (D38.0) 
   • υπερυοειδούς τμήματος (D38.0) 
   δέρματος του χείλους (D48.5) 
D37.1   Στομάχου 
D37.2   Λεπτού εντέρου 
D37.3   Σκωληκοειδούς απόφυσης 
D37.4   Κόλου 
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D37.5   Ορθού 
Ορθοσιγμοειδικής συμβολής 

D37.6   Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων 
Ληκύθου του Vater 

 
D37.7   Άλλων οργάνων του πεπτικού συστήματος 

Πρωκτικού:  
• σωλήνα 
• σφιγκτήρα 
Πρωκτού ΜΚΑ 
Εντέρου ΜΚΑ 
Οισοφάγου 
Παγκρέατος 

   
  Εξαιρούνται: πρωκτικού : 
   • ορίου (D48.5) 
   • δέρματος (D48.5) 
   περιπρωκτικού δέρματος (D48.5) 
D37.9   Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο  
  
D38      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του μέσου ωτός και των οργάνων του 

αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων  
Εξαιρούνται:   καρδιάς (D48.7) 

D38.0   Λάρυγγα 
Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας  
Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) 

  Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:  
   • ΜΚΑ  (D37.0) 
   • υποφαρυγγικής μοίρας (D37.0) 
   • οριακής ζώνης (D37.0) 
D38.1   Τραχείας, βρόγχου και πνεύμονα 
D38.2   Υπεζωκότα 
D38.3   Μεσοθωρακίου 
D38.4   Θύμου αδένα 
D38.5   Άλλων οργάνων του αναπνευστικού 

Παραρρινικών κόλπων 
Ρινικού χόνδρου 
Μέσου ωτός 
Ρινικών κοιλοτήτων 

  Εξαιρούνται: ωτός (έξω) (δέρματος) (D48.5) 
   ρίνας 
   • ΜΚΑ (D48.7) 
   • δέρματος (D48.5) 
D38.6   Οργάνου του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο  
  
D39      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
D39.0   Μήτρας 
D39.1   Ωοθήκης 
D39.2   Πλακούντα 

Καταστροφικό χοριοαδένωμα 
Υδατιδόμορφη μύλη: 
• διηθητική 
• κακοήθης  
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  Εξαιρούνται: υδατιδόμορφη μύλη ΜΚΑ (O01.9) 
D39.7   Άλλων γυναικείων γεννητικών οργάνων  

Δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
D39.9   Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο  
  
D40      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ανδρικών γεννητικών οργάνων  
D40.0   Προστάτη 
D40.1   Όρχεος 
D40.7   Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
D40.9   Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο  
  
D41      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των οργάνων του ουροποιητικού 

συστήματος  
D41.0   Νεφρού 
  Εξαιρούνται: νεφρικής πυέλου (D41.1) 
D41.1   Νεφρικής πυέλου 
D41.2   Ουρητήρα 
D41.3   Ουρήθρας 
D41.4   Ουροδόχου κύστης 
D41.7   Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος 
D41.9   Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο  
  
D42      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των μηνίγγων  
D42.0   Εγκεφαλικών μηνίγγων  
D42.1   Νωτιαίων μηνίγγων 
D42.9   Μηνίγγων, μη καθορισμένο 
  
D43      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του εγκεφάλου και του κεντρικού 

νευρικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D48.2) 
D43.0   Υπερσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου 

Εγκαφαλικής κοιλίας 
Εγκεφάλου 
Μετωπιαίου  } 
Ινιακού  } 
Βρεγματικού  } λοβού 
Κροταφικού  } 

  Εξαιρούνται: τέταρτης κοιλίας (D43.1) 
D43.1   Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου 

Εγκεφαλικού στελέχους 
Παρεγκεφαλίδας 
Τέταρτης κοιλίας 

D43.2   Εγκεφάλου, μη καθορισμένο  
D43.3   Κρανιακών νεύρων 
D43.4   Νωτιαίου μυελού 
D43.7   Άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 
D43.9   Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο  

Νευρικού συστήματος (κεντρικού) ΜΚΑ 
  
D44      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ενδοκρινών αδένων  
  Εξαιρούνται: νδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D37.7) 
    ωοθήκης (D39.1) 
    όρχεος (D40.1) 
    θύμου αδένα (D38.4) 
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D44.0   Θυρεοειδούς αδένα 
D44.1   Επινεφριδίων 
D44.2   Παραθυρεοειδούς αδένα 
D44.3   Υπόφυσης  
D44.4   Κρανιοφαρυγγικού πόρου 
D44.5   Επίφυσης (κωνάριου) 
D44.6   Καρωτιδικού σωματίου 
D44.7   Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων 
D44.8   Πολυαδενική συμμετοχή 

Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση 
D44.9   Ενδοκρινούς αδένα, μη καθορισμένο  
  
D45      Αληθής πολυκυτταραιμία 

Μορφολογικός κωδικός Μ9950 με κωδικό συμπεριφοράς το /1 
  
D46      Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός Μ998 με κωδικό συμπεριφοράς το /1 
D46.0   Ανθεκτική αναιμία χωρίς σιδηροβλάστες, ούτως αναφερόμενη 
D46.1   Ανθεκτική αναιμία με σιδηροβλάστες 
D46.2   Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών 
D46.3   Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών σε μετατροπή [μεταμόρφωση] [μετάβαση] 

[εκτροπή] 
D46.4   Ανθεκτική αναιμία, μη καθορισμένη 
D46.7   Άλλα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
D46.9   Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μη καθορισμένα  

Μυελοδυσπλασία ΜΚΑ 
Προλευχαιμία (σύνδρομο) ΜΚΑ 

  
D47      Άλλα νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και 

των σχετικών ιστών  
  Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί Μ974, Μ976, M996-Μ997 με κωδικό 

συμπεριφοράς το /1 
D47.0   Ιστιοκυταρικοί και μαστοκυτταρικοί όγκοι αβέβαιης και άγνωστης συμπεριφοράς 

Μαστοκυτταρικός όγκος [από σιτευτικά κύτταρα] ΜΚΑ 
Μαστοκύττωμα ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: μαστοκυττάρωση (δερματική)  (Q82.2) 
D47.1   Χρόνια μυελοϋπερπλαστική νόσος 

Μυελοΐνωση (με μυελοειδή μεταπλασία) 
Μυελοϋπερπλαστική νόσος, μη καθορισμένη  
Μυελοσκλήρυνση (μεγακαρυοκυτταρική) με μυελοειδή μεταπλασία 

D47.2   Μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια 
D47.3   Ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία 

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

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

σχετικών ιστών, μη καθορισμένο 
Λεμφοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ 

  
D48      Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 
  Εξαιρούνται: νευροϊνωμάτωση (μη κακοήθης)  (Q85.0) 
D48.0   Οστών και αρθρικού χόνδρου 
  Εξαιρούνται: χόνδρου του: 
   • ωτός (D48.1) 
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   • λάρυγγα (D38.0) 
   • ρίνας (D38.5) 
   συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D48.1) 
   αρθρικού υμένα (D48.1) 
 
D48.1   Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών 

Συνδετικού ιστού: 
• ωτός 
• βλεφάρου 

  Εξαιρούνται: χόνδρου (των): 
   • αρθρικού (D48.0) 
   • λάρυγγα (D38.0) 
   • ρίνας (D38.5) 
   συνδετικού ιστού του μαστού (D48.6) 
D48.2   Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D48.7) 
D48.3   Οπισθοπεριτόναιου 
D48.4   Περιτόναιου 
D48.5   Δέρματος 

Πρωκτικού: 
• ορίου 
• δέρματος 
Περιπρωκτικού δέρματος 
Δέρματος του μαστού 

  Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (D37.7) 
   δέρματος των γεννητικών οργάνων (D39.7, D40.7) 
   ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D37.0) 
D48.6   Μαστού 

Συνδετικού ιστού του μαστού 
Φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα 

  Εξαιρούνται: δέρματος του μαστού (D48.5) 
D48.7   Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων 

Οφθαλμού 
Καρδιάς 
Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου 

  Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού (D48.1) 
δέρματος του βλεφάρου (D48.5) 

D48.9   Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς, μη καθορισμένο 
«Αύξηση» ΜΚΑ 
Νεόπλασμα ΜΚΑ 
Νέα αύξηση ΜΚΑ 
Όγκος ΜΚΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
 

Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και 
ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές  
(D50- D89) 
 
 
Εξαιρούνται: αυτοάνοσα (συστηματικά) νοσήματα ΜΚΑ (M35.9) 
   ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 
   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) 
   νόσος από τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας [HIV] (B20-B24) 
   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:    
D50- D53  Διατροφικές αναιμίες     
D55- D59  Αιμολυτικές αναιμίες    
D60- D64  Απλαστικές και άλλες αναιμίες     
D65- D69  Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις    
D70- D77   Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων  
D80- D89  Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές  
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:    
D63*  Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού    
D77*  Άλλες διαταραχές του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
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Διατροφικές αναιμίες  
(D50- D53) 
  
D50    Αναιμία από ανεπάρκεια σιδήρου 
  Περιλαμβάνονται: αναιμία: 
   • σιδηροπενική  
   • υπόχρωμη 
D50.0   Σιδηροπενική αναιμία που οφείλεται σε απώλεια αίματος (χρόνια) 
  Μεθαιμορρραγική αναιμία (χρόνια) 
  Εξαιρούνται:  οξεία μεθαιμορραγική αναιμία (D62) 
   συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3) 
D50.1   Σιδηροπενική δυσφαγία 
  Σύνδρομο Kelly-Paterson 
  Σύνδρομο Plummer-Vinson 
D50.8   Άλλες σιδηροπενικές αναιμίες  
D50.9   Σιδηροπενική αναιμία, μη καθορισμένη 
  
D51    Αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 
  Εξαιρούνται: ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (E53.8) 
D51.0   Αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, λόγω έλλειψης του ενδογενούς παράγοντα 

Αναιμία: 
• του Addison 
• του Biermer 
• κακοήθης αναιμία (συγγενής) 
Συγγενής ανεπάρκεια του ενδογενούς παράγοντα 

D51.1   Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12 λόγω εκλεκτικής δυσαπορρόφησης της βιταμίνης 
Β12 με πρωτεϊνουρία 
Σύνδρομο Imerslund (-Gräsbeck) 
Κληρονομική μεγαλοβλαστική αναιμία  

D51.2   Aνεπάρκεια τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ 
D51.3   Άλλη αναιμία που οφείλεται σε διατροφική ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 

Αναιμία των αυστηρά χορτοφάγων 
D51.8   Άλλες αναιμίες από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 
D51.9   Αναιμία από έλλειψη Β12, μη καθορισμένη 
 
D52     Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος 
D52.0  Aναιμία από διαιτητική ανεπάρκεια φυλλικού οξέος 
             Τροφική μεγαλοβλαστική αναιμία 
D52.1   Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος φαρμακευτικής αιτιολογίας  

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

D52.8   Άλλες αναιμίες από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος 
D52.9   Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος, μη καθορισμένη 
              Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος ΜΚΑ 
  
D53   Άλλες διατροφικές αναιμίες 
  Περιλαμβάνονται: μεγαλοβλαστική αναιμία που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με 

Βιταμίνη Β12 ή φυλλικό οξύ 
D53.0   Αναιμία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών 

Αναιμία από ανεπάρκεια αμινοξέων 
Oροτοξεουρική αναιμία  

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Lesch-Nyhan (E79.1) 
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D53.1   Άλλες μεγαλοβλαστικές αναιμίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Μεγαλοβλαστική αναιμία ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: νόσος του Di Guglielmo (C94.0) 
D53.2   Αναιμία από σκορβούτο 

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

Αναιμία που σχετίζεται με ανεπάρκεια: 
• χαλκού 
• μολυβδαινίου 
• ψευδαργύρου 

  Εξαιρούνται: διατροφικές ανεπάρκειες χωρίς  αναφορά αναιμίας, όπως: 
   • ανεπάρκεια χαλκού (E61.0) 
   • ανεπάρκεια μολυβδαινίου (E61.5) 
   • ανεπάρκεια ψευδαργύρου (E60) 
D53.9    Διατροφική αναιμία, μη καθορισμένη 
  Χρόνια απλή αναιμία 
  Εξαιρούνται: αναιμία ΜΚΑ (D64.9) 
 
 
 
Αιμολυτικές αναιμίες  
(D55- D59) 
  
D55   Αναιμία που οφείλεται σε ενζυμικές διαταραχές 
  Εξαιρούνται: αναιμία από ανεπάρκεια ενζύμου φαρμακευτικής αιτιολογίας (D59.2) 
D55.0   Αναιμία οφειλόμενη σε ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης [G6PD] 

Κυαμισμός 
Αναιμία από ανεπάρκεια της G6PD 

D55.1   Αναιμία οφειλόμενη σε άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλουταθειόνης 
Αναιμία από: 
• ενζυμικές ανεπάρκειες, εκτός της G6PD, που σχετίζονται με την οδό της μονοφωσφορικής 
εξόζης [HMP] 

• αιμολυτική μη σφαιροκυτταρική (κληρονομική) αναιμία, τύπου Ι 
D55.2   Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχές των γλυκολυτικών ενζύμων 

Αναιμία: 
• αιμολυτική μη σφαιροκυτταρική (κληρονομική) αναιμία, τύπου ΙΙ 
• ανεπάρκεια εξοκινάσης 
• ανεπάρκεια πυροσταφυλλικής κινάσης [ΡΚ] 
• ανεπάρκεια ισομεράσης της φωσφορικής τριόζης 

D55.3   Αναιμία  οφειλόμενη σε διαταραχές του μεταβολισμού των νουκλεοτιδίων 
D55.8   Άλλες αναιμίες που οφείλονται σε ενζυμικές διαταραχές 
D55.9   Αναιμία οφειλόμενη σε ενζυμική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
D56   Θαλασσαιμία 
D56.0  Άλφα θαλασσαιμία 
  Εξαιρούνται: εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P56.-) 
D56.1   Βήτα θαλασσαιμία 

Αναιμία του Cooley 
Σοβαρή βήτα θαλασσαιμία 
Θαλασσαιμία : 
• ενδιάμεση 
• μείζων 
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D56.2   Δέλτα-βήτα θαλασσαιμία 
D56.3   Στίγμα θαλασσαιμίας 
D56.4   Κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης [ΗΡFH] 
D56.8   Άλλες θαλασσαιμίες 
D56.9   Θαλασσαιμία, μη καθορισμένη 

Μεσογειακή αναιμία (με άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια) 
Θαλασσαιμία (ελάσσων) (μικτή) (με άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια) 

  
D57     Δρεπανοκυτταρικές διαταραχές 
  Εξαιρούνται: άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (D58.- ) 
D57.0   Δρεπανοκυτταρική αναιμία με κρίση 

Ηb-SS νόσος με κρίση 
D57.1   Δρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς κρίση 

Δρεπανοκυτταρική: 
• αναιμία } 
• νόσος }ΜΚΑ 
• διαταραχή } 

D57.2   Διπλές ετερόζυγες δρεπανοκυτταρικές διαταραχές  
Νόσος: 
• Hb-SC 
• Hb-SD 
• Hb-SE 
• δρεπανοκυτταρική θαλασσαιμία 

D57.3   Στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας 
Στίγμα Ηb-S 
Ετεροζύγη αιμοσφαιρίνη S [HbAS] 

D57.8   Άλλες δρεπανοκυτταρικές διαταραχές 
  
D58     Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες 
D58.0   Κληρονομική σφαιροκυττάρωση 

Αχυλουρικός (οικογενής) ίκτερος 
Συγγενής (σφαιροκυτταρικός) αιμολυτικός ίκτερος 
Σύνδρομο Minkowski-Chauffard 

D58.1   Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση 
Ελλειπτοκυττάρωση (συγγενής) 
Ελλειπτοκυττάρωση(συγγενής) (κληρονομική) 

D58.2   Άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες 
Παθολογική αιμοσφαιρίνη ΜΚΑ 
Συγγενής αναιμία με σωμάτια Heinz 
Νόσος: 
• Hb-C 
• Hb-D 
• Hb-E 
Αιμοσφαιρινοπάθεια ΜΚΑ 
Αιμολυτική νόσος με ασταθή αιμοσφαιρίνη 

  Εξαιρούνται: οικογενής πολυκυτταραιμία (D75.0) 
   Hb-M νόσος (D74.0) 
   κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης [HPFH]  (D56.4) 
   πολυκυτταραιμία που παρατηρείται σε μεγάλα υψόμετρα (D75.1) 
   μεθαιμοσφαιριναιμία (D74.- ) 
D58.8   Άλλες καθορισμένες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες  

Στοματοκυττάρωση 
D58.9   Κληρονομική αιμολυτική αναιμία, μη καθορισμένη 
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D59   Επίκτητη αιμολυτική αναιμία 
D59.0   Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας 

Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), 
εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο 

D59.1   Άλλες αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες 
Αυτοάνοση αιμολυτική νόσος (ψυχρού τύπου) (θερμού τύπου) 
Χρόνια νόσος των ψυχροαιμοσυγκολλητινών 
Ψυχροσυγκολλητίνες: 
• νόσος (από)  
• αιμοσφαιρινουρία (από) 
Αιμολυτική αναιμία : 
• ψυχρού τύπου (δευτεροπαθής) (συμπτωματική) 
• θερμού τύπου (δευτεροπαθής) (συμπτωματική) 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Evans (D69.3) 
   αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού (P55.- ) 
   παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος (D59.6) 
D59.2   Μη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας 

Αναιμία από ανεπάρκεια ενζύμων φαρμακευτικής αιτιολογίας 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

D59.3   Αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο 
D59.4   Άλλες μη αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες 

Αιμολυτική αναιμία: 
• μηχανική 
• μικροαγγειοπαθητική 
• τοξική 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

D59.5   Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία [Marchiafava-Micheli] 
  Εξαιρούνται: αιμοσφαιρινουρία ΜΚΑ (R82.3). 
D59.6   Αιμοσφαιρινουρία οφειλόμενη σε αιμόλυση από άλλους εξωγενείς αιτιολογικούς 

παράγοντες 
Αιμοσφαιρινουρία: 
• μετά από φυσική άσκηση 
• μετά από πορεία 
• παροξυσμική μετά από κρύο 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

  Εξαιρούνται: αιμοσφαιρινουρία ΜΚΑ (R82.3) 
D59.8   Άλλες επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες 
D59.9   Επίκτητη αιμολυτική αναιμία, μη καθορισμένη 

Ιδιοπαθής αιμολυτική αναιμία, χρόνια 
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Απλαστικές και άλλες αναιμίες  
(D60- D64) 
  
D60   Επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων [ερυθροβλαστοπενία] 
  Περιλαμβάνονται: απλασία των ερυθροκυττάρων (επίκτητη) (των ενηλίκων) (με θύμωμα) 
D60.0   Χρόνια επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων 
D60.1   Παροδική επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων 
D60.8   Άλλες μορφές επίκτητης αμιγούς απλασίας των ερυθροκυττάρων 
D60.9   Επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων, μη καθορισμένη 
  
D61   Άλλες απλαστικές αναιμίες 
  Εξαιρούνται: ακοκκιοκυτταραιμία (D70) 
D61.0   Ιδιοσυστατική απλαστική αναιμία 

Απλασία των ερυθροκυττάρων, (αμιγής):  
• συγγενής 
• βρεφική 
• πρωτοπαθής 
Σύνδρομο Blackfan-Diamond 
Οικογενής υποπλαστική αναιμία 
Αναιμία του Fanconi 
Παγκυτταροπενία με δυσπλασίες 

D61.1   Απλαστική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

D61.2   Απλαστική αναιμία οφειλόμενη σε άλλους εξωγενείς παράγοντες 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

D61.3   Ιδιοπαθής απλαστική αναιμία 
D61.8   Άλλες καθορισμένες απλαστικές αναιμίες 
D61.9   Απλαστική  αναιμία, μη καθορισμένη 

Υποπλαστική αναιμία ΜΚΑ 
Μυελική υποπλασία 
Πανμυελόφθιση 

  
D62   Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία 
  Εξαιρούνται: συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3) 
  
D63*  Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
D63.0* Αναιμία στα νεοπλασματικά νοσήματα (C00- D48+ ) 
D63.8* Αναιμία σε άλλα χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
D64  Άλλες αναιμίες 
  Εξαιρούνται: ανθεκτική αναιμία: 

• ΜΚΑ (D46.4) 
• με περίσσεια βλαστών (D46.2) 

• σε μετασχηματισμό (D46.3) 
• με σιδηροβλάστες (D46.1) 
• χωρίς σιδηροβλάστες (D46.0) 

D64.0   Κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία 
Φυλοσύνδετη υπόχρωμη σιδηροβλαστική αναιμία 

D64.1   Δευτερογενής σιδηροβλαστική αναιμία που οφείλεται σε νόσημα 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το 
νόσημα. 
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D64.2   Δευτερογενής σιδηροβλαστική αναιμία οφειλόμενη σε φάρμακα και τοξίνες 
Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο ΧΧ), 
εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

D64.3   Άλλες μορφές σιδηροβλαστικής αναιμίας 
Σιδηροβλαστική αναιμία: 
• ΜΚΑ 
• ανταποκρινόμενη στην πυριδοξίνη ΜΤΑ 

D64.4   Συγγενής δυσερυθροποιητική αναιμία 
Δυσαιμοποιητική αναιμία (συγγενής) 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Blackfan-Diamond (D61.0) 
   νόσος του Di Guglielmo (C94.0) 
D64.8   Άλλες καθορισμένες αναιμίες 

Βρεφική ψευδολευχαιμία 
Λευκοερυθροβλαστική αναιμία 

D64.9   Αναιμία, μη καθορισμένη 
 
 
 
Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές 
καταστάσεις  
(D65-D69) 
  
D65   Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [σύνδρομο ινωδόλυσης] 

Ανινωδογοναιμία, επίκτητη 
Διαταραχή της πήξης από υπερκατανάλωση  
Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC] 
Ινωδολυτική αιμορραγία, επίκτητη 
Πορφύρα: 
• ινωδολυτική 
• κεραυνοβόλος 

  Εξαιρούνται: πορφύρα (που επιπλέκει): 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.1) 
   • νεογνική (P60) 
   • κύησης, τοκετού και λοχείας (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 
  
D66   Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII 

Ανεπάρκεια του παράγοντα VIII (με λειτουργική βλάβη) 
Αιμορροφιλία: 
• ΜΚΑ 
• Α 
• κλασσική 

  Εξαιρούνται: ανεπάρκεια του παράγοντα VIII με αγγειακή βλάβη (D68.0) 
  
D67   Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα ΙΧ 

Νόσος Christmas 
Ανεπάρκεια: 
• του παράγοντα ΙΧ (με λειτουργική βλάβη) 
• συστατικού της θρομβοπλαστίνης του πλάσματος [ΡTC]  
Αιμορροφιλία Β 
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D68   Άλλες διαταραχές της πήξης του αίματος 
  Εξαιρούνται: διαταραχές (που επιπλέκουν): 
   έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.1) 
   κύηση, τοκετό και λοχεία (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 
D68.0   Νόσος του von Willebrand 

Αγγειοαιμορροφιλία 
Ανεπάρκεια του παράγοντα VIII με αγγειακή βλάβη 
Αγγειακή αιμορροφιλία 

  Εξαιρούνται: ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονομική) (D69.8) 
   ανεπάρκεια του παράγοντα VIII 
   • ΜΚΑ (D66) 
   • με λειτουργική βλάβη (D66) 
D68.1   Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙ 

Αιμορροφιλία C 
Ανεπάρκεια προδρόμης πλασματικής θρομβοπλαστίνης [PTA] 

D68.2   Κληρονομική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων της πήξης 
Συγγενής ανινωδογοναιμία 
Ανεπάρκεια:  
• σφαιρίνης AC 
• προαξελερρίνης 
Ανεπάρκεια των παραγόντων : 
• Ι [ινωδογόνου] 
• ΙΙ [προθρομβίνης] 
• V [ασταθούς] 
• VII (σταθερού) 
• Χ [Stuart–Prower] 
• XII [Hageman] 
• XIII [σταθεροποιητή του ινώδους] 
Δυσινωδογοναιμία (συγγενής) 
Υποπροκονβερτιναιμία 
Νόσος του Owren 

D68.3   Αιμορραγικές διαταραχές που οφείλονται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά 
Αιμορραγία κατά την μακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών 
Υπερηπαριναιμία 
Αύξηση: 
• αντιθρομβίνης 
• αντι-VIIIa 
• αντι-IXa 
• αντι-Xa 
• αντι -XΙa 
Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιοδήποτε  αντιπηκτικό έχει 
χορηγηθεί. 

  Εξαιρούνται: μακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών χωρίς αιμοραγία (Z92.1) 
D68.4   Επίκτητη ανεπάρκεια παράγοντα της πήξης 

Ανεπάρκεια παράγοντα της πήξης που οφείλεται σε: 
• ηπατική νόσο 
• ανεπάρκεια βιταμίνης Κ 

  Εξαιρούνται: ανεπάρκεια βιταμίνης Κ σε νεογνό (P53) 
D68.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της πήξης 

Παρουσία αναστολέα του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου [SLE] 
D68.9   Διαταραχή της πήξης, μη καθορισμένη 
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D69    Πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις 
  Εξαιρούνται:  καλοήθης υπεργαμμασφαιριναιμική πορφύρα (D89.0) 
    πορφύρα της κρυοσφαιριναιμίας (D89.1) 
    πρωτοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία (D47.3) 
    κεραυνοβόλος πορφύρα (D65) 
    θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (M31.1) 
D69.0   Αλλεργική πορφύρα 

Πορφύρα: 
• αναφυλακτική 
• Henoch(–Schοnlein) 
• μη θρομβοπενική 

• αιμορραγική 
• ιδιοπαθής 

• αγγειακή 
Αγγειΐτιδα, αλλεργική 

D69.1   Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων 
Σύνδρομο Bernard-Soulier [γιγάντια αιμοπετάλια] 
Νόσος του Glanzmann 
Σύνδρομο των φαιών αιμοπεταλίων 
Θρομβασθένεια (αιμορραγική) (κληρονομική) 
Θρομβοκυτταροπάθεια 

  Εξαιρούνται: νόσος του von Willebrand (D68.0) 
D69.2   Άλλες περιπτώσεις μη θρομβοπενικής πορφύρας 

Πορφύρα: 
• ΜΚΑ 
• γεροντική 
• απλή 

D69.3   Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα 
Σύνδρομο Evans 

D69.4   Άλλες μορφές πρωτοπαθούς θρομβοπενίας  
  Εξαιρούνται: θρομβοπενία με απουσία της κερκίδας (Q87.2) 
   παροδική θρομβοπενία των νεογνών (P61.0) 
   σύνδρομο Wiskott-Aldrich (D82.0) 
D69.5   Δευτεροπαθής θρομβοπενία 

Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν 
είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

D69.6   Θρομβοκυττοπενία, μη καθορισμένη  
D69.8   Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές καταστάσεις 

Ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονομική) 
Αγγειακή ψευδοαιμορροφιλία 

D69.9   Αιμορραγική κατάσταση, μη καθορισμένη. 
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Αλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων  
(D70- D77) 
  
D70   Ακοκκιοκυτταραιμία 

Ακοκκιοκυτταραιμική κυνάγχη 
Βρεφική γενετική ακοκκιοκυτταραιμία 
Νόσος του Kostmann 
Ουδετεροπενία: 
• ΜΚΑ 
• συγγενής 
• κυκλική 
• φαρμακευτικής αιτιολογίας 
• περιοδική 
• σπληνική (πρωτοπαθής) 
• τοξική 
Ουδετεροπενική σπληνομεγαλία 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων  
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 

  Εξαιρούνται: παροδική νεογνική ουδετεροπενία (P61.5) 
  
D71   Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων 

Βλάβη του συμπλέγματος υποδοχέων [CR3] της κυτταρικής μεμβράνης 
Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) 
Συγγενής δυσφαγοκυττάρωση  
Προοδευτική σηπτική κοκκιωμάτωση  

  
D72   Άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων 
  Εξαιρούνται: βασεοφιλία (B75.8) 
    ανοσολογικές διαταραχές (D80-D89) 
    ουδετεροπενία (D70) 
    προλευχαιμία (σύνδρομο) (D46.9) 
D72.0   Γενετικές ανωμαλίες των λευκοκυττάρων 

Ανωμαλία (κοκκίωση) (κοκκιοκυττάρου) ή σύνδρομο: 
• Alder 
• May-Hegglin 
• Pelger-Huët 
Κληρονομική: 
• λευκοκυτταρική  

• υπερκατάτμηση 
• υποκατάτμηση 

• λευκομελανοπάθεια  
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3) 
D72.1   Ηωσινοφιλία 

Ηωσινοφιλία:  
• αλλεργική 
• κληρονομική 

D72.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων 
Λευχαιμοειδής αντίδραση: 
• λεμφοκυτταρική 
• μονοκυτταρική 
• μυελοκυτταρική 
Λευκοκυττάρωση 
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Λεμφοκυττάρωση (συμπτωματική) 
Λεμφοπενία 
Μονοκυττάρωση (συμπτωματική) 
Πλασματοκυττάρωση 

D72.9   Διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, μη καθορισμένη 
  
D73   Νοσήματα του σπλήνα 
D73.0   Υποσπληνισμός 

Ασπληνία, μετεγχειρητική 
Ατροφία του σπλήνα 

  Εξαιρούνται: ασπληνία (συγγενής) (Q89.0) 
D73.1   Υπερσπληνισμός 
  Εξαιρούνται: σπληνομεγαλία:  
   • ΜΚΑ (R16.1) 
   • συγγενής (Q89.0) 
D73.2   Χρόνια συμφορητική σπληνομεγαλία 
D73.3   Απόστημα του σπλήνα 
D73.4   Κύστη του σπλήνα 
D73.5   Έμφρακτο του σπλήνα 

Ρήξη του σπλήνα, μη τραυματική 
Συστροφή του σπλήνα 
Εξαιρούνται:       τραυματική ρήξη του σπλήνα (S36.0) 

D73.8   Άλλα νοσήματα του σπλήνα 
Ίνωση του σπλήνα ΜΚΑ 
Περισπληνίτιδα 
Σπληνίτιδα ΜΚΑ 

D73.9   Νόσος του σπλήνα, μη καθορισμένη 
  
D74   Μεθαιμοσφαιριναιμία 
D74.0   Συγγενής μεθαιμοσφαιριναιμία 

Συγγενής ανεπάρκεια της NADH-ρεδουκτάσης της μεθαιμοσφαιρίνης 
Νόσος της Μ-αιμοσφαιρίνης Μ [Hb-M] 
Μεθαιμοσφαιριναιμία, κληρονομική  

D74.8   Άλλες μεθαιμοσφαιριναιμίες 
Επίκτητη μεθαιμοσφαιριναιμία (με θειαιμοσφαιριναιμία) 
Τοξική μεθαιμοσφαιριναιμία 
Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών  
παραγόντων (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

D74.9   Μεθαιμοσφαιριναιμία, μη καθορισμένη 
  
D75   Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 
  Εξαιρούνται: διογκωμένοι λεμφαδένες (R59.- ) 
   υπεργαμμασφαιριναιμία ΜΚΑ (D89.2) 
   λεμφαδενίτιδα:  
   • ΜΚΑ (I88.9) 
   • οξεία (L04.- ) 
   • χρόνια (I88.1) 
   • μεσεντερική (οξεία)(χρόνια) (I88.0) 
D75.0   Οικογενής ερυθροκυττάρωση 

Πολυκυτταραιμία: 
• καλοήθης 
• οικογενής 

  Εξαιρούνται: κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση (D58.1) 
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D75.1   Δευτερογενής πολυκυτταραιμία 
Ερυθροκυττάρωση ΜΚΑ 
Πολυκυτταραιμία: 
• επίκτητη 
• οφειλόμενη σε: 

• ερυθροποιητίνη 
• πτώση του όγκου του πλάσματος 
• μεγάλο υψόμετρο 
• stress 

• συγκινησιακή 
• υποξαιμική 
• νεφρογενής 
• σχετική 

  Εξαιρούνται: πολυκυτταραιμία:  
   • νεογνική (P61.1) 
   • αληθής (D45) 
D75.2   Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση 
  Εξαιρούνται: ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία (D47.3) 
D75.8   Άλλα καθορισμένα νοσήματα  του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 

Βασεοφιλία 
D75.9   Νόσημα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων, μη καθορισμένο 
  
D76   Ορισμένα νοσήματα του λεμφοδικτυωτού ιστού και του δικτυοϊστιοκυτταρικού 

συστήματος 
  Εξαιρούνται: νόσος Letterer-Siwe (C96.0) 
    κακοήθης ιστιοκύττωση (C96.1) 
   δικτυοενδοθηλίωση ή δικτύωση: 
   • μυελική ιστιοκυτταρική (C96.1) 
   • λευχαιμική (C91.4) 
   • λιπομελανωτική (I89.8) 
   • κακοήθης (C85.7) 
   • μη λιποειδική (C96.0) 
D76.0 Ιστιοκύττωση κυττάρων Langerhans,  που δεν ταξινομείται αλλού 

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα 
Νόσος Hand–Schüller-Christian 
Ιστιοκύττωση Χ (χρόνια) 

D76.1   Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκύττωση 
Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική δικτύωση 
Ιστιοκυττώσεις των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων εκτός των κυττάρων Langerhans ΜΚΑ 

D76.2   Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, σχετιζόμενο  με λοιμώξεις 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον 
λοιμώδη παράγοντα ή το λοιμώδες νόσημα. 

D76.3   Αλλα σύνδρομα ιστιοκύττωσης 
Δικτυοϊστιοκύττωμα (γιγαντοκυτταρικό) 
Ιστιοκύττωση των κόλπων με γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια  
Ξανθοκοκκίωμα 

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

ταξινομούνται αλλού 
Ίνωση του σπλήνα στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+ ) 
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Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές 
(D80- D89) 
 
  Περιλαμβάνονται:   βλάβες του συστήματος του συμπληρώματος 
   διαταραχές ανοσοανεπάρκειας, εκτός από τη νόσο του ιού της ανθρώπινης  
   ανοσοανεπάρκειας [HIV] 
   σαρκοείδωση 
  Εξαιρούνται:  αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικά) ΜΚΑ (M35.9) 
   λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων (D71) 
   ανοσοανεπάρκεια που οφείλεται στον ιό HIV [B20-B24] 
  
D80    Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων 
D80.0   Κληρονομική υπογαμμασφαιριναιμία 

Αυτόσωμος υπολειπόμενη αγαμμασφαιριναιμία (Ελβετικού τύπου) 
Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία [του Bruton] (με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης) 

D80.1   Μη οικογενής υπογαμμασφαιριναιμία 
Αγαμμασφαιριναιμία με Β-λεμφοκύτταρα που φέρουν ανοσοσφαιρίνες  
Κοινή ποικίλη αγαμμασφαιριναιμία [CVAgamma] 
Υπογαμμασφαιριναιμία ΜΚΑ 

D80.2   Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσφαιρίνης Α [IgA] 
D80.3   Εκλεκτική ανεπάρκεια των υποκατηγοριών της ανοσοσφαιρίνης G [IgG] 
D80.4   Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσοσφαιρίνης Μ [IgM] 
D80.5   Ανοσοανεπάρκεια με αυξημένη ανοσοσφαιρίνη Μ [1gM] 
D80.6   Αντισωματική ανεπάρκεια με σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα ανοσοσφαιρινών ή με 

υπεργαμμασφαιριναιμία 
D80.7   Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία της βρεφικής ηλικίας 
D80.8   Άλλες ανοσοανεπάρκειες με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων 

Ανεπάρκεια των Κ ελαφρών αλύσεων 
D80.9   Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων, μη καθορισμένη 
  
D81    Συνδυασμένες ανοσοαναπάρκειες 
  Εξαιρούνται: αυτόσωμος υπολειπόμενη αγαμμασφαιριναιμία (Ελβετικού τύπου) (D80.0) 
D81.0   Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με δικτυωτή δυσγενεσία 
D81.1   Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με ελαττωμένους αριθμούς Τ- και Β-

λεμφοκυττάρων 
D81.2   Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με χαμηλό ή φυσιολογικό αριθμό Β-

λεμφοκυττάρων 
D81.3   Ανεπάρκεια της απαμινάσης της αδενοσίνης [ADA] 
D81.4   Σύνδρομο Nezelof 
D81.5   Ανεπάρκεια της φωσφορυλάσης της πουρινικής νουκλεοσίδης [PNP] 
D81.6   Ανεπάρκεια του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας κατηγορίας Ι 

Σύνδρομο γυμνών λεμφοκυττάρων 
D81.7   Ανεπάρκεια του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας κατηγορίας ΙΙ 
D81.8   Άλλες συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες 

Εξαρτωμένη από τη βιοτίνη ανεπάρκεια της καρβοξυλάσης 
D81.9   Συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη  

Σοβαρή συνδυασμένη διαταραχή ανοσοανεπάρκειας [SCID] ΜΚΑ 
  
D82    Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες μείζονες βλάβες 
  Εξαιρούνται: αταξία τηλεαγγειεκτασία [Louis-Bar] (G11.3) 
D82.0   Σύνδρομο Wiskott-Aldrich 

Ανοσοανεπάρκεια με θρομβοπενία και έκζεμα 
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D82.1   Σύνδρομο Di George 
Σύνδρομο του φαρυγγικού θυλάκου 
Θυμική:  
• αλεμφοπλασία 
• απλασία ή υποπλασία με ανοσοανεπάρκεια 

D82.2   Ανοσοανεπάρκεια με χαμηλό ανάστημα και βραχέα άκρα. 
D82.3   Ανοσοανεπάρκεια μετά από κληρονομική ελλειματική ανταπόκριση προς τον ιό Epstein-

Barr 
Φυλοσύνδετη λεμφοϋπερπλαστική νόσος 

D82.4   Σύνδρομο υπερανοσοσφαιρίνης Ε [IgE] 
D82.8   Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες καθορισμένες μείζονες βλάβες  
D82.9   Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με μείζονα βλάβη, μη καθορισμένη 
 
D83    Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια 
D83.0   Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με επικρατούσες ανωμαλίες του αριθμού και της 

λειτουργίας των Β-κυττάρων 
D83.1   Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με επικρατούσες ανοσορυθμιστικές διαταραχές των Τ-

κυττάρων  
D83.2   Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με αυτοαντισώματα έναντι των Β- ή Τ- κυττάρων 
D83.8   Άλλες κοινές ποικίλες ανοσοανεπάρκειες 
D83.9   Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη 
  
D84    Άλλες ανοσοανεπάρκειες 
D84.0   Έλλειμα του αντιγόνου -1 της λεμφοκυτταρικής λειτουργίας [LFA-1] 
D84.1   Ανεπάρκειες του συστήματος του συμπληρώματος  

Ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστεράσης [C1-INH] 
D84.8   Άλλες καθορισμένες ανοσοανεπάρκειες 
D84.9  Ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη 
  
D86 Σαρκοείδωση 
D86.0   Σαρκοείδωση των πνευμόνων 
D86.1   Σαρκοείδωση των λεμφαδένων 
D86.2   Σαρκοείδωση των πνευμόνων με σαρκοείδωση των λεμφαδένων 
D86.3   Σαρκοείδωση του δέρματος 
D86.8   Σαρκοείδωση σε άλλες και συνδυασμένες εντοπίσεις 

Ιριδοκυκλίτιδα στη σαρκοείδωση+ (H22.1* ) 
Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοείδωση+ (G53.2* ) 
Σαρκοειδική: 
• αρθροπάθεια+(M14.8* ) 
• μυοκαρδίτιδα+ (I41.8* ) 
• μυοσίτιδα+ (M63.3* ) 
Ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [του Heerfordt] 

D86.9   Σαρκοείδωση, μη καθορισμένη 
  
D89    Άλλες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: υπερσφαιριναιμία ΜΚΑ (R77.1) 
   μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια (D47.2) 
   αποτυχία των μεταμοσχεύσεων και απόρριψη των μοσχευμάτων (T86.- ) 
D89.0   Πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία 

Καλοήθης υπεργαμμασφαιριναιμική πορφύρα 
Πολυκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια ΜΚΑ 
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D89.1   Κρυοσφαιριναιμία  
Κρυοσφαιριναιμία: 
• κοινή  
• ιδιοπαθής 
• μικτή 
• πρωτοπαθής 
• δευτεροπαθής 
Κρυοσφαιριναιμική: 
• πορφύρα 
• αγγειΐτις 

D89.2   Υπεργαμμασφαιριναιμία, μη καθορισμένη 
D89.8   Άλλες καθορισμένες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
D89.9   Ανοσολογική διαταραχή, μη καθορισμένη  

Νόσημα του ανοσοποιητικού ΜΚΑ 
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Κεφάλαιο IV 
  
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα 
(E00-E90) 
 
 
 
Σημείωση: Όλα τα νεοπλάσματα, ανεξαρτήτως αν είναι λειτουργικώς ενεργά ή όχι, ταξινομούνται 

στο Κεφάλαιο ΙΙ. Κατάλληλοι κωδικοί στο κεφάλαιο αυτό (π.χ. E05.8, E07.0, E16-
E31, E34.-), μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν είναι επιθυμητό, ως συμπληρωματικοί 
κωδικοί για να υποδείξουν είτε λειτουργική δραστηριότητα νεοπλασμάτων και 
έκτοπου ενδοκρινικού ιστού, είτε υπερλειτουργία ή υπολειτουργία των ενδοκρινών 
αδένων σχετιζόμενη με νεοπλάσματα και άλλες καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού.   

 
 Εξαιρούνται: επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)   
   συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 

ταξινομούνται αλλού (R00-R99)  
   παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που αφορούν ειδικά το έμβρυο και 

το νεογνό (P70-P74).  
 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:    
E00-E07 Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα    
E10-E14 Σακχαρώδης διαβήτης    
E15-E16 Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής  

λειτουργίας του παγκρέατος 
E20-E35 Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων   
E40-E46 Υποσιτισμός   
E50-E64 Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες   
E65-E68 Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού   
E70-E90 Μεταβολικές διαταραχές   
 
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:    
E35* Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
E90* Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα  
(E00-E07) 
  
E00 Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου 
  Περιλαμβάνονται: ενδημικές καταστάσεις που σχετίζονται με την  περιβαλλοντική 

ανεπάρκεια ιωδίου είτε άμεσα είτε ως συνέπεια μητρικής έλλειψης ιωδίου. 
Μερικές απ' αυτές τις καταστάσεις δε συνοδεύονται από υποθυρεοειδισμό 
αλλά αποτελούν τη συνέπεια της ανεπαρκούς έκκρισης θυρεοειδικών 
ορμονών στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Περιβαλλοντολογικά 
βρογχοκηλογόνα μπορεί να σχετίζονται με τις παραπάνω καταστάσεις. 

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (F70-F79), εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό 
σχετιζόμενης νοητικής καθυστέρησης. 

  Εξαιρούνται: υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02) 
E00.0 Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, νευρολογικός τύπος 

Ενδημικός κρετινισμός, νευρολογικός τύπος 
E00.1 Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, μυξοιδηματικός τύπος 

Ενδημικός κρετινισμός: 
• υποθυρεοειδικός  
• μυξοιδηματικού τύπου  

E00.2 Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μικτός τύπος  
Ενδημικός κρετινισμός, μικτός τύπος 

E00.9 Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μη καθορισμένο. 
Συγγενής υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ 
Ενδημικός κρετινισμός ΜΚΑ 

  
E01 Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς 

καταστάσεις 
  Εξαιρούνται: συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου (E00.-) 
   υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02) 
E01.0 Διάχυτη (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου 
E01.1 Πολυοζώδης (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου 

Οζώδης βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου 
E01.2 Βρογχοκήλη (ενδημική) σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου, μη καθορισμένη. 

Ενδημική βρογχοκήλη ΜΚΑ 
E01.8 Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς 

καταστάσεις  
Επίκτητος υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ 

  
E02 Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου 
  
E03 Άλλες μορφές υποθυρεοειδισμού 
  Εξαιρούνται: υποθυρεοειδισμός σχετιζόμενος με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) 
   ιατρογενής υποθυρεοειδισμός (E89.0) 
E03.0 Συγγενής υποθυρεοειδισμός με διάχυτη βρογχοκήλη 

Βρογχοκήλη (μη τοξική) συγγενής: 
• ΜΚΑ 
• παρεγχυματώδης 

  Εξαιρούνται: παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0) 
E03.1 Συγγενής υποθυρεοειδυσμός χωρίς βρογχοκήλη 

Απλασία του θυρεοειδούς (με μυξοίδημα) 
Συγγενής: 
• ατροφία του θυρεοειδούς 
• υποθυρεοειδισμός ΜΚΑ 
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E03.2 Υποθυρεοειδισμός που οφείλεται σε φάρμακα και άλλες εξωγενείς ουσίες 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία. 

E03.3 Μεταλοιμώδης υποθυρεοειδισμός 
E03.4 Ατροφία του θυρεοειδούς (επίκτητη) 
  Εξαιρούνται: συγγενής ατροφία του θυρεοειδούς (E03.1) 
E03.5 Μυξοιδηματικό κώμα 
E03.8 Άλλος καθορισμένος υποθυρεοειδισμός 
E03.9 Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος 

Μυξοίδημα ΜΚΑ 
  
E04 Άλλες μη τοξικές βρογχοκήλες  
  Εξαιρούνται: συγγενής βρογχοκήλη: 
   • ΜΚΑ  } 
   • διάχυτη  }  (E03.0) 
   • παρεγχυματώδης  } 
   βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) 
E04.0 Μη τοξική διάχυτη βρογχοκήλη 

Βρογχοκήλη, μη τοξική: 
• διάχυτη (κολλοειδής) 
• απλή 

E04.1 Μη τοξικός μονήρης όζος του θυρεοειδούς 
Κολλοειδής όζος (κυστικός) (θυρεοειδικός) 
Μη τοξική μονοοζώδης βρογχοκήλη 
Θυρεοειδικός (κυστικός) όζος ΜΚΑ 

E04.2 Μη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη 
Κυστική βρογχοκήλη ΜΚΑ 
Πολυοζώδης (κυστική) βρογχοκήλη ΜΚΑ 

E04.8 Άλλη καθορισμένη μη τοξική βρογχοκήλη 
E04.9 Μη τοξική βρογχοκήλη, μη καθορισμένη 

Βρογχοκήλη ΜΚΑ 
Οζώδης βρογχοκήλη (μη τοξική) ΜΚΑ 

  
E05 Θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμός] 
  Εξαιρούνται: χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδική θυρεοτοξίκωση (E06.2) 
   νεογνική θυρεοτοξίκωση (P72.1) 
E05.0 Θυρεοτοξίκωση με διάχυτη βρογχοκήλη 

Εξόφθαλμος ή τοξική βρογχοκήλη ΜΚΑ 
Νόσος του Graves 
Τοξική διάχυτη βρογχοκήλη 

E05.1 Θυρεοτοξίκωση με τοξικό μονήρη θυρεοειδικό όζο 
Θυρεοτοξίκωση με τοξική μονοοζώδη βρογχοκήλη 

E05.2 Θυρεοτοξίκωση με τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη 
Τοξική οζώδης βρογχοκήλη ΜΚΑ 

E05.3 Θυρεοτοξίκωση από έκτοπο θυρεοειδικό ιστό 
E05.4 Εξωγενώς προκλητή θυρεοτοξίκωση  
E05.5 Θυρεοειδική κρίση ή θύελλα  
E05.8 Άλλη θυρεοτοξίκωση 

Υπερπαραγωγή της θυρεοτρόπου ορμόνης [TSH] 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Kεφάλαιο 
ΧΧ) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

E05.9 Θυρεοτοξίκωση, μη καθορισμένη 
Υπερθυρεοειδισμός ΜΚΑ 
Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια+ (I43.8*) 
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E06 Θυρεοειδίτιδα 
  Εξαιρούνται: θυρεοειδίτιδα που εμφανίζεται μετά τον τοκετό (O90.5) 
E06.0 Οξεία θυρεοειδίτιδα 

Απόστημα του θυρεοειδούς 
Θυρεοειδίτιδα: 
• πυογενής 
• διαπυητική 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για τον 
προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα. 

E06.1 Υποξεία θυρεοειδίτιδα 
Θυρεοειδίτιδα: 
• του de Quervain 
• γιγαντοκυτταρική 
• κοκκιωματώδης 
• μη διαπυητική 

  Εξαιρούνται: αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3) 
E06.2 Χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδική θυρεοτοξίκωση 
  Εξαιρούνται: αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3) 
E06.3 Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
Hashitoxicosis (παροδική)  
Λεμφαδενοειδής βρογχοκήλη 
Λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα 
Λεμφοματώδης βροχοκήλη [Struma Lymphomatosa] 

E06.4 Φαρμακευτική θυρεοειδίτιδα  
Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.  

E06.5 Άλλη χρόνια θυρεοειδίτιδα 
Θυρεοειδίτιδα: 
• χρόνια 

• ΜΚΑ 
• ινώδης 

• ξυλώδης 
• του Riedel 

E06.9 Θυρεοειδίτιδα, μη καθορισμένη 
  
E07 Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς 
E07.0 Υπερέκκριση καλσιτονίνης 

Υπερπλασία των C-κυττάρων του θυρεοειδούς 
Υπερέκκριση της θυρεοκαλσιτονίνης 

E07.1 Δυσορμονογενετική βρογχοκήλη 
Οικογενής δυσορμονογενετική βρογχοκήλη 
Σύνδρομο του Pendred 

  Εξαιρούνται: παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0) 
E07.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του θυρεοειδούς 

Ανωμαλία της θυρεοσφαιρίνης  
Αιμορραγία } 
Έμφρακτο } του θυρεοειδούς 
Σύνδρομο μη θυρεοειδικής νόσου [Sick–euthyroid syndrome] 

E07.9 Διαταραχή του θυρεοειδούς, μη καθορισμένη 
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Σακχαρώδης διαβήτης 
(E10-E14) 
 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), 
εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, άν (ο διαβήτης) είναι φαρμακευτικής 
αιτιολογίας.  
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου προορίζονται για χρήση μαζί με τις κατηγορίες E10-
E14: 
 
.0  Με κώμα 

Διαβητικό: 
• κώμα με ή χωρίς κετοξέωση 
• υπερωσμωτικό κώμα 
• υπογλυκαιμικό κώμα 
Υπεργλυκαιμικό κώμα ΜΚΑ 

 
.1  Με κετοξέωση 

Διαβητική: 
• οξέωση  }  χωρίς να αναφέρεται η παρουσία κώματος 
• κετοξέωση } 

 
.2+  Με νεφρικές επιπλοκές 

Διαβητική νεφροπάθεια (N08.3* ) 
Ενδοτριχοειδική σπειραματοσκλήρυνση (N08.3* ) 
Σύνδρομο Kimmelstiel–Wilson (N08.3* ) 

 
.3+  Με οφθαλμικές επιπλοκές  

Διαβητικός(ή): 
• καταρράκτης (H28.0* )  
• αμφιβληστροειδοπάθεια (H36.0* )  

 
.4+  Με νευρολογικές επιπλοκές 

Διαβητική: 
• αμυοατροφία (G73.0* ) 
• νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0* ) 
• μονονευροπάθεια (G59.0* ) 
• πολυνευροπάθεια (G63.2* ) 

• του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0* ) 
 
.5  Με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές  

Διαβητική(ό): 
• γάγγραινα 
• περιφερική αγγειοπάθεια (I79.2* ) 
• έλκος 

 
.6  Με άλλες καθορισμένες επιπλοκές 

Διαβητική αρθροπάθεια+ (M14.2* ) 
• νευροπαθητική+ (M14.6* ) 

 
.7  Με πολλαπλές επιπλοκές 
 
.8  Με μη καθορισμένες επιπλοκές 
 
.9  Χωρίς επιπλοκές 
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E10 Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 
[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] 

  Περιλαμβάνονται: διαβήτης (σακχαρώδης) 
   • δυσρύθμιστος  
   • νεανικής έναρξης 
   • με προδιάθεση για κέτωση 
   • τύπου Ι 
  Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης: 
   • σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.- ) 
   • νεογνικός (P70.2) 
   • εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.- ) 
   γλυκοζουρία: 
   • ΜΚΑ (R81) 
   • νεφρική (E74.8) 
  διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0) 
   μετεγχειρητική υποινσουλιναιμία (E89.1) 
  
E11   Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 

[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] 
Περιλαμβάνονται: διαβήτης (σακχαρώδης) (μη παχύσαρκου) (παχύσαρκου): 

• ενήλικα 
• με έναρξη στην ώριμη ηλικία 
• μη κετωτικός 
• σταθερός  
• τύπου ΙΙ 
μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης των νέων 

Εξαιρούνται:        σακχαρώδης διαβήτης: 
• σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.- ) 
• νεογνικός (P70.2) 
• εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.- ) 
γλυκοζουρία 
• ΜΚΑ (R81) 
• νεφρική (E74.8) 
• διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0) 
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1)  

  
E12   Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό 

[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] 
Περιλαμβάνονται: σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό: 

• ινσουλινοεξαρτώμενος 
• μη ινσουλινοεξαρτώμενος 

Εξαιρούνται:    σακχαρώδης διαβήτης εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.- ) 
γλυκοζουρία: 
• ΜΚΑ (R81) 
• νεφρική (E74.8) 
διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0) 
νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης (P70.2) 
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1) 
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E13   Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη 
[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] 
Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης: 

• ινσουλινοεξαρτώμενος (E10.- ) 
• σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.- ) 
• νεογνικός (P70.2) 
• μη ινσουλινοεξαρτώμενος (E11.- ) 
• εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας (O24.- ) 
γλυκοζουρία: 
• ΜΚΑ (R81) 
• νεφρική (E74.8) 
διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0) 
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1) 

  
E14   Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης 

[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] 
Περιλαμβάνονται:  διαβήτης ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:   σακχαρώδης διαβήτης: 

• ινσουλινοεξαρτώμενος (E10.- ) 
• σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.- ) 
• νεογνικός (P70.2) 
• εγκυμοσύνης, τοκετού, και λοχείας (O24.- ) 
γλυκοζουρία: 
• ΜΚΑ (R81) 
• νεφρική (E74.8) 
μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη (R73.0) 
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1) 

 
 
 
Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της 
ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος  
(E15-E16) 
  
E15   Μη διαβητικό υπογλυκαιμικό κώμα 

Φαρμακευτικής αιτιολογίας ινσουλινικό κώμα σε μη διαβητικούς 
Υπερινσουλινισμός με υπογλυκαιμικό κώμα 
Υπογλυκαιμικό κώμα ΜΚΑ 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εαν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 
  

E16   Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 
E16.0   Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εαν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.  

E16.1   Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας 
Λειτουργική μη υπερινσουλιναιμική υπογλυκαιμία 
Υπερινσουλινισμός: 
• ΜΚΑ 
• λειτουργικός 
Υπερπλασία των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος ΜΚΑ 
Εγκεφαλοπάθεια μετά από υπογλυκαιμικό κώμα 
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E16.2   Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη 
E16.3   Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης 

Υπερπλασία των ενδοκρινών κυττάρων του παγκρέατος με υπερέκκριση γλυκαγόνης 
E16.4  Διαταραχή στην έκκριση γαστρίνης 
             Υπεργαστριναιμία 
              Σύνδρομο Zollinger-Ellison 
E16.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 

Αυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος: 
• ορμόνης απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης [GHRH] 
• παγκρεατικού πολυπεπτίδιου 
• σωματοστατίνης 
• αγγειοδραστικού εντερικού πολυπεπτίδιου 

E16.9   Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη  
Υπερπλασία των κυττάρων των νησιδίων ΜΚΑ 
Υπερπλασία των παγκρεατικών ενδοκρινικών κυττάρων ΜΚΑ 

 
 
 
Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων 
(E20-E35) 
 
Εξαιρούνται:    γαλακτόρροια (N64.3) 

γυναικομαστία (N62) 
  
E20   Υποπαραθυρεοειδισμός 

Εξαιρούνται:    σύνδρομο Di George (D82.1) 
ιατρογενής υποπαραθυρεοειδισμός (E89.2) 
τετανία ΜΚΑ (R29.0) 
παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός (P71.4) 

E20.0   Ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός 
E20.1   Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός 
E20.8   Άλλες μορφές υποπαραθυρεοειδισμού 
E20.9   Υποπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος 

Παραθυρεοειδική τετανία 
  
E21   Υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων 

Εξαιρούνται:   οστεομαλακία: 
• ενηλίκων (M83.- ) 
• βρεφική και νεανική (E55.0) 

E21.0   Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 
Υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων 
Γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα (νόσος von Recklinghausen των οστών) 

E21.1   Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. που δεν ταξινομείται αλλού 
Εξαιρούνται:   δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής προέλευσης (N25.8) 

E21.2   Άλλες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού 
Εξαιρούνται:   οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (E83.5) 

E21.3  Υπερπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος 
E21.4   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων 
E21.5   Δαταραχή των παραθυρεοειδών αδένων, μη καθορισμένη 
  
 
 
 
 



ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  

 207

E22   Υπερλειτουργία της υπόφυσης 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο Cushing (E24.- ) 

σύνδρομο Nelson (E24.1) 
υπερπαραγωγή: 
• ACTH μη σχετιζόμενης με σύνδρομο Cushing (E27.0) 
• υποφυσιακής ACTH (E24.0) 
• θυρεοτρόπου ορμόνης  (E05.8) 

E22.0   Μεγαλακρία και υποφυσιακός γιγαντισμός 
Αρθροπάθεια σχετιζόμενη με ακρομεγαλία+ (M14.5* ) 
Υπερπαραγωγή αυξητικής ορμόνης  
Εξαιρούνται:    ιδιοσυστασιακός/ό:  

• γιγαντισμός (E34.4) 
• υψηλό ανάστημα (E34.4) 
αυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος της εκλυτικής 
ορμόνης έκκρισης της αυξητικής ορμόνης [GHRH] (E16.8) 

E22.1   Υπερπρολακτιναιμία 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 

E22.2   Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης 
E22.8   Άλλες περιπτώσεις υπερλειτουργίας της υπόφυσης 

Κεντρική πρώιμος ήβη 
E22.9   Υπερλειτουργία της υπόφυσης, μη καθορισμένη 
  
E23   Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης 

Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις είτε η διαταραχή εντοπίζεται στην υπόφυση είτε 
στον υποθάλαμο 

Εξαιρούνται:   ιατρογενής υποφυσιακή ανεπάρκεια (E89.3) 
E23.0   Υποφυσιακή ανεπάρκεια 

Σύνδρομο του γόνιμου ευνούχου  
Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός 
Ιδιοπαθής ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης 
Μεμονωμένη ανεπάρκεια: 
• γοναδοτροπινών 
• αυξητικής ορμόνης 
• υποφυσιακής ορμόνης 
Σύνδρομο Kallmann 
Νανισμός Lorain-Levi 
Νέκρωση της υπόφυσης (μετά τον τοκετό) 
Καθολική υποφυσιακή ανεπάρκεια 
Υποφυσιακή:  
• καχεξία 
• ανεπάρκεια ΜΚΑ 
• χαμηλό ανάστημα 
Σύνδρομο Sheehan 
Νόσος του Simmonds 

E23.1   Φαρμακευτικής αιτιολογίας ανεπάρκεια της υπόφυσης 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.  

E23.2   Άποιος διαβήτης 
Εξαιρούνται:    νεφρογενής άποιος διαβήτης (N25.1) 

E23.3   Υποθαλαμική δυσλειτουργία, που δεν ταξινομείται αλλού 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1) 

σύνδρομο Russell-Silver (Q87.1) 
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E23.6   Άλλες διαταραχές της υπόφυσης 
Απόστημα της υπόφυσης 
Λιπογεννητική δυστροφία 

E23.7   Διαταραχή της υπόφυσης, μη καθορισμένη 
  
E24   Σύνδρομο Cushing 
E24.0   Υποφυσιοεξαρτώμενη νόσος του Cushing 

Υπερπαραγωγή υποφυσικής ACTH  
Υποφυσιοεξαρτώμενη υπερπαραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια 

E24.1   Σύνδρομο Nelson 
E24.2   Φαρμακευτικής αιτιολογίας σύνδρομο Cushing  

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

E24.3   Σύνδρομο έκτοπης έκκρισης ACTH 
E24.4   Ψευδο-σύνδρομο Cushing από αλκοολισμό  
E24.8   Άλλες μορφές συνδρόμου Cushing 
E24.9   Σύνδρομο Cushing, μη καθορισμένο 
  
E25   Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές 

Περιλαμβάνονται:   επινεφριδιο-γεννητικά σύνδρομα, αρρενοποιητικά ή θηλεοποιητικά, 
επίκτητα ή οφειλόμενα σε υπερπλασία των επινεφριδίων συνεπεία συγγενών 
ενζυμικών ελλειμμάτων στην ορμονική σύνθεση. 
γυναικείος(α): 
• επινεφριδικός ψευδερμαφροδιτισμός 
• ετεροσεξουαλική πρώιμη ψευδοήβη 
ανδρική: 
• ισοσεξουαλική πρώιμη ψευδοήβη 
• πρώιμη υπέρμετρη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων 

[macrogenitosomia praecox]  
• πρώιμη ήβη με υπερπλασία των επινεφριδίων 
αρρενοποίηση (στη γυναίκα) 

E25.0   Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ενζύμων 
Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων 
Ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης 
Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων με απώλεια άλατος 

E25.8   Άλλες επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές 
Ιδιοπαθής επινεφριδιο-γενητική διαταραχή 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν (οι διαταραχές) είναι 
φαρμακευτικής αιτιολογίας. 

E25.9   Επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή, μη καθορισμένη 
Επινεφριδιο-γεννητικό σύνδρομο ΜΚΑ 

  
E26   Υπεραλδοστερονισμός 
E26.0   Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός 

Σύνδρομο του Conn 
Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός οφειλόμενος σε υπερπλασία των επινεφριδίων 
(αμφοτερόπλευρη) 

E26.1   Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός 
E26.8   Άλλες μορφές υπεραλδοστερονισμού 

Σύνδρομο Bartter 
E26.9   Υπεραλδοστερονισμός, μη καθορισμένος 
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E27   Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων 
E27.0   Άλλες περιπτώσεις φλοιοεπινεφριδιακής υπερλειτουργίας 

Υπερπαραγωγή ACTH, μη σχετιζόμενη με τη νόσο του Cushing  
Πρώιμος αδρεναρχή 
Εξαιρούνται:   σύνδρομο Chushing (E24.- ) 

E27.1   Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια 
Νόσος του Addison 
Αυτοάνοση επινεφρίτιδα 
Εξαιρούνται:    αμυλοείδωση (E85.- ) 

φυματιώδους αιτιολογίας νόσος του Addison (A18.7) 
σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 

E27.2   Κρίση Αddison (Αδδισόνιαν) 
Επινεφριδική κρίση 
Φλοιοεπινεφριδική κρίση 

E27.3   Φαρμακογενής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια  
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.  

E27.4   Άλλες  και μη καθορισμένες μορφές φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας 
Επινεφριδιακή(ό): 
• αιμορραγία 
• έμφρακτο 
Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 
Υπαλδοστερονισμός  
Εξαιρούνται:    αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3) 

σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 
E27.5   Υπερλειτουργία του μυελού των επινεφριδίων 

Υπερπλασία του μυελού των επινεφριδίων 
Υπερέκκριση κατεχολαμινών 

E27.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των επινεφριδίων 
Ανωμαλίες της σφαιρίνης σύνδεσης της κορτιζόλης 

E27.9   Διαταραχή των επινεφριδίων, μη καθορισμένη  
  
E28   Δυσλειτουργία των ωοθηκών 

Εξαιρούνται:   μεμονωμένη ανεπάρκεια των γοναδοτροπινών (E23.0) 
   ιατρογενής ανεπάρκεια των ωοθηκών (E89.4) 

E28.0   Περίσσεια οιστρογόνων 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 

E28.1   Περίσσεια ανδρογόνων 
Υπερέκκριση ωοθηκικών ανδρογόνων  
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 

E28.2   Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
Σύνδρομο σκληροκυστικής ωοθήκης 
Σύνδρομο Stein–Leventhal 

E28.3   Πρωτοπαθής ανεπάρκεια των ωοθηκών 
Μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων 
Πρώιμος εμμηνόπαυση ΜΚΑ 
Σύνδρομο αντίστασης των ωοθηκών 
Εξαιρούνται: καταστάσεις σχετιζόμενες με την εμμηνόπαυση και τη γυναικεία κλιμακτήριο 

(N95.1) 
αμιγής δυσγενεσία των γονάδων (Q99.1) 
σύνδρομο Turner (Q96.- ) 
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E28.8   Άλλη δυσλειτουργία των ωοθηκών 
Υπερλειτουργία των ωοθηκών ΜΚΑ 

E28.9   Δυσλειτουργία των ωοθηκών, μη καθορισμένη  
  
 
E29   Δυσλειτουργία των όρχεων 

Εξαιρούνται:   σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5) 
αζωοσπερμία ή ολιγοσπερμία ΜΚΑ (N46) 
μεμονωμένη ανεπάρκεια γοναδοτροπινών (E23.0) 
σύνδρομο Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4) 
ιατρογενής υπολειτουργία των όρχεων (E89.5) 
θηλεοποίηση όρχεων (σύνδρομο ) (E34.5) 

E29.0   Υπερλειτουργία των όρχεων 
Υπερέκκριση ορμονών του όρχεος 

E29.1   Υπολειτουργία των όρχεων. 
Ανεπάρκεια της 5 – άλφα ρεδουκτάσης (με ανδρικό ψευδοερμαφροδιτισμό) 
Ελαττωματική βιοσύνθεση των ανδρογόνων των όρχεων ΜΚΑ 
Ορχικός υπογοναδισμός ΜΚΑ 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 

E29.8   Άλλη δυσλειτουργία των όρχεων 
E29.9   Δυσλειτουργία των όρχεων, μη καθορισμένη 
  
E30   Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού 
E30.0   Καθυστερημένη ήβη 

Ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση της ήβης 
Καθυστερημένη σεξουαλική ανάπτυξη 

E30.1   Πρώιμος ήβη 
Πρώιμος εμμηναρχή 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο Albright (-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)   

κεντρική πρώιμη ήβη (E22.8) 
συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0) 
γυναικεία ετεροφυλική πρώιμη ψευδοήβη (E25.-) 
ανδρική ομοιοφυλική πρώιμη ψευδοήβη (E25.-) 

E30.8   Άλλες διαταραχές της ήβης 
Πρώιμος θηλαρχή 

E30.9   Διαταραχή της ήβης, μη καθορισμένη 
  
E31   Πολυαδενική δυσλειτουργία 

Εξαιρούνται:    αταξία τηλαγγειεκτασία [Louis-Bar] (G11.3) 
μυοτονική δυστροφία [Steinert] (G71.1) 
ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1) 

E31.0   Αυτοάνοσος πολυαδενική ανεπάρκεια 
Σύνδρομο του Schmidt 

E31.1   Πολυαδενική υπερλειτουργία 
Εξαιρούνται:   πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση (D44.8) 

E31.8   Άλλη πολυαδενική δυσλειτουργία 
E31.9   Πολυαδενική δυσλειτουργία, μη καθορισμένη 
  
E32   Νοσήματα του θύμου αδένα 

Εξαιρούνται:    απλασία ή υποπλασία με ανοσοανεπάρκεια (D82.1) 
βαρεία μυασθένεια (G70.0) 

E32.0   Επίμονη υπερπλασία του θύμου 
Υπερτροφία του θύμου 
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E32.1   Απόστημα του θύμου 
E32.8   Άλλα νοσήματατου θύμου 
E32.9   Νόσος του θύμου, μη καθορισμένη 
  
 
E34      Άλλες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων  

   Εξαιρούνται:    ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1) 
E34.0   Σύνδρομο καρκινοειδούς 

Σημείωση:  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος κωδικός, εάν είναι επιθυμητό, για τον 
προσδιορισμό της λειτουργικής δραστηριότητας η οποία σχετίζεται με την 
ύπαρξη καρκινοειδούς όγκου 

E34.1   Άλλες μορφές υπερέκκρισης εντερικών ορμονών 
E34.2   Έκτοπη ορμονική έκκριση, που δεν ταξινομείται αλλού 
E34.3   Χαμηλό ανάστημα, που δεν ταξινομείται αλλού 

Χαμηλό ανάστημα: 
• ΜΚΑ 
• ιδιοσυστασιακό 
• τύπου Laron 
• ψυχοκοινωνικό 
Εξαιρούνται:    προγηρία (E34.8) 

σύνδρομο Russel-Silver (Q87.1) 
χαμηλό ανάστημα βραχέων άκρων με ανοσοανεπάρκεια (D82.2) 
χαμηλό ανάστημα: 
• αχονδροπλαστικό (Q77.4)  
• υποχονδροπλαστικό (Q77.4)  
• σε συγκεκριμένα δυσμορφικά σύνδρομα - κωδικοποιήστε στο σύνδρομο - 

βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
• διατροφικό (E45) 
• υποφυσιογενές (E23.0) 
• νεφρικό (N25.0) 

E34.4   Ιδιοσυστασιακό ψηλό ανάστημα 
Ιδιοσυστασιακός γιγαντισμός 

E34.5   Σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα 
Άρρην ψευδερμαφροδιτισμός με αντίσταση στα ανδρογόνα 
Διαταραχή των περιφερικών ορμονικών υποδοχέων 
Σύνδρομο του Reifenstein 
Ορχική θηλεοποίηση (σύνδρομο)  

E34.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων 
Δυσλειτουργία της επίφυσης 
Προγηρία 

E34.9   Ενδοκρινική διαταραχή, μη καθορισμένη 
Διαταραχή: 
• ενδοκρινική ΜΚΑ 
• ορμονική ΜΚΑ 

  
E35*      Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
E35.0*   Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Φυματίωση του θυρεοειδούς αδένα (A18.8+) 
E35.1*   Διαταραχές των επινεφριδίων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Φυματιώδης νόσος του Addison (A18.7+) 
Σύνδρομο Waterhouse–Friderichsen (μηνιγγοκοκκικό) (A39.1+) 

E35.8   Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Υποσιτισμός 
(E40-E46) 
 
Σημείωση: o βαθμός υποσιτισμού συνήθως μετράται με προσδιορισμό του σωματικού βάρους, 

εκφραζόμενος σε τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο του σχετικού πληθυσμού 
αναφοράς. Όταν είναι διαθέσιμες μία ή περισσότερες προηγούμενες μετρήσεις, η 
απουσία αύξησης του σωματικού βάρους σε παιδιά ή η ελάττωση του σωματικού βάρους 
σε παιδιά ή ενήλικες, συνήθως υποδηλώνουν υποσιτισμό. Όταν διατίθεται μία μόνο  
μέτρηση, η διάγνωση βασίζεται σε πιθανότητες και δεν είναι οριστική χωρίς άλλες 
κλινικές ή εργαστηριακές δοκιμασίες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου καμιά μέτρηση 
βάρους δεν είναι διαθέσιμη, τότε τη βάση αποτελούν τα κλινικά ευρήματα.  

 
  Εάν μια καταγραφή βάρους είναι κάτω από την μέση τιμή σωματικού βάρους του 

πληθυσμού αναφοράς, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα σοβαρού υποσιτισμού εάν η 
παρατηρούμενη τιμή βρίσκεται 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω από την μέση 
τιμή του πληθυσμού αναφοράς· υψηλή πιθανότητα μέτριου υποσιτισμού υπάρχει όταν το 
καταγραφόμενο βάρος βρίσκεται μεταξύ 2 και 3 τυπικών αποκλίσεων κάτω από τη μέση 
τιμή, και υψηλή πιθανότητα ήπιου υποσιτισμού όταν το βάρος αντιστοιχεί σε τιμή 
μεταξύ 1 και λιγότερο των 2 τυπικών αποκλίσεων χαμηλότερα από τη μέση τιμή. 

 
Εξαιρούνται:   εντερική δυσαπορρόφηση ( K90.- ) 

διατροφικές αναιμίες ( D50-D53 ) 
όψιμα αποτελέσματα πρωτεϊνο-ενεργειακού υποσιτισμού ( E64.0 ) 
ισχνή νόσος ( B22.2 ) 
λιμός ( T73.0 ) 

  
E40   Kwashiorkor    

Σοβαρός υποσιτισμός με τροφικό οίδημα με διαταραχή της χρώσης του δέρματος και των τριχών. 
Εξαιρούνται:   μαρασμικό kwashiorkor ( E42 ) 

  
E41   Τροφικός μαρασμός 

Σοβαρός υποσιτισμός με μαρασμό 
Εξαιρούνται:    μαρασμικό kwashiorkor ( E42 ) 

  
E42   Μαρασμικό kwashiorkor    

Σοβαρός υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας  [όπως στην E43]: 
• ενδιάμεση μορφή 
• με σημεία τόσο kwashiorkor όσο και μαρασμού 

  
E43   Μη καθορισμένος σοβαρός πρωτεϊνο-ενεργειακός υποσιτισμός  

Σοβαρή απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά που οδηγεί σε 
καταγραφόμενο βάρος το οποίο είναι τουλάχιστον 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού 
βάρους για τον πληθυσμό αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται με άλλες στατιστικές 
μεθόδους). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρής απώλειας 
βάρους όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο 
του πληθυσμού αναφοράς. 
Οίδημα ασιτίας 

 
E44 Μέτριου και ήπιου βαθμού υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και 

ενέργειας   
E44.0   Μέτριος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 
  Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο 

βάρος που είναι 2 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή 
σωματικού βάρους για τον πληθυσμό αναφοράς  ( ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται μέσω 
άλλων στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
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μέτριου υποσιτισμού όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 2 ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 3 τυπικές 
αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς. 

E44.1   Ήπιος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 
Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο 
βάρος 1 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού 
βάρους του πληθυσμού αναφοράς ( ή παρόμοια απώλεια βάρους  που εκφράζεται μέσω άλλων 
στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ήπιου 
υποσιτισμού, όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 1 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 τυπικές 
αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς. 

  
E45   Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης 

πρωτεϊνών και ενέργειας   
Διατροφικής αιτιολογίας: 
• χαμηλό ανάστημα  
• σωματική στέρηση 

Καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης οφειλόμενη σε υποσιτισμό 
  
E46   Μη καθορισμένος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας   

Υποσιτισμός ΜΚΑ 
Διαταραχή του ισοζυγίου πρωτεϊνών-ενέργειας ΜΚΑ 

 
 
 
Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες  
(E50-E64) 
 
Εξαιρούνται:    διατροφικές αναιμίες ( D50-D53 ) 
  
E50  Ανεπάρκεια βιταμίνης Α 

Εξαιρούνται:  όψιμα αποτελέσματα από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α ( E64.1 ) 
E50.0   Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα των επιπεφυκότων 
E50.1   Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κηλίδα του Bitot και ξηρότητα των επιπεφυκότων 

Κηλίδα  του Bitot στα μικρά παιδιά 
E50.2   Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα του κερατοειδούς. 
E50.3   Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με εξέλκωση και ξηρότητα του κερατοειδούς 
E50.4  Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κερατομαλάκυνση 
E50.5  Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με νυκταλωπία 
E50.6   Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηροφθαλμικές εσχάρες του κερατοειδούς 
E50.7   Άλλες οφθαλμικές εκδηλώσεις από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α  

Ξηροφθαλμία ΜΚΑ 
E50.8   Άλλες εκδηλώσεις από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α 

Θυλακική υπερκεράτωση }από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α+ (L86*) 
Ξηροδερμία   } 

E50.9   Ανεπάρκεια βιταμίνης Α, μη καθορισμένη 
Υποβιταμίνωση Α   ΜΚΑ 

  
E51    Ανεπάρκεια θειαμίνης  

Εξαιρούνται:  όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας θειαμίνης (E64.8) 
E51.1   Beriberi 

Beriberi: 
• ξηρά μορφή 
• υγρά μορφή+ (I98.8*) 

E51.2   Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke 
E51.8   Άλλες εκδηλώσεις της ανεπάρκειας θειαμίνης 
E51.9   Ανεπάρκεια θειαμίνης, μη καθορισμένη 



ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  

 214

  
E52   Ανεπάρκεια νιασίνης [πελλάγρα] 

Ανεπάρκεια: 
• νιασίνης (-τρυπτοφάνης) 
• νικοτιναμίδης 
Πελλάγρα (αλκοολική) 
Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα από την ανεπάρκεια νιασίνης (E64.8) 

  
E53  Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών της ομάδας Β 

Εξαιρούνται:  όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμινών Β (E64.8) 
αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (D51.-) 

E53.0   Ανεπάρκεια ριβοβλαφίνης  
Αριβοφλαβίνωση 

E53.1   Ανεπάρκεια πυριδοξίνης 
Ανεπάρκεια βιταμίνης B6 
Εξαιρούνται:   σιδηροβλαστική αναιμία που ανταποκρίνεται στην πυριδοξίνη (D64.3) 

E53.8  Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων βιταμινών της ομάδας Β 
Ανεπάρκεια: 
• βιοτίνης 
• κυανοκοβαλαμίνης 
• φυλλικού 
• φυλλικού οξέος 
• παντοθενικού οξέος 
• βιταμίνης Β12 

E53.9   Ανεπάρκεια βιταμίνης Β, μη καθορισμένη 
  
E54   Ανεπάρκεια ασκορβικού οξέος 

Ανεπάρκεια βιταμίνης C 
Σκορβούτο 
Εξαιρούνται:    αναιμία από έλλειψη ασκορβικού οξέος (D53.2) 

όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκεια βιταμίνης C (E64.2) 
  
E55   Ανεπάρκεια βιταμίνης D  

Εξαιρούνται:    οστεομαλακία των ενηλίκων (M83.- ) 
οστεοπόρωση (M80-M81) 
όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδας (E64.3) 

E55.0   Ραχίτιδα, ενεργή  
Οστεομαλακία: 
• βρεφική 
• νεανική 
Εξαιρούνται:     ραχίτιδα: 

• κοιλιοκάκης (K90.0) 
• νόσου του Crohn (K50.- ) 
• μη ενεργή (E64.3) 
• νεφρική (N25.0) 
• ανθεκτική στη βιταμίνη D (E83.3) 

 
E55.9   Ανεπάρκεια βιταμίνης D, μη καθορισμένη 

Αβιταμίνωση D 
  
E56    Ανεπάρκειες άλλων βιταμινών 

Εξαιρούνται:  όψιμα αποτελέσματα από ανεπάρκειες άλλων βιταμινών (E64.8) 
E56.0   Ανεπάρκεια της βιταμίνης Ε 
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E56.1   Ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ 
Εξαιρούνται:  ανεπάρκεια παράγοντα πήξεως οφειλόμενη σε ανεπάρκεια βιταμίνης Κ 

(D68.4) 
ανεπάρκεια βιταμίνης Κ του νεογνού (P53) 

E56.8   Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών  
E56.9   Ανεπάρκεια βιταμίνης, μη καθορισμένη  
  
E58   Διατροφική ανεπάρκεια ασβεστίου  

Εξαιρούνται: διαταραχή  του μεταβολισμού του ασβεστίου (E83.5) 
όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας ασβεστίου (E64.8) 

  
E59   Διατροφική ανεπάρκεια σεληνίου 

Νόσος του Keshan  
Εξαιρούνται:  όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας σεληνίου (E64.8) 

  
E60   Διατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου  
  
E61    Ανεπάρκεια άλλων διατροφικών συστατικών 

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), 
εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 

  Εξαιρούνται:  διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.- ) 
   διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) 
   όψιμα αποτελέσματα του υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών 

(E64.-) 
E61.0   Ανεπάρκεια χαλκού 
E61.1   Ανεπάρκεια σιδήρου 

Εξαιρούνται:   σιδηροπενική αναιμία (D50.- ) 
E61.2   Ανεπάρκεια μαγνησίου 
E61.3   Ανεπάρκεια μαγγανίου 
E61.4   Ανεπάρκεια χρωμίου 
E61.5   Ανεπάρκεια μολυβδενίου 
E61.6   Ανεπάρκεια βαναδίου 
E61.7   Ανεπάρκεια πολλαπλών διατροφικών συστατικών 
E61.8   Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων διατροφικών συστατικών 
E61.9   Ανεπάρκεια διατροφικού συστατικού, μη καθορισμένη 
  
E63    Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες 

Εξαιρούνται: αφυδάτωση (E86) 
αδυναμία ανάπτυξης (R62.8) 
προβλήματα σίτισης του νεογνού (P92.-) 
όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων διατροφικών ανεπαρκειών (E64.-) 

E63.0   Ανεπάρκεια των βασικών λιπαρών οξέων [EFA] 
E63.1   Μη ισολογισμένη πρόσληψη συστατικών διατροφής 
E63.8   Άλλες καθορισμένες διατροφικές ανεπάρκειες 
E63.9   Διατροφική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη. 

Διατροφική καρδιομυοπάθεια ΜΚΑ+ (I43.2*) 
  
E64    Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών 
 
E64.0   Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 

Εξαιρούνται:   καθυστέρηση της ανάπτυξης λόγω υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης 
πρωτεϊνών και ενέργειας  (E45) 

E64.1   Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης Α 
E64.2   Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C 
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E64.3   Όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδος 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (M40.1, M41.5), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 
κύφωση 

E64.8   Όψιμα αποτελέσματα άλλων διατροφικών ανεπαρκειών 
E64.9   Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένης διατροφικής ανεπάρκειας 
 
 
 
Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού  
(E65 - E68) 
  
 
E65    Εντοπισμένη παχυσαρκία 
  Τοπική συσσώρευση λίπους 
 
E66    Παχυσαρκία 

Εξαιρούνται:    λιπογεννητική δυστροφία (E23.6) 
λιπωμάτωση  
• ΜΚΑ (E88.2) 
• επώδυνη [του Dercum] (E88.2) 
σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1) 

E66.0   Παχυσαρκία από αυξημένη πρόσληψη θερμίδων 
E66.1   Φαρμακευτικής αιτιολογίας παχυσαρκία  

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

E66.2   Υπερβολική παχυσαρκία με κυψελιδικό υποαερισμό  
Σύνδρομο Pickwick 

E66.8   Άλλες μορφές παχυσαρκίας 
Νοσογόνος παχυσαρκία 

E66.9   Παχυσαρκία, μη καθορισμένη 
Απλή παχυσαρκία ΜΚΑ 

  
E67   Άλλες μορφές υπερσιτισμού  

Εξαιρούνται:    υπερσιτισμός ΜΚΑ (R63.2)  
όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού (E68) 

E67.0   Υπερβιταμίνωση Α 
E67.1   Υπερκαροτιναιμία 
E67.2   Σύνδρομο των μεγαβιταμίνων Β6 
E67.3   Υπερβιταμίνωση D 
E67.8   Άλλες μορφές υπερσιτισμού 
  
E68   Όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού 
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Μεταβολικές διαταραχές 
(E70 - E90) 
 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5) 
  συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0) 
  σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6) 
  αιμολυτική αναιμία από ενζυμικές διαταραχές (D55.- ) 
  σύνδρομο  Marfan (Q87.4) 
  ανεπάρκεια της 5-άλφα-ρεδουκτάσης (E29.1) 
  
E70   Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων 
E70.0   Κλασσική φαινυλκετονουρία 
E70.1   Άλλες μορφές υπερφαινυλαλανιναιμίας 
E70.2   Διαταραχές του μεταβολισμού της τυροσίνης  

Αλκαπτονουρία 
Υπερτυροσιναιμία 
Ωχρονοσία 
Τυροσιναιμία  
Τυροσίνωση 

E70.3   Αλφισμός 
Αλφισμός : 
• οφθαλμικός  
• οφθαλμοδερματικός  
Σύνδρομο: 
• Chediak (-Steinbrinck)-Higashi 
• Cross 
• Hermansky-Pudlak 

E70.8   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων 
Διαταραχές του μεταβολισμού της: 
• ιστιδίνης 
• τρυπτοφάνης 

E70.9   Διαταραχή του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων, μη καθορισμένη 
  
E71  Διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου και των λιπαρών 

οξέων  
E71.0   Νόσος της οσμής των ούρων δίκην σιροπίου σφενδάμου (Maple-syrup-urine disease) 
E71.1   Άλλες διαταραχές -του μεταβολισμού- των αμινοξέων  διακλαδoύμενης αλύσου 

Υπερλευκίνη-ισολευκιναιμία 
Υπερβαλιναιμία 
Ισοβαλερική οξυναιμία 
Μεθυλμαλονική οξυναιμία 
Προπιονική οξυναιμία 

E71.2   Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου, μη καθορισμένη 
E71.3   Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων 

Αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] 
Ανεπάρκεια της παλμιτυλτρανσφεράσης της καρνιτίνης των μυών 
Εξαιρούνται:    νόσος του Schilder (G37.0) 

 
E72   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων 

Εξαιρούνται:    μη φυσιολογικά ευρήματα χωρίς εκδήλωση νόσου (R70-R89) 
διαταραχές του μεταβολισμού των: 
• αρωματικών αμινοξέων (E70.-) 
• αμινοξέων με διακλαδούμενη άλυσο (E71.0-E71.2) 
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• λιπαρών οξέων (E71.3) 
• πουρινών και των πυριμιδινών (E79.-) 
η ουρική αρθρίτιδα (M10.- ) 

E72.0   Διαταραχές της μεταφοράς των αμινοξέων 
Κυστίνωση 
Κυστινουρία 
Σύνδρομο Fanconi(-de Toni)(-Debré) 
Νόσος του Hartnup 
Σύνδρομο του Lowe 
Εξαιρούνται:  διαταραχές τoυ μεταβολισμού της τρυπτοφάνης (E70.8) 

E72.1   Διαταραχές του μεταβολισμού των θειαμινοξέων  
Κυσταθειονινουρία 
Ομοκυστινουρία 
Μεθειονιναιμία 
Ανεπάρκεια της θειϊκής οξειδάσης 
Εξαιρούνται:   ανεπάρκεια της τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ (D51.2) 

E72.2   Διαταραχές του μεταβολισμού του κύκλου της ουρίας 
Αργινιναιμία 
Αργινινοσουκινική οξυουρία 
Κιτρουλιναιμία 
Υπεραμμωνιαιμία 
Εξαιρούνται:    διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης (E72.4) 

E72.3   Διαταραχές του μεταβολισμού της λυσίνης και υδροξυλυσίνης 
Γλουταρική οξυουρία 
Υδροξυλυσιναιμία 
Υπερλυσιναιμία 
Εξαιρούνται:    νόσος Refsum (G60.1) 

σύνδρομο Zellweger (Q87.8) 
E72.4   Διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης 

Ορνιθιναιμία (τύποι Ι, ΙΙ ) 
E72.5   Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκίνης 

Υπερυδροξυπρολιναιμία 
Υπερπρολιναιμία (τύποι Ι, ΙΙ ) 
Μη-κετωτική υπεργλυκιναιμία 
Σαρκοsιναιμία  

E72.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων 
Διαταραχές: 
• του μεταβολισμού των β-αμινοξέων  
• του γ-γλουταμυλικού κύκλου 

E72.9   Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων, μη καθορισμένη 
  
E73    Δυσανεξία στη λακτόζη 
E73.0   Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης 
E73.1   Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης 
E73.8   Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη 
E73.9   Δυσανεξία στη λακτόζη, μη καθορισμένη 
  
E74   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων 

Εξαιρούνται:    αυξημένη έκκριση γλυκαγόνου (E16.3) 
σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14) 
υπογλυκαιμία ΜΚΑ (E16.2) 
βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3) 
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E74.0   Νόσος της αποθήκευσης γλυκογόνου 
Καρδιακή γλυκογονίαση 
Νόσος των:  
• Andersen 
• Cori 
• Forbes 
• Hers 
• Mc Ardle 
• Pompe 
• Tarui 
• Tauri 
• von Gierke 
Aνεπάρκεια της ηπατικής φωσφορυλάσης 

E74.1   Διαταραχές του μεταβολισμού της φρουκτόζης 
Ιδιοπαθής φρουκτοζουρία 
Ανεπάρκεια της φρουκτοζο-1,6-διφωσφατάσης 
Κληρονομική δυσανεξία στην φρουκτόζη 

E74.2   Διαταραχές του μεταβολισμού της γαλακτόζης 
Ανεπάρκεια της γαλακτοκινάσης 
Γαλακτοζαιμία 

E74.3   Άλλες διαταραχές της εντερικής απορρόφησης των υδατανθράκων 
Δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης 
Ανεπάρκεια σακχαράσης  
Εξαιρούνται:  δυσανεξία στην λακτόζη (E73.- ) 

E74.4   Διαταραχές του μεταβολισμού του πυροσταφυλικού οξέος και της γλυκονεογένεσης 
Ανεπάρκεια:  
• φωσφοενολοπυροσταφυλικής καρβοξυκινάσης 
• πυροσταφυλικής: 

• καρβοξυλάσης 
• δεϋδρογενάσης 

Εξαιρούνται: οι περιπτώσεις που συνδυάζονται με αναιμία (D55.-) 
E74.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων 

Ιδιοπαθής πεντοζουρία 
Οξάλωση 
Οξαλουρία 
Νεφρική γλυκοζουρία 

E74.9   Διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, μη καθορισμένη  
  
E75   Διαταραχές μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές αποθήκευσης των 

λιπιδίων 
Εξαιρούνται:    βλεννολιποείδωση, τύποι Ι - ΙΙI (E77.0-E77.1) 

νόσος του Refsum (G60.1) 
E75.0   GM2, γαγγλιοσίδωση  

Νόσος των:  
• Sandhoff 
• Tay-Sachs 

  GM 2 γαγγλιοσίδωση:  
• ΜΚΑ 
• ενηλίκων 
• νεανική 
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E75.1   Άλλες μορφές γαγγλιοσίδωσης 

Γαγγλιοσίδωση: 
• ΜΚΑ 
• GM1 
• GM3 
Βλεννολιποείδωση IV 

E75.2   Άλλες μορφές σφιγγολιπίδωσης 
Νόσος των:  
• Fabry(-Anderson) 
• Gaucher 
• Krabbe 
• Niemann-Pick 
Σύνδρομο Farber 
Μεταχρωματική λευκοδυστροφία 
Ανεπάρκεια σουλφατάσης 
Εξαιρούνται:   αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3) 

E75.3  Σφιγγολιπίδωση, μη καθορισμένη 
E75.4   Νευρωνική κηροειδής λιποφουσκίνωση 

Νόσος των:  
• Batten 
• Bielschowsky-Jansky 
• Kufs 
• Spielmeyer-Vogt 

E75.5   Άλλες διαταραχές αποθήκευσης λιπιδίων 
Εγκεφαλοτενόντια χοληστερίνωση [van Bogaert-Scherer-Epstein] 
Νόσος του Wolman 

E75.6   Διαταραχή αποθήκευσης λιπιδίων, μη καθορισμένη  
  
E76    Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης 
E76.0   Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος Ι 

Σύνδρομο: 
• Hurler 
• Hurler-Scheie 
• Scheie 

E76.1   Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος ΙΙ 
Σύνδρομο Hunter 

E76.2   Άλλες βλεννοπολυσακχαριδώσεις 
Ανεπάρκεια βήτα-γλυκουρονιδάσης 
Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύποι III, IV, VI, VII 
Σύνδρομο: 
• Maroteaux-Lamy (ήπιο) (σοβαρό) 
• Morquio (όμοιο με) (κλασσικό) 
• Sanfilippo (τύπος Β) (τύπος C) (τύπος D) 

E76.3   Βλεννοπολυσακχαρίδωση, μη καθορισμένη  
E76.8   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης 
E76.9   Διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης, μη καθορισμένη 
  
E77   Διαταραχές μεταβολισμού γλυκοπρωτεϊνών 
E77.0   Διαταραχές της μετά-μεταφραστικής τροποποίησης των λυσοσωματικών ενζύμων  

Βλεννολιπίδωση ΙΙ (νόσος των Ι-κυττάρων) 
Βλεννολιπίδωση ΙΙΙ (ψευδο-Hurler πολυδυστροφία) 
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E77.1   Διαταραχές της αποδόμησης των γλυκοπρωτεϊνών 

Ασπαρτυλγλυκοζαμινουρία  
Φουκοσίδωση 
Μαννοσίδωση 
Σιαλίδωση [βλεννολιπίδωση Ι] 

E77.8   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών 
E77.9   Διαταραχη του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών, μη καθορισμένη 
  
E78   Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεινών και άλλες λιπιδαιμίες  

Εξαιρούνται:  σφιγγολιπίδωση (E75.0-E75.3) 
E78.0   Αμιγής υπερχοληστερολαιμία 

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία 
Υπερλιποπρωτεϊναιμία του Fredrickson, τύπου ΙΙα  
Υπερβήταλιποπρωτεϊναιμία 
Υπερλιπιδαιμία, ομάδα Α 
Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [LDL] 

E78.1   Αμιγής υπεργλυκεριδαιμία 
Ενδογενής υπεργλυκεριδαιμία 
Υπερλιποπρωτεϊναιμία Fredrickson, τύπου IV 
Υπερλιπιδαιμία, ομάδα Β 
Υπερπροβηταλιποπρωτεϊναιμία 
Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [VLDL]  

E78.2   Μικτή υπερλιπιδαιμία  
Ευρεία– ή επιπλέουσα-β-λιποπρωτεϊναιμία 
Υπερλιποπρωτεϊναιμία Fredrickson, τύπου IIb ή ΙΙΙ 
Υπερβηταλιποπρωτεϊναιμία με προβηταλιποπρωτεϊναιμία 
Υπερχοληστερολαιμία με ενδογενή υπεργλυκεριδαιμία 
Υπερλιπιδαιμία, ομάδα C 
Οζοεξανθηματικό ξάνθωμα 
Οζώδες ξάνθωμα 
Εξαιρούνται: εγκεφαλοτενόντια χοληστέρωση [van Bogaert-Scherer-Epstein) (E75.5) 

E78.3   Υπερχυλομικραιμία 
Υπερλιποπρωτεϊναιμία Fredrickson, τύπου I ή V 
Υπερλιπιδαιμία, ομάδα D 
Μικτή υπεργλυκεριδαιμία 

E78.4   Άλλες μορφές υπερλιπιδαιμίας 
Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία 

E78.5   Υπερλιπιδαιμία, μη καθορισμένη.  
E78.6   Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης 

Αβηταλιποπρωτεϊναιμία 
Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας 
Υποαλφαλιποπρωτεϊναιμία 
Υποβηταλιποπρωτεϊναιμία (οικογενής) 
Ανεπάρκεια της ακετυλοτρανσφεράσης λεκιθίνης χοληστερόλης 
Νόσος Tangier 

E78.8   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών 
E78.9   Διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών, μη καθορισμένη 
  
E79   Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών 

Εξαιρούνται:    νεφρολιθίαση (N20.0) 
συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (D81.-) 
ουρική αρθρίτιδα (M10.- ) 
οροτιδουρική αναιμία (D53.0) 
μελαγχρωματική ξηροδερμία (Q82.1) 
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E79.0   Υπερουριχαιμία χωρίς σημεία φλεγμονώδους αρθρίτιδας ή παρουσίας τόφων 

Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία 
E79.1   Σύνδρομο Lesch-Nyhan 
E79.8   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυριμιδινών  

Κληρονομική ξανθινουρία 
E79.9   Διαταραχή του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών, μη καθορισμένη 
  
E80    Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης 
  Περιλαμβάνονται: βλάβες της καταλάσης και υπεροξειδάσης 
E80.0   Κληρονομική ερυθροποιητική πορφυρία 

Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία 
Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία 

E80.1   Όψιμη δερματική πορφυρία 
E80.2   Άλλες περιπτώσεις πορφυρίας  

Κληρονομική κοπροπορφυρία 
Πορφυρία: 
• ΜΚΑ 
• οξεία διαλείπουσα (ηπατική) 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), 
εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία. 

E80.3 Βλάβες καταλάσης και υπεροξειδάσης 
Ακαταλασία [Takahara] 

E80.4   Σύνδρομο Gilbert 
E80.5   Σύνδρομο Crigler-Najjar 
E80.6   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της χολερυθρίνης 

Σύνδρομο Dubin-Johnson 
Σύνδρομο Rotor 

E80.7  Διαταραχή του μεταβολισμού της χολερυθρίνης, μη καθορισμένη 
  
E83   Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων  

Εξαιρούνται:    διατροφική ανεπάρκεια μεταλλικών (E58-E61) 
διαταραχές των παραθυρεοειδών (E20-E21) 
ανεπάρκεια της βιταμίνης D (E55.- ) 

E83.0   Διαταραχές του μεταβολισμού του χαλκού 
Νόσος του Menke (κομβοειδών τριχών)  
Νόσος του Wilson 

E83.1   Διαταραχές του μεταβολισμού του σιδήρου 
Αιμοχρωμάτωση 
Εξαιρoύνται:       αναιμία: 

• σιδηροπενική (D50.- )  
• σιδηροβλαστική (D64.0-D64.3) 

E83.2   Διαταραχές του μεταβολισμού του ψευδαργύρου 
Εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα 

E83.3   Διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου 
Ανεπάρκεια της όξινης φωσφατάσης 
Οικογενής υποφωσφαταιμία 
Υποφωσφατασία 
Ανθεκτική στη βιταμίνη D: 
• οστεομαλάκυνση 
• ραχίτιδα   
Εξαιρούνται:   οστεομαλάκυνση των ενηλίκων (M83.- ) 

οστεοπόρωση (M80-M81) 
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E83.4   Διαταραχές του μεταβολισμού του μαγνησίου 
Υπερμαγνησιαιμία 
Υπομαγνησιαιμία 

E83.5   Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου 
Οικογενής υπασβεστιουρική  υπερασβεστιαιμία 
Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία 
Εξαιρούνται:    χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2) 

υπερπαραθυρεοειδισμός (E21.0-E21.3) 
E83.8   Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων  
E83.9   Διαταραχή του μεταβολισμού των μετάλλων, μη καθορισμένη  
  
E84    Κυστική ίνωση 

Περιλαμβάνονται:  κυστική νόσος του παγκρέατος 
E84.0   Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις 
E84.1   Κυστική ίνωση με εντερικές εκδηλώσεις 

Ειλεός εκ μηκωνίου+ (P75* ) 
Εξαιρούνται:  απόφραξη εκ μηκωνίου σε περιπτώσεις στις οποίες η κυστική  ίνωση είναι 

γνωστό ότι δεν είναι παρούσα (P76.0) 
E84.8   Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις 

Κυστική ίνωση με συνδυασμό εκδηλώσεων 
E84.9   Κυστική ίνωση, μη καθορισμένη  
 
E85    Αμυλοείδωση 

Εξαιρούνται:  νόσος του Alzheimer (G30.- ) 
E85.0   Μη-νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση 

Οικογενής μεσογειακός πυρετός 
Κληρονομική αμυλοειδής νεφροπάθεια 

E85.1   Νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση 
Αμυλοειδής πολυνευροπάθεια (Πορτογαλική) 

E85.2   Κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση, μη καθορισμένη 
E85.3   Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση 

Αμυλοείδωση σχετιζόμενη με αιμοκάθαρση  
E85.4   Αμυλοείδωση που περιορίζεται σε ένα όργανο 

Εντοπισμένη αμυλοείδωση 
E85.8   Άλλες μορφές αμυλοείδωσης 
E85.9  Αμυλοείδωση, μη καθορισμένη 
  
E86   Ελάττωση του όγκου 

Αφυδάτωση 
Ελάττωση του όγκου του πλάσματος ή του εξωκυττάριου υγρού 
Υπογκαιμία  
Εξαιρούνται:    αφυδάτωση του νεογνού (P74.1) 

υπογκαιμική καταπληξία [shock]:  
• ΜΚΑ (R57.1) 
• μετεγχειρητική (T81.1) 
• τραυματική (T79.4) 

  
E87    Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας 
E87.0   Υπερωσμωτικότητα και υπερνατριαιμία 

Περίσσεια νατρίου [Να] 
Υπερφόρτωση με νάτριο [Να] 

E87.1   Υποωσμωτικότητα και υπονατριαιμία 
Ανεπάρκεια νατρίου [Να] 
Εξαιρούνται:  σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (E22.2) 
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E87.2   Οξέωση 
Οξέωση: 
• ΜΚΑ 
• γαλακτική 
• μεταβολική  
• αναπνευστική 
Εξαιρούνται:  διαβητική οξέωση (E10-E14 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .1) 

E87.3   Αλκάλωση 
Αλκάλωση: 
• ΜΚΑ 
• μεταβολική  
• αναπνευστική 

E87.4   Μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας 
E87.5   Υπερκαλιαιμία 

Περίσσεια καλίου [Κ] 
Υπερφόρτωση με κάλιο [Κ] 

E87.6   Υποκαλιαιμία 
Ανεπάρκεια καλίου [Κ] 

E87.7   Υπερφόρτωση με υγρά 
Εξαιρούνται:  οίδημα (R60.- ) 

E87.8   Άλλες διαταραχές των ηλεκτρολυτών και των υγρών, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Διαταραχές της ισορροπίας των ηλεκτρολυτικών ΜΚΑ 
Υπερχλωραιμία 
Υποχλωραιμία 

  
E88    Άλλες μεταβολικές διαταραχές 

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), 
εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, άν (η διαταραχή) είναι φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 
Εξαιρούνται:   ιστιοκύττωση Χ (χρόνια) (D76.0) 

E88.0   Διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος, που δεν  ταξινομούνται 
αλλού 
Ανεπάρκεια της άλφα-1-αντιθρυψίνης 
Δισαλβουμιναιμία  
Εξαιρούνται:    διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών (E78.- ) 

μονοκλωνική γαμμοπάθεια (D47.2) 
πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία (D89.0) 
μακροσφαιριναιμία του Waldenström (C88.0) 

E88.1   Λιποδυστροφία, που δεν ταξινομείται αλλού 
Λιποδυστροφία ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:   νόσος του Whipple (K90.8) 

E88.2   Λιπωμάτωση, που δεν ταξινομείται αλλού  
Λιπωμάτωση: 
• ΜΚΑ 
• επώδυνη [Dercum] 

E88.8   Άλλες καθορισμένες μεταβολικές διαταραχές 
Αδενολιπωμάτωση Launois-Bensaude 
Τριμεθυλαμινουρία 

E88.9   Μεταβολική διαταραχή, μη καθορισμένη 
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E89  Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν 
ταξινομούνται αλλού 

E89.0   Υποθυρεοειδισμός, μετά από ιατρική επέμβαση 
Υποθυρεοειδισμός μετά από ακτινοβόληση 
Μετεγχειρητικός υποθυρεοειδισμός 

E89.1   Υποϊνσουλιναιμία μετά από ιατρική επέμβαση 
Υπεργλυκαιμία μετά από παγκρεατεκτομή 
Μετεγχειριτική υποϊνσουλιναιμία 

E89.2   Υποπαραθυρεοειδισμός μετά από ιατρική επέμβαση 
Υποπαραθυρεοειδική τετανία 

E89.3   Υποϋποφυσισμός μετά από ιατρική επέμβαση 
Υποϋποφυσισμός μετά από ακτινοβόληση 

E89.4   Ανεπάρκεια ωοθηκών μετά από ιατρική επέμβαση 
E89.5   Υπολειτουργία των όρχεων μετά από ιατρική επέμβαση 
E89.6   Υπολειτουργία του φλοιού και του μυελού των επινεφριδίων μετά από ιατρική επέμβαση 
E89.8   Άλλες ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρική επέμβαση 
E89.9   Ενδοκρινική και μεταβολική διαταραχή μετά από ιατρική επέμβαση, μη καθορισμένη 
  
E90*   Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Κεφάλαιο V 
 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς  
(F00 - F99) 
 
 
Περιλαμβάνονται:     διαταραχές ψυχολογικής ανάπτυξης   
 
Εξαιρούνται:        συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που 

δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)   
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:    
F00-F09 Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών    
F10-F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών  
F20-F29 Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές    
F30-F39 Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 
F40-F48 Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές   
F50-F59 Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των 

φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες    
F60-F69 Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα   
F70-F79 Νοητική καθυστέρηση   
F80-F89 Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης   
F90-F98 Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την 

παιδική ηλικία και την εφηβεία   
F99 Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή 
 
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:    
F00* Άνοια στη νόσο Alzheimer 
F02* Άνοια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού   
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Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών 
(F00-F09) 
 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ένα εύρος ψυχικών διαταραχών που ταξινομούνται μαζί επειδή έχουν ως 
κοινό χαρακτηριστικό μια αποδεδειγμένης αιτιολογίας εγκεφαλική νόσο, τραυματισμό του εγκεφάλου, 
ή άλλη προσβολή που οδηγεί σε εγκεφαλική δυσλειτουργία. Η δυσλειτουργία μπορεί να είναι 
πρωτοπαθής, όπως σε νοσήματα, τραυματισμούς και βλάβες που προσβάλουν τον εγκέφαλο άμεσα και 
εκλεκτικά· ή δευτεροπαθής, όπως σε συστηματικές νόσους και διαταραχές που προσβάλουν τον 
εγκέφαλο μόνον ως ένα από τα πολλαπλά εμπλεκόμενα όργανα ή συστήματα. 
 
Η άνοια (F00 - F03) είναι ένα σύνδρομο που οφείλεται σε νόσημα του εγκεφάλου, συνήθως χρόνιας ή 
εξελικτικής φύσης, στο οποίο υπάρχει διαταραχή πολλαπλών ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών, 
συμπεριλαμβανομένων της μνήμης, της σκέψης, του προσανατολισμού, της νόησης, του μαθηματικού 
λογισμού, της ικανότητας για μάθηση, της γλώσσας και της κρίσης.  Η συνείδηση δεν επηρεάζεται. Οι 
βλάβες της γνωστικής λειτουργίας συνήθως συνοδεύονται, και περιστασιακά ακολουθούν, την 
επιδείνωση του συναισθηματικού ελέγχου, της κοινωνικής συμπεριφοράς ή των κινήτρων. Αυτό το 
σύνδρομο απαντάται στη νόσο Alzheimer, στα αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου, και σε άλλες 
καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τον εγκέφαλο, πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς. 
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την υποκείμενη νόσο. 
  
F00*    Άνοια στη νόσο Alzheimer (G30.-+ )    

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική κυρίως νόσος του εγκεφάλου άγνωστης αιτιολογίας με 
χαρακτηριστικά νευροπαθολογικά και νευροχημικά ευρήματα. Η διαταραχή είναι συνήθως 
ασυμπτωματική κατά την έναρξή της και εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά για χρονική περίοδο αρκετών 
ετών. 

 
F00.0* Άνοια στη νόσο Alzheimer με πρώιμη έναρξη (G30.0+ ) 

Άνοια στη νόσο Alzheimer με έναρξη πριν την ηλικία των 65 ετών, με μία σχετικά ταχεία επιδείνωση 
και με εκσεσημασμένες πολλαπλές διαταραχές των ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών.  
 
Νόσος Alzheimer, τύπος 2 
Προγεροντική άνοια, τύπου Alzheimer  
Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, προγεροντικής έναρξης 

 
F00.1* Άνοια στη νόσο Alzheimer με όψιμη έναρξη (G30.1+ ) 

Άνοια στη νόσο Alzheimer με έναρξη μετά την ηλικία των 65 ετών, συνήθως στο τέλος της δεκαετίας 
των 70 ετών ή μετά, με βραδεία εξέλιξη, και με βλάβη στη λειτουργία της μνήμης ως το κύριο 
χαρακτηριστικό. 
 
Νόσος του Alzheimer, τύπος 1 
Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, γεροντικής έναρξης 
Γεροντική άνοια, τύπου Alzheimer 

 
F00.2* Άνοια στη νόσο Alzheimer, άτυπου ή μικτού τύπου (G30.8+ ) 

Άτυπη άνοια τύπου Alzheimer 
 
F00.9* Άνοια στη νόσο Alzheimer, μη καθορισμένη (G30.9+ ) 
  
F01      Αγγειακή άνοια 

Η αγγειακή άνοια είναι το αποτέλεσμα εγκεφαλικών εμφράκτων που οφείλονται σε αγγειακή νόσο,, 
συμπεριλαμβανομένης της υπερτασικής αγγειοεγκεφαλικής νόσου. Τα έμφρακτα είναι συνήθως μικρά 
αλλά επιδρούν αθροιστικά. Η έναρξη παρατηρείται συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία. 
 
Περιλαμβάνονται:     αρτηριοσκληρωτική άνοια 
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F01.0   Αγγειακή άνοια με οξεία έναρξη 

Συνήθως αναπτύσσεται ταχέως μετά από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια λόγω αγγειακής 
εγκεφαλικής θρόμβωσης, εμβολής ή αιμορραγίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα μονήρες μεγάλο 
έμφρακτο μπορεί να είναι η αιτία. 

 
F01.1   Πολυεμφρακτική άνοια 

Βαθμιαίας έναρξης, μετά από μια σειρά παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων τα οποία προκαλούν μια 
συσσώρευση των εμφράκτων στο εγκεφαλικό παρέγχυμα.  
 
Κυρίως φλοιώδης άνοια 

 
F01.2   Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια 

Περιλαμβάνει περιπτώσεις με ιστορικό υπέρτασης και εστίες ισχαιμικής καταστροφής στην εν τω βάθει 
λευκή ουσία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Ο εγκεφαλικός φλοιός συνήθως διατηρείται γεγονός που 
έρχεται σε αντίθεση με την κλινική εικόνα η οποία μπορεί να μοιάζει με αυτήν της άνοιας στη νόσο 
Alzheimer. 

 
F01.3   Μικτή φλοιώδης και υποφλοιώδης αγγειακή άνοια 
 
F01.8   Άλλη αγγειακή άνοια 
 
F01.9   Αγγειακή άνοια, μη καθορισμένη 
  
F02*    Άνοια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Περιπτώσεις άνοιας που οφείλονται, ή θεωρείται ότι οφείλονται, σε αιτίες διαφορετικές από αυτές της 
νόσου Alzheimer ή της αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Η έναρξη μπορεί να σημειωθεί σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή της ζωής, αλλά σπάνια σε μεγάλη ηλικία. 

 
F02.0* Άνοια στη νόσο του Pick (G31.0+ ) 

Προοδευτική άνοια που ξεκινά στη μέση ηλικία και χαρακτηρίζεται από πρώιμες, βραδείας εξέλιξης 
μεταβολές του χαρακτήρα και από κοινωνική υποβάθμιση, η οποία ακολουθείται από διαταραχές των 
νοητικών ικανοτήτων, της μνήμης και των γλωσσικών λειτουργιών, με απάθεια, ευφορία και, 
περιστασιακά, με εξωπυραμιδκές εκδηλώσεις. 

 
F02.1* Άνοια στη νόσο Creutzfeldt-Jakob (A81.0+ ) 

Προοδευτική άνοια με εκτεταμένα νευρολογικά σημεία, οφειλόμενη σε ειδικές 
νευροπαθολογοανατομικές μεταβολές που θεωρείται ότι προκαλούνται από ένα μεταδοτικό παράγοντα. 
Η έναρξη εντοπίζεται συνήθως στη μέση ηλικία ή αργότερα, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία της ενήλικης ζωής. Η πορεία είναι υποξεία, και οδηγεί στον θάνατο μέσα σε ένα έως 
δύο χρόνια. 

 
F02.2* Άνοια στη νόσο του Huntington (G10+ ) 

Άνοια που παρατηρείται ως μέρος εκτεταμένης εκφύλισης του εγκεφάλου. Η διαταραχή κληρονομείται 
με ένα μονήρες αυτοσωματικό επικρατητικό γονίδιο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται τυπικά κατά την 
τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής. Η εξέλιξη είναι βραδεία, και οδηγεί στον θάνατο συνήθως μέσα σε 
10 έως 15 χρόνια. 
 
Άνοια στη χορεία του Huntington 

 
F02.3*  Άνοια στη νόσο του Parkinson (G20+ ) 

Άνοια που αναπτύσσεται στην πορεία εγκατεστημένης νόσου Parkinson. Δεν έχουν ακόμη περιγραφεί 
ειδικές διαφοροδιαγνωστικές κλινικές εκδηλώσεις. 
 
Άνοια σε: 
• τρομώδη παράλυση 
• παρκινσονισμό 
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F02.4*  Άνοια στη νόσο που οφείλεται στον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

(B22.0+ ) 
Άνοια που αναπτύσσεται στην πορεία της νόσου από τον HIV, με απουσία ταυτόχρονης ασθένειας ή 
κατάστασης άλλης εκτός από τη λοίμωξη HIV η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει τις κλινικές 
εκδηλώσεις. 

 
F02.8*  Άνοια σε άλλα καθορισμένα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Άνοια σε: 
• εγκεφαλική λιπίδωση (E75.-+ ) 
• επιληψία (G40.-+ ) 
• ηπατοφακοειδή εκφύλιση (E83.0+ ) 
• υπερασβεστιαιμία (E83.5+ ) 
• υποθυρεοειδισμό, επίκτητο (E01.-+ , E03.-+ ) 
• δηλητηριάσεις (T36-T65+ ) 
• πολλαπλή σκλήρυνση (G35+ ) 
• νευροσύφιλη (A52.1+ ) 
• ανεπάρκεια νιασίνης [πελάγρα] (E52+ ) 
• οζώδη πολυαρτηρίτιδα (M30.0+ ) 
• συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.-+ ) 
• τρυπανοσωμίαση (B56.-+ , B57.-+ ) 
• ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (E53.8+ ) 

  
F03      Άνοια  μη καθορισμένη  

Προγεροντική: 
• άνοια ΜΚΑ 
• ψύχωση ΜΚΑ 
Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια ΜΚΑ 
Γεροντική: 
• άνοια 
  • ΜΚΑ 
  • καταθλιπτικού ή παρανοειδούς τύπου 
• ψύχωση ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:    γεροντική άνοια με παραλήρημα ή οξεία συγχυτική κατάσταση (F05.1) 

γήρας ΜΚΑ (R54) 
  
F04   Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο, που δεν προκαλείται από οινοπνευματώδη και άλλες 

ψυχοδραστικές ουσίες 
Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από σοβαρή βλάβη της πρόσφατης και παλαιότερης μνήμης ενώ 
διατηρείται η άμεση ανάκληση, με μειωμένη ικανότητα για εκμάθηση νέου υλικού και 
αποπροσανατολισμό στο χρόνο. Η μυθοπλασία μπορεί να είναι χαρακτηριστική εκδήλωση, αλλά η 
αντίληψη και οι άλλες γνωστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της νοημοσύνης, παραμένουν 
συνήθως άθικτες. Η πρόγνωση εξαρτάται από την πορεία της υποκείμενης βλάβης. 
 
Ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov, μη αλκοολική(ό) 
 
Εξαιρούνται:    αμνησία: 

• ΜΚΑ (R41.3) 
• παλίνδρομη (R41.1) 
• αποσυνδετική (F44.0) 
• αναδρομική (R41.2) 
σύνδρομο Korsakov: 
• προκαλούμενο από οινοπνευματώδη ή μη καθορισμένο (F10.6) 
• προκαλούμενο από άλλες ψυχοδραστικές ουσίες (F11-F19 με κοινό τέταρτο 
ψηφίο το .6) 
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F05      Delirium, που δεν προκαλείται από οινοπνευματώδη και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες 

Ένα αιτιολογικώς μη ειδικό οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονες 
διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης και της προσοχής, της αντίληψης, της σκέψης, της μνήμης, της 
ψυχοκινητικής συμπεριφοράς, του συναισθήματος και του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Η διάρκεια 
ποικίλλει και ο βαθμός σοβαρότητας κυμαίνεται από ήπιος έως πολύ σοβαρός. 
 
Περιλαμβάνονται:     οξύ(εία) ή υποξύ(εία): 

• εγκεφαλικό σύνδρομο 
• συγχυτική κατάσταση (μη αλκοολική) 
• λοιμώδης ψύχωση  
• οργανική αντίδραση 
• οργανικό ψυχοσύνδρομο 

Εξαιρούνται:   τρομώδες παραλήρημα, που οφείλεται σε οινοπνευματώδη ή μη καθορισμένο 
(F10.4) 

 
F05.0   Delirium που δεν επικάθεται σε άνοια, ούτως περιγραφόμενο 
 
F05.1   Delirium που επικάθεται σε άνοια 

Καταστάσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αλλά αναπτύσσονται στην πορεία μιας 
άνοιας (F00-F03). 

 
F05.8   Άλλο delirium 

Delirium μικτής προέλευσης 
 
F05.9   Delirium, μη καθορισμένο 
  
F06  Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε 

σωματική  νόσο 
Περιλαμβάνονται διάφορες καταστάσεις που συνήθως σχετίζονται με  εγκεφαλική διαταραχή που 
οφείλεται σε πρωτοπαθή εγκεφαλική νόσο, σε συστηματική νόσο που προσβάλλει δευτεροπαθώς τον 
εγκέφαλο, σε εξωγενείς τοξικές ουσίες ή ορμόνες, σε ενδοκρινικές διαταραχές, ή σε άλλα σωματικά 
νοσήματα. 
 
Εξαιρούνται:    οι σχετιζόμενες με: 

• delirium (F05.- ) 
• άνοια όπως ταξινομείται στα F00-F03 
οι προκαλούμενες από τη χρήση οινοπνευματωδών και άλλων ψυχοδραστικών 
ουσιών (F10-F19) 

 
F06.0   Οργανική ψευδαισθήτωση 

Διαταραχή με επίμονες ή επαναλαμβανόμενες ψευδαισθήσεις, συνήθως οπτικές ή ακουστικές, που 
συμβαίνουν ενώ διατηρείται φυσιολογικό το επίπεδο συνείδησης και μπορούν ή όχι να αναγνωριστούν 
από το άτομο ως ψευδείς αντιλήψεις. Μπορεί να λάβει χώρα παραληρητική επεξεργασία των 
ψευδαισθήσεων, αλλά οι παραληρητικές ιδέες δεν κυριαρχούν στην κλινική εικόνα· η επίγνωση της 
νόσου δυνατόν να διατηρείται. 
 
Οργανική ψευδαισθησιακή κατάσταση (μη αλκοολική) 
 
Εξαιρούνται:    αλκοολική ψευδαισθήτωση (F10.5) 

σχιζοφρένεια (F20.- ) 
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F06.1   Οργανική κατατονική διαταραχή 
Διαταραχή μειωμένης (εμβροντησία) ή αυξημένης (διέγερση) ψυχοκινητικής δραστηριότητας που 
σχετίζεται με κατατονικά συμπτώματα. Τα ακραία όρια της ψυχοκινητικής διαταραχής μπορεί να 
μεταβάλλονται. 
 
Εξαιρούνται:    κατατονική σχιζοφρένεια (F20.2) 

εμβροντησία  
• ΜΚΑ (R40.1) 
• αποσυνδετική (F44.2) 

 
F06.2   Οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόμορφη] διαταραχή 

Διαταραχή κατά την οποία στην κλινική εικόνα κυριαρχούν επίμονες ή υποτροπιάζουσες παραληρητικές 
ιδέες. Οι παραληρητικές ιδέες μπορεί να συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις. Μπορεί να υπάρχουν μερικές 
εκδηλώσεις που υποδηλώνουν σχιζοφρένεια, όπως παράξενες παραληρητικές ιδεές, ψευδαισθήσεις ή 
διαταραχές της σκέψης. 
 
Παρανοειδείς και παρανοειδείς-ψευδαισθητικές οργανικές καταστάσεις 
Σχιζοφρενικόμορφη  ψύχωση στην επιληψία 
 
Εξαιρούνται:     διαταραχή:  

• οξεία και παροδική ψυχωσική (F23.- )  
• χρονίζουσα παραληρητική (F22.- )  
• ψυχωσική οφειλόμενη σε φάρμακα (F11-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .5) 
σχιζοφρένεια (F20.- ) 

 
F06.3   Οργανικές  συναισθηματικές διαταραχές  

Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από μεταβολή του συναισθήματος, που συνήθως συνοδεύονται από 
μία μεταβολή στο συνολικό επίπεδο της δραστηριότητας, κατάθλιψη, υπομανία, μανία ή διπολική 
(διαταραχή) (βλέπε F30-F33), αλλά εμφανίζονται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής. 
 
Εξαιρούνται:    sυναισθηματικές διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F30-F39) 

 
F06.4   Οργανική αγχώδης διαταραχή 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά μιας γενικευμένης 
αγχώδους διαταραχής (F41.1), μιας διαταραχής πανικού (F41.0), ή από συνδυασμό και των δύο, αλλά 
εμφανίζεται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής. 
 
Εξαιρούνται:   αγχώδεις διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F41.-) 

 
F06.5   Οργανική αποσυνδετική διαταραχή 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μερική ή πλήρη απώλεια της φυσιολογικής σύνδεσης μεταξύ 
αναμνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της ταυτότητας του ατόμου και των αισθήσεων που 
προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον όπως και του ελέγχου των σωματικών κινήσεων (βλέπε F44.-). 
Εμφανίζεται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής. 

   
  Εξαιρούνται: αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες 

(F44.- ) 
 
F06.6   Οργανική διαταραχή εκδηλούμενη με ασταθές [ασθενικό] συναίσθημα  

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική ακράτεια ή αστάθεια, από εύκολη κόπωση, και από 
ποικιλία δυσάρεστων σωματικών αισθήσεων  (π.χ. ζάλης), και πόνων, αλλά εμφανίζεται ως η συνέπεια 
μιας οργανικής διαταραχής. 
 
Εξαιρούνται:    σωματόμορφες διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F45.- ) 

 
 



ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 232

F06.7   Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών  
Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μείωση της μνήμης, δυσκολίες στην εκμάθηση, και μειωμένη 
ικανότητα συγκέντρωσης σε μια δραστηριότητα για μεγαλύτερο από ένα σύντομο μόνο χρονικό 
διάστημα. Υπάρχει συχνά ένα εμφανές αίσθημα νοητικής κόπωσης όταν επιχειρούνται νοητικές 
διεργασίες, και η εκμάθηση νέων δεδομένων αποβαίνει υποκειμενικά δύσκολη ακόμη κι όταν είναι 
αντικειμενικά επιτυχημένη. Κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν είναι τόσο σοβαρό ώστε να μπορεί να 
γίνει διάγνωση της άνοιας (F00-F03) ή του delirium (F05.-). Αυτή η διάγνωση πρέπει να τεθεί μόνο σε 
σχέση με μια καθορισμένη σωματική διαταραχή, και δεν πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν οποιεσδήποτε 
από τις ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που ταξινομούνται στα F10- F99. Η διαταραχή μπορεί 
να προηγείται, να συνοδεύει, ή να ακολουθεί ευρεία μια ποικιλία λοιμώξεων και σωματικών διαταραχών, 
τόσο εγκεφαλικών όσο και συστηματικών, αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση απόδειξη 
εγκεφαλικής συμμετοχής. Μπορεί να διαφοροποιηθεί από το μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο (F07.1) και το 
μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2) μέσω της διαφορετικής της αιτιολογίας, του πιο περιορισμένου εύρους 
των γενικά ηπιότερων συμπτωμάτων, και της συνήθως μικρότερης διάρκειας. 

 
F06.8  Άλλες καθορισμένες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και 

δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο 
Επιληπτική ψύχωση ΜΚΑ 

 
F06.9 Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη και 

δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο 
Οργανικό(η): 
• εγκεφαλικό σύνδρομο ΜΚΑ 
• ψυχική διαταραχή ΜΚΑ 

  
F07    Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική 

νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία 
Η μεταβολή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς μπορεί να αποτελεί υπολειματική ή ταυτόχρονα 
εμφανιζόμενη διαταραχή εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή δυσλειτουργίας.  

 
F07.0   Οργανική διαταραχή της προσωπικότητας 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταβολή των συνήθων προ της νόσησης  προτύπων 
συμπεριφοράς του ατόμου, και περιλαμβάνει την έκφραση των συναισθημάτων, των αναγκών και των 
παρορμήσεων. Η βλάβη στις γνωστικές λειτουργίες και τη λειτουργία της σκέψης, και η μεταβολή της 
σεξουαλικότητας μπορεί επίσης να αποτελούν μέρος της κλινικής εικόνας. 
 
Οργανική: 
• ψευδοψυχοπαθητική προσωπικότητα 
• ψευδοκαθυστερημένη προσωπικότητα  
Σύνδρομο: 
• μετωπιαίου λοβού    
• προσωπικότητας της επιληψίας του μεταιχμιακού συστήματος  
• λοβοτομής 
• μετά λευκοτομή 
Εξαιρούνται:  μόνιμη  μεταβολή της προσωπικότητας μετά από: 

• καταστροφική εμπειρία (F62.0) 
• ψυχιατρική ασθένεια (F62.1) 
μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2) 
μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο (F07.1) 
ειδική διαταραχή προσωπικότητας (F60.- ) 

 
F07.1   Μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο 

Υπολειμματικές μη ειδικές και ποικίλες αλλαγές της συμπεριφοράς που ακολουθούν την ανάρρωση από 
ιογενή ή μικροβιακή εγκεφαλίτιδα. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ αυτής της διαταραχής και των 
οργανικών διαταραχών της προσωπικότητας είναι ότι αυτή η διαταραχή είναι αναστρέψιμη. 
 
Εξαιρούνται:     οργανική διαταραχή της προσωπικότητας ( F07.0) 
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F07.2   Μεταδιασεισικό σύνδρομο 

Σύνδρομο που παρουσιάζεται μετά από τραυματισμό της κεφαλής (συνήθως αρκετά σοβαρό ώστε να 
οδηγεί σε απώλεια συνείδησης) και περιλαμβάνει ποικίλα διαφορετικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, 
ζάλη, κόπωση, ευερεθιστότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση και την εκτέλεση πνευματικής εργασίας, 
διαταραχές της μνήμης, αϋπνία, και μειωμένη αντοχή στο στρες, τη συναισθηματική υπερδιέγερση ή 
χρήση αλκοόλ. 
 
Σύνδρομο μετά από εγκεφαλική διάσειση (εγκεφαλοπάθεια)  
Μετατραυματικό εγκεφαλικό σύνδρομο, μη ψυχωσικό 

 
F07.8 Άλλες οργανικές διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται 

σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία 
Οργανική συναισθηματική διαταραχή του δεξιού ημισφαιρίου 

 
F07.9  Μη καθορισμένη οργανική διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που 

οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία. 
Οργανικό ψυχοσύνδρομο 

 
F09      Μη καθορισμένη οργανική ή συμπτωματική ψυχική διαταραχή  

Ψύχωση: 
• οργανική ΜΚΑ 
• συμπτωματική ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:    ψύχωση ΜΚΑ (F29) 

  
 
 
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη 
χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 
(F10-F19) 
 
 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διαταραχών που διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα και την 
κλινική μορφή αλλά μπορούν όλες να αποδοθούν στη χρήση μιας ή περισσοτέρων ψυχοδραστικών ουσιών, οι 
οποίες μπορεί να έχουν ή όχι συνταγογραφηθεί από γιατρό. Το τρίτο ψηφίο του κωδικού προσδιορίζει την 
εμπλεκόμενη ουσία, και το τέταρτο ψηφίο καθορίζει την κλινική κατάσταση. Οι κωδικοί πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, όπως απαιτείται, για κάθε ουσία που προσδιορίζεται, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
μπορούν να αντιστοιχηθούν όλοι οι τετραψήφιοι κωδικοί σε όλες τις ουσίες. 
 
Η αναγνώριση της ψυχοδραστικής ουσίας πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές 
πληροφόρησης. Αυτές περιλαμβάνουν αυτο-δηλούμενα στοιχεία, ανάλυση αίματος και άλλων υγρών του 
σώματος, χαρακτηριστικά σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, κλινικά σημεία και συμπεριφορά, και άλλες 
ενδείξεις, όπως κατοχή ουσίας από τον ασθενή ή αναφορές από ενήμερες τρίτες πηγές. Πολλοί χρήστες ουσιών 
λαμβάνουν περισσότερους από έναν τύπους ψυχοδραστικών ουσιών. Η κύρια διάγνωση πρέπει να ταξινομηθεί, 
όποτε αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με την ουσία ή την κατηγορία των ουσιών που προκάλεσε ή συνέβαλε το 
περισσότερο στην εκδήλωση της παρούσας διαταραχής. Άλλες διαγνώσεις πρέπει να κωδικοποιηθούν όταν άλλες 
ψυχοδραστικές ουσίες έχουν ληφθεί σε τοξικές ποσότητες (κοινό τέταρτο ψηφίο το .0) στο βαθμό που αυτές 
προκαλούν βλάβη (κοινό τέταρτο ψηφίο το .1), εξάρτηση (κοινό τέταρτο ψηφίο το .2) ή άλλες διαταραχές (κοινό 
τέταρτο ψηφίο το .3 - .9). 
 
Μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες η λήψη ψυχοδραστικών ουσιών είναι χαοτική και αδιάκριτη, ή σε περιπτώσεις 
όπου οι επιδράσεις των διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών είναι αναπόφευκτα αναμεμιγμένες, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η διάγνωση διαταραχών από χρήση πολλαπλών φαρμακευτικών ουσιών (F19.-). 
 
 
Εξαιρούνται:   κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση (F55) 
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Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες F10 - F19: 
.0          Οξεία τοξίκωση 

Κατάσταση που ακολουθεί τη χορήγηση ψυχοδραστικής ουσίας η οποία καταλήγει σε διαταραχές στο 
επίπεδο συνείδησης, γνωστικών λειτουργιών, αντίληψης, συναισθήματος ή συμπεριφοράς, ή άλλων 
ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών και απαντήσεων. Οι διαταραχές σχετίζονται άμεσα με τις οξείες 
φαρμακολογικές δράσεις της ουσίας και αποκαθίστανται με την πάροδο του χρόνου, με πλήρη 
αποκατάσταση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχουν προκληθεί ιστικές βλάβες ή άλλες επιπλοκές. Οι 
επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν τραυματισμό, εισρόφηση εμεσμάτων, delirium, κώμα, σπασμούς, 
και άλλες ιατρικές επιπλοκές. Η φύση αυτών των επιπλοκών εξαρτάται από τη φαρμακολογική 
κατηγορία της ουσίας και τον τρόπο χορήγησης. 
 
Οξεία μέθη σε αλκοολισμό 
«Κακά ταξίδια» (ναρκωτικά)(ψευδαισθησιογόνες ουσίες) 
Μέθη ΜΚΑ  
Παθολογική τοξίκωση 
Καταληψία σε τοξίκωση με ψυχοδραστική ουσία 
Εξαιρούνται:   τοξίκωση με σκοπό τη δηλητηρίαση (T36-T50) 
 

.1          Επιβλαβής χρήση 
Τρόπος χρήσης ψυχοδραστικής ουσίας, που προκαλεί βλάβη στην υγεία. Η βλάβη μπορεί να είναι 
σωματική (όπως στις περιπτώσεις ηπατίτιδας από αυτοχορήγηση ενέσιμων ψυχοδραστικών ουσιών) ή 
ψυχική (π.χ. επεισόδια καταθλιπτικής διαταραχής δευτεροπαθώς σε μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ). 
 
Κατάχρηση ψυχοδραστικής ουσίας 

 
.2          Σύνδρομο εξάρτησης 

Μια ομάδα συμπεριφορικών, νοητικών, και φυσιολογικών εκδηλώσεων που αναπτύσσονται μετά από 
επαναλαμβανόμενη χρήση ουσίας και που τυπικά περιλαμβάνουν την έντονη επιθυμία λήψης της ουσίας, 
τη δυσκολία ελέγχου της χρήσης της, την επιμονή στη χρήση της παρά τις βλαπτικές συνέπειες, την 
υψηλότερη προτεραιότητα που δίνεται στη χρήση της ουσίας σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες και 
υποχρεώσεις, την αυξημένη ανοχή, και μερικές φορές την  κατάσταση σωματικής απόσυρσης 
(στέρησης).  

 
Το σύνδρομο εξάρτησης μπορεί να αφορά συγκεκριμένη ψυχοδραστική ουσία (π.χ. καπνό, αλκοόλη, ή 
διαζεπάμη), κατηγορία ουσιών (π.χ. οπιοειδή φάρμακα ), ή μία μεγαλύτερη ποικιλία φαρμακολογικά 
διαφορετικών  ψυχοδραστικών ουσιών. 

 
Χρόνιος αλκοολισμός 
Διψομανία  
Φαρμακευτικός εθισμός (ουσιοεξάρτηση) 
 

.3          Κατάσταση απόσυρσης (στέρησης)  
Ομάδα συμπτωμάτων ποικίλων συνδυασμών και σοβαρότητας που απαντώνται σε απόλυτη ή σχετική 
απόσυρση (στέρηση) ψυχοδραστικής ουσίας μετά από επίμονη χρήση αυτής. Η έναρξη και η πορεία της 
κατάστασης απόσυρσης είναι χρονικά περιορισμένες και σχετίζονται με τον τύπο της ψυχοδραστικής 
ουσίας και τη δόση που χρησιμοποιείται αμέσως πριν τη διακοπή ή την ελάττωση της χρήσης της. Η 
κατάσταση απόσυρσης μπορεί να επιπλακεί από σπασμούς. 

 
.4          Κατάσταση απόσυρσης (στέρησης) με delirium 

Κατάσταση όπου το σύνδρομο απόσυρσης όπως καθορίστηκε στο κοινό τέταρτο ψηφίο .3, επιπλέκεται 
από delirium όπως αυτό ορίζεται στο F05.-. Μπορεί επίσης να υπάρχουν σπασμοί. Όταν οργανικοί 
παράγοντες επίσης θεωρούνται ότι παίζουν ρόλο στην αιτιολογία, τότε η κατάσταση πρέπει να 
ταξινομηθεί στο F05.8. 
 
Τρομώδες παραλήρημα (delirium tremens)(αλκοολικής αιτιολογίας) 
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.5         Ψυχωσική διαταραχή 
Ομάδα ψυχωσικών φαινομένων που σημειώνονται κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών αλλά που δεν εξηγούνται με βάση την οξεία τοξίκωση μόνο και δεν αποτελούν 
μέρος κατάστασης απόσυρσης (στέρησης). Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από ψευδαισθήσεις (τυπικώς 
ακουστικές, αλλά συχνά σε περισσότερους από ένα τύπους αισθητικότητας), παραγνωρίσεις, 
παραληρητικές ιδέες (συνήθως παρανοειδούς ή διωκτικού περιεχομένου), ψυχοκινητικές διαταραχές 
(διέγερση ή εμβροντησία), και παθολογικό συναίσθημα, που μπορεί να κυμαίνεται από τον έντονο φόβο 
έως την έκσταση. Το επίπεδο συνείδησης είναι συνήθως καθαρό αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιου 
βαθμού θόλωση της συνείδησης, όχι όμως σοβαρή σύγχυση. 
 
Αλκοολική: 
• ψευδαισθήτωση 
• ζηλοτυπία 
• παράνοια 
• ψύχωση ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: υπολειμματική και όψιμης εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή που 
προκαλείται από οινοπνευματώδη ή άλλη ψυχοδραστική ουσία (F10-F19 με 
κοινό τέταρτο ψηφίο το .7) 

 
.6         Αμνησιακό σύνδρομο 

Σύνδρομο που σχετίζεται με προεξάρχουσα χρόνια ελλειματική λειτουργία της πρόσφατης και της 
παλαιάς μνήμης. Η αυτόματη ανάκληση συνήθως διατηρείται και η πρόσφατη μνήμη επηρεάζεται 
χαρακτηριστικά περισσότερο από την παλαιά. Υπάρχουν συνήθως διαταραχές της αντίληψης του χρόνου 
και της σειράς των γεγονότων, όπως επίσης και δυσκολίες στην εκμάθηση καινούργιων γνώσεων. Η 
μυθοπλασία είναι σημαντική αλλά δεν είναι πάντοτε παρούσα. Άλλες γνωστικές λειτουργίες συνήθως 
διατηρούνται σχετικά καλά και η αμνησία είναι δυσανάλογη ως προς άλλες διαταραχές. 
 
Αμνησιακή διαταραχή, που οφείλεται σε χρήση αλκοόλ ή φαρμάκου  
Ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov, από αλκοόλ ή άλλη ψυχοδραστική ουσία ή μη καθορισμένη 
Εξαιρούνται:   μη αλκοολική ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov (F04) 

 
.7         Υπολειμματική και όψιμης εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή 

Διαταραχή στην οποία οι μεταβολές της γνωστικής λειτουργίας, του συναισθήματος, της 
προσωπικότητας, ή της συμπεριφοράς από χρήση αλκοόλ ή ψυχοδραστικών ουσιών παραμένουν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του λογικά αναμενόμενου από την άμεση επίδραση της ψυχοδραστικής 
ουσίας. Η εγκατάσταση της διαταραχής πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τη χρήση της ψυχοδραστικής 
ουσίας. Περιπτώσεις στις οποίες η αρχική εγκατάσταση της διαταραχής σημειώνεται μετά το επεισόδιο 
χρήσης τέτοιας ουσίας, πρέπει να κωδικοποιούνται εδώ μόνο όταν είναι διαθέσιμες σαφείς και ισχυρές 
ενδείξεις, ούτως ώστε η διαταραχή να αποδοθεί σε υπολειμματική επίδραση της ψυχοδραστικής ουσίας. 
Οι αναδρομές στο παρελθόν μπορούν να διαφοροποιούνται από την ψυχωσική κατάσταση εν μέρει λόγω 
της περιστασιακής τους φύσης, συχνά πολύ μικρής διάρκειας, και από την αναπαραγωγή των 
προηγούμενων εμπειριών που σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ ή άλλης ψυχοδραστικής ουσίας. 
 
Αλκοολική άνοια ΜΚΑ 
Χρόνιο αλκοολικό εγκεφαλικό σύνδρομο 
Άνοια και άλλες ηπιότερες μορφές εμμένουσας βλάβης των γνωστικών λειτουργιών 
Αναδρομές στο παρελθόν (flashbacks) 
Όψιμης εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή οφειλόμενη σε χρήση ψυχοδραστικής ουσίας 
Διαταραχή της αντίληψης μετά από χρήση ψευδαισθησιογόνων  
Υπολειμματική: 
• συναισθηματική διαταραχή 
• διαταραχή της προσωπικότητας και συμπεριφοράς 
 
Εξαιρούνται:   οφειλόμενο σε οινοπνευματώδη ή ψυχοδραστική ουσία:  

• σύνδρομο Κorsakov (F10-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6) 
• ψυχωσική κατάσταση (F10-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .5) 
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.8          Άλλες ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές  
 
.9          Μη καθορισμένη ψυχική και συμπεριφορική διαταραχή 
  
F10 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση 

οινοπνευματωδών 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  
F11 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οπιοειδών  
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  
F12 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση 

κανναβινοειδών 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
 
F13 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ηρεμιστικών ή 

υπνωτικών  
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
 
F14 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κοκαΐνης 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  
F15 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση άλλων 

διεγερτικών ουσιών, περιλαμβανομένης της καφεΐνης 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  
F16 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση 

ψευδαισθησιογόνων 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  
F17 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση καπνού 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  
F18 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση πτητικών 

διαλυτών 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  
F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες σε πολλαπλή χρήση 

ουσιών και σε χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών 
  [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις] 
  Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστή η συμμετοχή δύο ή περισσοτέρων 

ψυχοδραστικών ουσιών, αλλά είναι αδύνατο να καθοριστεί ποια ουσία συμβάλλει περισσότερο στην 
εκδήλωση των διαταραχών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται όταν είναι αβέβαιη ή άγνωστη η ακριβής 
ταυτότητα μερικών ή και όλων των ψυχοδραστικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι 
πολλοί χρήστες πολλαπλών ουσιών δε γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι τις λεπτομέρειες του τι παίρνουν. 

   
  Περιλαμβάνονται:    κατάχρηση ουσιών ΜΚΑ 
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Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή  και παραληρητικές διαταραχές  
(F20-F29) 
 
 
Αυτή η ενότητα συμπεριλαμβάνει τη σχιζοφρένεια ως το πιο σημαντικό μέλος της ομάδας, τη σχιζότυπη  
διαταραχή, τις επίμονες παραληρητικές διαταραχές, και μια μεγαλύτερη ομάδα οξέων και παροδικών ψυχωσικών 
διαταραχών. Οι σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές παρέμειναν εδώ παρά την αμφιλεγόμενη φύση τους. 
  
F20      Σχιζοφρένεια 

Οι σχιζοφρενικές διαταραχές χαρακτηρίζονται γενικώς από θεμελιώδεις και χαρακτηριστικές 
παραμορφώσεις της σκέψης και της αντίληψης, και του συναισθήματος το οποίο είναι ασύμβατο (δεν 
εναρμονίζεται με την πραγματικότητα) ή αμβλύ. Συνήθως διατηρούνται η διαυγής συνείδηση και η 
νοητική ικανότητα παρόλο που ορισμένα γνωστικά ελλείμματα μπορεί να αναπτυχθούν με την πάροδο 
του χρόνου. Τα πιο σημαντικά ψυχοπαθολογικά συμτώματα περιλαμβάνουν την ηχώ της σκέψης·  
απόσυρση σκέψης·εκπομπή της σκέψης· παραληρητική αντίληψη και παραληρητικές ιδέες ελέγχου· 
επίδραση ή παθητικότητα· ακουστικές ψευδαισθήσεις που σχολιάζουν ή συζητούν τον ασθενή στο τρίτο 
πρόσωπο· διαταραχές σκέψης και αρνητικά συμπτώματα.  
 
Η πορεία των σχιζοφρενικών διαταραχών μπορεί να είναι είτε συνεχής, είτε κατά επεισόδια με 
προοδευτικά ή σταθερά ελλείμματα, ή μπορεί να υπάρξουν ένα ή περισσότερα επεισόδια με πλήρη ή 
μερική ύφεση. Η διάγνωση σχιζοφρένειας δεν πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν εκτεταμένα 
καταθλιπτικά ή μανιακά συμπτώματα εκτός εάν είναι σαφές ότι τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας 
προηγήθηκαν αυτών της διαταραχής του συναισθήματος. Ούτε πρέπει να διαγιγνώσκεται σχιζοφρένεια 
όταν υπάρχει εμφανής εγκεφαλική πάθηση ή κατά τη διάρκεια καταστάσεων τοξίκωσης από ουσίες ή 
κατάστασης απόσυρσης (στέρησης). Παρόμοιες διαταραχές που αναπτύσσονται παρουσία επιληψίας ή 
άλλης εγκεφαλικής νόσου πρέπει να ταξινομούνται στο F06.2, και εκείνες που προκαλούνται από 
ψυχοδραστικές ουσίες στα F10-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .5. 
 
Εξαιρούνται:   σχιζοφρένεια: 

• οξεία (αδιαφοροποίητη) (F23.2) 
• κυκλική (F25.2) 
σχιζοφρενική αντίδραση (F23.2) 
• σχιζότυπη διαταραχή (F21) 

 
F20.0   Παρανοειδής σχιζοφρένεια 

Η παρανοειδής σχιζοφρένεια κυριαρχείται από σχετικά σταθερές παραληρητικές ιδέες συχνά 
παρανοϊκές, που συνήθως συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις, ιδιαίτερα ακουστικές, καθώς και από 
διαταραχές της αντίληψης. Διαταραχές του συναισθήματος, της βούλησης και λόγου, και κατατονικά 
συμπτώματα, είτε απουσιάζουν είτε είναι σχετικά δυσδιάκριτα. 
 
Παραφρενική σχιζοφρένεια 
 
Εξαιρούνται:    υποστροφική παρανοειδής κατάσταση (F22.8) 

παράνοια (F22.0) 
 
F20.1   Ηβηφρενική σχιζοφρένεια 

Μορφή σχιζοφρένειας στην οποία προεξάρχουν οι μεταβολές του συναισθήματος, οι παραληρητικές 
ιδέες, και οι ψευδαισθήσεις είναι εφήμερες και αποσπασματικές, η συμπεριφορά ανεύθυνη και 
απρόβλεπτη, και οι ιδιοτροπισμοί συνήθεις. Το συναίσθημα είναι ρηχό και απρόσφορο, η σκέψη είναι 
αποδιοργανωμένη, και ο λόγος ασυνάρτητος. Υπάρχει τάση για κοινωνική απομόνωση. Συνήθως η 
πρόγνωση είναι κακή λόγω της ταχείας εξέλιξης των «αρνητικών» συμπτωμάτων, ιδιαίτερα της 
επιπέδωσης του συναισθήματος και της απώλειας της βούλησης. Η ηβηφρένεια πρέπει κανονικά να 
διαγιγνώσκεται μόνο σε έφηβους ή νεαρούς ενήλικες. 
 
Αποργανωτική/αποδιοργανωτική σχιζοφρένεια  
Ηβηφρένεια 
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F20.2   Κατατονική σχιζοφρένεια 
Η κατατονική σχιζοφρένεια κυριαρχείται από προεξάρχουσες ψυχοκινητικές διαταραχές οι οποίες 
μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ ακραίων καταστάσεων, υπερκινητικότητα και εμβροντησία, ή 
αυτόματη υπακοή και αρνητισμό. Αφύσικες στάσεις και θέσεις μπορεί να διατηρούνται για μακρές 
χρονικές περιόδους. Επεισόδια βίαιης διέγερσης μπορεί να αποτελούν εντυπωσιακές εκδηλώσεις αυτής 
της κατάστασης. Τα κατατονικά φαινόμενα μπορεί να συνδυάζονται με ονειρική (ονειρώδη) κατάσταση 
με ζωηρές ψευδαισθήσεις. 
 
Κατατονική εμβροντησία 
Σχιζοφρενική: 
• καταληψία 
• κατατονία 
• κηρώδης ευκαμψία 

 
F20.3   Αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια 

Ψυχωσικές καταστάσεις που πληρούν τα γενικά διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοφρένεια αλλά δεν 
συνάδουν με κανέναν από τους υπότυπους των κωδικών F20.0-F 20.2, ή που εκδηλώνουν τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα περισσοτέρων του ενός τύπων χωρίς όμως να υπάρχει σαφής επικράτηση 
μιας ιδιαίτερης ομάδας διαγνωστικών κριτηρίων. 
 
Άτυπη σχιζοφρένεια 
 
Εξαιρούνται:   οξεία σχιζοφρενικόμορφη ψυχωσική διαταραχή (F23.2) 

χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια (F20.5) 
μετασχιζοφρενική κατάθλιψη (F20.4) 

 
F20.4   Μετασχιζοφρενική κατάθλιψη 

Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι παρατεταμένο, και να εμφανίζεται μετά την 
εκδήλωση σχιζοφρενικής νόσου. Μερικά σχιζοφρενικά συμπτώματα, είτε «θετικά» είτε «αρνητικά», 
πρέπει να είναι ακόμη παρόντα αλλά δεν επικρατούν πλέον στην κλινική εικόνα. Αυτές οι καταθλιπτικές 
καταστάσεις σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Εάν ο ασθενής δεν έχει πλέον σχιζοφρενικά 
συμπτώματα, τότε πρέπει να διαγνωστεί καταθλιπτικό επεισόδιο (F32.-). Αν σχιζοφρενικά συμπτώματα 
εξακολουθούν να είναι έντονα  και προεξάρχοντα, η διάγνωση θα πρέπει να παραμένει στον αντίστοιχο 
σχιζοφρενικό υπότυπο (F20.0-F20.3). 

 
F20.5   Υπολειμματική σχιζοφρένεια 

Ένα χρόνιο στάδιο στην εξέλιξη της σχιζοφρένειας στο οποίο υπάρχει μια σαφής εξέλιξη από ένα 
πρώιμο σε ένα όψιμο στάδιο χαρακτηριζόμενο από μακροχρόνια, άν και όχι απαραιτήτως αναστρέψιμα, 
«αρνητικά» συμπτώματα, π.χ. ψυχοκινητική επιβράδυνση· μειωμένη δραστηριότητα· άμβλυνση του 
συναισθήματος· απάθεια και έλλειψη πρωτοβουλίας· ένδεια ποσότητας και περιεχομένου του λόγου, 
πτωχή μη-λεκτική επικοινωνία μέσω εκφράσεων του προσώπου, βλεμματικής επαφής, χρωματισμού της 
φωνής και στάσης του σώματος· πτωχή αυτοφροντίδα και κοινωνική λειτουργικότητα. 
 
Χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια 
Υπολειπόμενη σχιζοφρένεια [restzustand] 
Σχιζοφρενική υπολειμματική κατάσταση 

 
F20.6   Απλή σχιζοφρένεια 

Διαταραχή στην οποία υπάρχει ύπουλη αλλά προοδευτική ανάπτυξη εκκεντρικής συμπεριφοράς, 
ανικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας, και πτώση της συνολικής απόδοσης. Οι 
χαρακτηριστικές αρνητικές εκδηλώσεις της υπολειμματικής σχιζοφρένειας (π.χ. άμβλυνση του 
συναισθήματος και απώλεια της βούλησης) αναπτύσσονται χωρίς να έχουν προηγηθεί εμφανή ψυχωσικά 
συμπτώματα. 
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F20.8   Άλλης μορφής σχιζοφρένεια  
Κοιναισθητικοπαθητική σχιζοφρένεια 
Σχιζοφρενικόμορφη: 
• διαταραχή ΜΚΑ 
• ψύχωση ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:   σύντομες σχιζοφρενικόμορφες διαταραχές (F23.2)  

 
F20.9   Σχιζοφρένεια, μη καθορισμένη  
  
F21      Σχιζότυπη διαταραχή  

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από εκκεντρική συμπεριφορά και ανωμαλίες στη σκέψη και στο 
συναίσθημα οι οποίες μοιάζουν με τις αντίστοιχες της σχιζοφρένειας, αν και καμιά σαφής και 
χαρακτηριστική σχιζοφρενική ανωμαλία δεν παρατηρείται σε κανένα στάδιο. Τα συμπτώματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν ψυχρό ή απρόσφορο συναίσθημα· ανηδονία· περίεργη ή εκκεντρική συμπεριφορά· τάση 
για κοινωνική απομόνωση· παρονοϊκές ή παράξενες πεποιθήσεις που δεν φτάνουν όμως στο επίπεδο 
πραγματικών παραληρητικών ιδεών·  ιδεοληπτικές σκέψεις· διαταραχή της σκέψης και της αντίληψης· 
περιστασιακά παροδικά ψυχωσικόμορφα επεισόδια με έντονες παραισθήσεις, ακουστικές ή άλλες 
ψευδαισθήσεις, και ιδέες που μοιάζουν με παραληρητικές, που συνήθως εμφανίζονται χωρίς 
εξωτερικούς εκλυτικούς παράγοντες. Δεν υπάρχει σαφής εγκατάσταση και η εξέλιξη και η πορεία 
συνήθως είναι όπως σε διαταραχή της προσωπικότητας. 
 
Λανθάνουσα σχιζοφρενική αντίδραση 
Σχιζοφρένεια:  
• μεταιχμιακή 
• λανθάνουσα 
• προ-ψυχωσική 
• πρόδρομική 
• ψευδονευρωσική 
• ψευδοψυχοπαθητική  
Σχιζότυπη διαταραχή της προσωπικότητας 
 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο Asperger (F84.5) 

σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας (F60.1) 
  
F22 Χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές 

Περιλαμβάνονται ποικίλες διαταραχές στις οποίες, οι μακρόχρονες παραληρητικές ιδέες αποτελούν το 
μοναδικό, ή το πιο εμφανές, κλινικό χαρακτηριστικό και οι οποίες δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως 
οργανικές, σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές. Οι παραληρητικές διαταραχές που έχουν διαρκέσει 
λιγότερο από μερικούς μήνες πρέπει να ταξινομηθούν, τουλάχιστον προσωρινά, στο F23.-. 

 
F22.0   Παραληρητική διαταραχή 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη είτε μιας μόνης παραληρητικής ιδέας είτε μίας σειράς 
από σχετιζόμενες παραληρητικές ιδέες οι οποίες είναι συνήθως επίμονες και μερικές φορές διαρκούν διά 
βίου. Το περιεχόμενο της παραληρητικής ιδέας ή των παραληρητικών ιδεών ποικίλλει πολύ. Σαφείς και 
έμμονες ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές), σχιζοφρενικά συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες 
ελέγχου και έντονη άμβλυνση του συναισθήματος, και σαφής ένδειξη εγκεφαλικής νόσου είναι όλα 
ασύμβατα με αυτή τη διάγνωση. Ωστόσο, η παρουσία περιστασιακών ή εφήμερων ακουστικών 
ψευδαισθήσεων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, δεν αποκλείει αυτή τη διάγνωση, εφ’ όσον είναι 
τυπικά σχιζοφρενικές και αποτελούν ένα μικρό μόνο τμήμα της συνολικής κλινικής εικόνας. 
 
Παράνοια 
Παρανοειδής: 
• ψύχωση 
• κατάσταση 
Παραφρένεια (όψιμη) 
Sensitiver Beziehungswahn [paranoia sensitiva] [ευαίσθητη παραληρητική ιδέα αναφοράς] 
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  Εξαιρούνται: παρανοειδής: 
   • διαταραχή της προσωπικότητας (F60.0) 
   • ψύχωση, ψυχογενής (F23.3) 
   • αντίδραση (F23.3) 
   • σχιζοφρένεια (F20.0) 
 
 
F22.8   Άλλες χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές 

Διαταραχές στις οποίες η παραληρητική ιδέα ή οι παραληρητικές ιδέες συνοδεύονται από επίμονες 
ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές) ή από σχιζοφρενικά συμπτώματα τα οποία δεν δικαιολογούν τη 
διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-). 
 
Παραληρητική δυσμορφοφοβία  
Υποστροφική παρανοειδής κατάσταση 
Παράνοια  με μεμψιμοιρία  

 
F22.9   Χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
F23      Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές 

Μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εγκατάσταση ψυχωσικών 
συμπτωμάτων όπως οι παραληρητικές ιδέες, οι ψευδαισθήσεις και οι διαταραχές αντίληψης, και από 
σοβαρή διαταραχή της συμπεριφοράς. Οξεία εγκατάσταση ορίζεται ως η βαθμιαία εξέλιξη μιας σαφώς 
παθολογικής κλινικής εικόνας μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες ή λιγότερο. Γι’ αυτές τις διαταραχές δεν 
υπάρχει ένδειξη οργανικής αιτιολογίας. Η αμηχανία και η σύγχυση είναι συνήθως  παρούσες αλλά ο 
αποπροσανατολισμός για χρόνο, τόπο και πρόσωπα δεν είναι επίμονος ή αρκετά σοβαρός, ώστε να 
δικαιολογήσει τη διάγνωση ενός delirium (F05.-). Πλήρης αποκατάσταση συνήθως επέρχεται μέσα σε 
μερικούς μήνες,  συχνά μέσα σε μερικές εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες. Αν η διαταραχή επιμείνει, η 
αλλαγή της ταξινόμησης θα είναι απαραίτητη. Η διαταραχή μπορεί να σχετίζεται ή όχι, με οξύ στρες, 
οριζόμενο ως συνήθως αγχογόνα γεγονότα που προηγούνται της εγκατάστασης κατά μία έως δύο 
εβδομάδες.  

 
F23.0   Οξεία πολύμορφη ψυχωσική διαταραχή χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας  

Μία οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες ή οι διαταραχές 
της αντίληψης είναι εμφανείς αλλά ποικίλλουν σημαντικά, μεταβαλλόμενες από ημέρα σε ημέρα ή 
ακόμη και από ώρα σε ώρα. Συναισθηματική αναστάτωση με έντονα παροδικά αισθήματα ευτυχίας ή 
έκστασης, ή άγχους και ευερεθιστότητας, είναι επίσης συχνά παρούσα. Αυτή η πολύμορφη και ασταθής 
εικόνα είναι χαρακτηριστικά της συνολικής κλινικής εικόνας και οι  ψυχωσικές εκδηλώσεις δεν 
δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-). Αυτές οι διαταραχές συνήθως έχουν αιφνίδια 
έναρξη, που εξελίσσεται ταχέως μέσα σε λίγες ημέρες, και συχνά παρουσιάζουν μία ταχεία 
αποκατάσταση των συμπτωμάτων χωρίς την επανεμφάνισή τους. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν η 
διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε επίμονη παραληρητική διαταραχή (F22.-).  
 
Παραλήρημα Bouffée χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας ή μη καθορισμένο 
Κυκλοειδής ψύχωση χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας ή μη καθορισμένη 

 
F23.1   Οξεία πολύμορφη ψυχωσική διαταραχή με συμπτώματα σχιζοφρένειας  

Μiα οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία υφίσταται μiα πολύμορφη  και ασταθής κλινική εικόνα, 
όπως περιγράφεται στο F23.0· ωστόσο, παρόλη αυτή την αστάθεια των  συμπωμάτων, μερικά τυπικά 
συμπτώματα της σχιζοφρένειας υπάρχουν τον περισσότερο χρόνο. Εάν τα σχιζοφρενικά συμπτώματα 
επιμείνουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-). 
 
Παραλήρημα Bouffée με συμπτώματα σχιζοφρένειας 
Κυκλοειδής ψύχωση με συμπτώματα σχιζοφρένειας 
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F23.2   Οξεία σχιζοφρενικόμορφη ψυχωσική διαταραχή 
Οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία τα ψυχωσικά συμπτώματα είναι σχετικά σταθερά και 
δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, αλλά έχουν διαρκέσει για διάστημα μικρότερο του ενός 
μηνός περίπου· οι πολύμορφες ασταθείς εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται στο F23.0, απουσιάζουν. Εάν 
τα σχιζοφρενικά συμπτώματα επιμείνουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-). 
 
Οξεία (αδιαφοροποίητη) σχιζοφρένεια  
Βραχεία σχιζοφρενικόμορφη: 
• διαταραχή   
• ψύχωση 
Ονειροφρένεια 
Σχιζοφρενική αντίδραση 
 
Εξαιρούνται:    οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόμορφη] διαταραχή (F06.2) 

σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή ΜΚΑ (F20.8) 
 
F23.3   Άλλες οξείες κυρίως παραληρητικές ψυχωσικές διαταραχές  

Οξείες ψυχωσικές διαταραχές στις οποίες, σχετικά σταθερές παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις 
αποτελούν τις κύριες κλινικές εκδηλώσεις, αλλά δε δικαιολογούν διάγνωση της σχιζοφρένειας  (F20.-). 
Εάν οι παραληρητικές ιδέες επιμείνουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε χρονίζουσα παραληρητική 
διαταραχή (F22.-). 
 
Παρανοειδής αντίδραση 
Ψυχογενής παρανοειδής ψύχωση 

 
F23.8   Άλλες οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές  

Οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη οξεία ψυχωσική διαταραχή για την οποία δεν υπάρχει ένδειξη 
οργανικής αιτιολογίας και η οποία δε δικαιολογεί την ταξινόμησή της στα F23.0-F23.3. 

 
F23.9   Οξεία και παροδική ψυχωσική διαταραχή, μη καθορισμένη 

Βραχεία αντιδραστική ψύχωση ΜΚΑ 
Αντιδραστική ψύχωση 

  
F24      Επακτή παραληρητική διαταραχή 

Παραληρητική διαταραχή την οποία μοιράζονται δύο ή περισσότερα άτομα με στενούς 
συναισθηματικούς δεσμούς. Μόνο ένα από αυτά υποφέρει από τη γνήσια ψυχωσική διαταραχή. Οι 
παραληρητικές ιδέες προκαλούνται στους άλλους και συνήθως εξαφανίζονται όταν τα άτομα χωριστούν. 
 
Δυαδική  ψύχωση  
Επακτή: 
• παρανοειδής διαταραχή 
• ψύχωση 

  
F25      Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές 

Διαταραχές κατά επεισόδια στις οποίες προεξάρχουν τόσο τα συναισθηματικά όσο και τα σχιζοφρενικά 
συμπτώματα αλλά οι οποίες δε δικαιολογούν τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του 
καταθλιπτικού ή μανιακού επεισοδίου. Άλλες καταστάσεις στις οποίες τα συναισθηματικά συμπτώματα 
επιπροστίθενται σε προϋπάρχουσα σχιζοφρένεια, ή συνυπάρχουν ή εναλλάσσονται με επίμονες 
παραληρητικές διαταραχές άλλων τύπων, ταξινομούνται στο F20-F29. Τα ασύμβατα προς το 
συναίσθημα ψυχωσικά συμπτώματα των συναισθηματικών διαταραχών δε δικαιολογούν τη διάγνωση 
της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής. 
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F25.0   Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μανιακού τύπου 
Διαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο σχιζοφρενικά όσο και μανιακά συμπτώματα έτσι ώστε το 
επεισόδιο να μη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του μανιακού επεισοδίου. Η 
κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται και για το απλό σχιζοσυναισθηματικό επεισόδιο μανιακού 
τύπου  και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή στην οποία η πλειονότητα των επεισοδίων είναι 
σχιζοσυναισθηματικού, μανιακού τύπου. 
 
Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση, μανιακού τύπου 
Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση, μανιακού τύπου 

 
F25.1   Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, καταθλιπτικού τύπου 

Διαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο τα σχιζοφρενικά όσο και τα καταθλιπτικά συμπτώματα έτσι 
ώστε το επεισόδιο να μη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του καταθλιπτικού 
επεισοδίου. Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται και για το απλό σχιζοσυναισθηματικό 
επεισόδιο καταθλιπτικού τύπου και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή στην οποία η πλειονότητα των 
επεισοδίων είναι σχιζοσυναισθηματικού, καταθλιπτικού τύπου. 
 
Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου 
Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου 

 
F25.2   Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μικτού τύπου 

Κυκλική σχιζοφρένεια 
Μικτή σχιζοφρενική και συναισθηματική ψύχωση 

 
F25.8   Άλλες σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές 
 
F25.9   Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μη καθορισμένη 

Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση ΜΚΑ 
  
F28      Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές 

Παραληρητικές ή ψευδαισθητικές διαταραχές που δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας 
(F20.-), των χρονιζουσών  παραληρητικών διαταραχών (F22.-), των οξέωνν και παροδικών ψυχωσικών 
διαταραχών (F23.-), των ψυχωσικών τύπων μανιακού επεισοδίου (F30.2), ή του σοβαρού καταθλιπτικού 
επεισοδίου (F32.3).  
 
Χρόνια ψευδαισθητική ψύχωση 

  
F29      Μη καθορισμένη μη οργανική ψύχωση  

Ψύχωση ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:    ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F99) 

οργανική ή συμπτωματική ψύχωση ΜΚΑ (F09) 
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Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]  
(F30-F39) 
 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες η πρωταρχική διαταραχή είναι η μεταβολή του 
συναισθήματος ή της διάθεσης προς την κατάθλιψη (με ή χωρίς συνοδό άγχος) ή προς την ευφορία. Η μεταβολή 
της διάθεσης συνήθως συνοδεύεται από μεταβολή στο συνολικό επίπεδο δραστηριότητας· τα περισσότερα από τα 
άλλα συμπτώματα είναι είτε δευτεροπαθή της αλλαγής της διάθεσης και της δραστηριότητας, είτε εύκολα 
κατανοούνται μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής της διάθεσης και της δραστηριότητας. Οι περισσότερες από αυτές 
τις διαταραχές τείνουν να υποτροπιάζουν και η εγκατάσταση του κάθε ξεχωριστού επεισοδίου μπορεί συχνά να 
σχετίζεται με αγχογόνα γεγονότα ή καταστάσεις. 
  
F30      Μανιακό επεισόδιο 

Όλες οι υποδιαιρέσεις αυτής της κατηγορίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για μονήρες 
μανιακό επεισόδιο. Υπομανιακά ή μανιακά επεισόδια σε άτομα που είχαν ένα ή περισσότερα 
προηγούμενα συναισθηματικά επεισόδια (καταθλιπτικά, υπομανιακά, μανιακά ή μικτά) πρέπει 
να κωδικοποιούνται ως διπολική συναισθηματική διαταραχή (F31.-).  
 
Περιλαμβάνονται:   διπολική διαταραχή, μονήρες μανιακό επεισόδιο 

 
F30.0   Υπομανία 

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επίμονη ήπια άνοδο της διάθεσης, αυξημένη ενεργητικότητα και 
δραστηριότητα, και συνήθως εκσεσημασμένο αίσθημα ευεξίας και σωματικής και ψυχικής 
αποδοτικότητας. Αυξημένη κοινωνικότητα, ομιλητικότητα, υπερβολική οικειότητα, αυξημένη 
σεξουαλική ενεργητικότητα, και μειωμένη ανάγκη για ύπνο είναι συνήθως παρούσες αλλά δε φτάνουν 
στο σημείο να οδηγήσουν σε σοβαρή αποδιοργάνωση της εργασίας ή να καταλήξουν σε κοινωνική 
απόρριψη. Η ευερεθιστότητα, η έπαρση, και η άξεστη συμπεριφορά μπορεί να πάρουν τη θέση της πιο 
συχνής ευφορικής κοινωνικότητας. Οι διαταραχές της διάθεσης και της συμπεριφοράς δε συνοδεύονται 
από ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες. 

 
F30.1   Μανία χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα 

Υπάρχει άνοδος της διάθεσης που ξεπερνά τις συνθήκες ζωής του ασθενούς η οποία μπορεί να ποικίλλει 
από ανέμελη διαχυτικότητα έως τη σχεδόν ανεξέλεγκτη υπερδιέγερση. Η ευφορία συνοδεύεται από 
αυξημένη ενεργητικότητα, που οδηγεί σε υπερδραστηριότητα, πιεστική ανάγκη για ομιλία, και μειωμένη 
ανάγκη για ύπνο. Η προσοχή δεν μπορεί να διατηρηθεί, και είναι συχνά έντονα διασπασμένη. Η 
αυτοεκτίμηση είναι συχνά διογκωμένη με ιδέες μεγαλείου και υπερβολική αυτοπεποίθηση. Η απώλεια 
των φυσιολογικών κοινωνικών αναστολών μπορεί να καταλήξει σε συμπεριφορά απερίσκεπτη, 
παράτολμη ή ακατάλληλη για τις περιστάσεις, και πέρα από τον χαρακτήρα του ατόμου. 

 
F30.2   Μανία με ψυχωσικά συμπτώματα 

Επιπροσθέτως της κλινικής εικόνας που περιγράφεται στο F30.1, υπάρχουν παραληρητικές ιδέες 
(συνήθως μεγαλείου) ή ψευδαισθήσεις (συνήθως φωνές που μιλούν απ’ ευθείας στον ασθενή), ή η 
διέγερση, η υπερβολική κινητική δραστηριότητα, και η ιδεοφυγή είναι τόσο ακραίες ώστε το υποκείμενο 
γίνεται ακατανόητο και απρόσιτο για κανονική επικοινωνία. 
 
Μανία με: 
• ψυχωσικά συμπτώματα συμβατά με τοσυναίσθημα του ατόμου 
• ψυχωσικά συμπτώματα  συμβατά με το συναίσθημα  του ατόμου 
Μανιακή εμβροντησία 

 
F30.8   Άλλα μανιακά επεισόδια 
 
F30.9   Μανιακό επεισόδιο, μη καθορισμένο  

Μανία ΜΚΑ 
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F31      Διπολική συναισθηματική διαταραχή 
Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δύο ή περισσότερα επεισόδια στα οποία η διάθεση και τα επίπεδα 
της δραστηριότητας του ασθενούς είναι σημαντικά διαταραγμένα. Σε μερικές περιπτώσεις η διαταραχή 
αυτή συνίσταται σε υπερθυμία και αυξημένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα (υπομανία ή μανία), 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνίσταται σε πτώση της διάθεσης και μειωμένη ενεργητικότητα και 
δραστηριότητα (κατάθλιψη). Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπομανίας ή μανίας μόνον, ταξινομούνται 
ως διπολικά 
 
Περιλαμβάνονται:  μανιοκαταθλιπτική: 

• νόσος 
• ψύχωση  
• αντίδραση   

Εξαιρούνται:          διπολική διαταραχή, με μονήρες μανιακό επεισόδιο (F30.-)   
κυκλοθυμία (F34.0) 

 
F31.0   Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο υπομανιακό 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος υπομανιακός, αλλά είχε τουλάχιστον ένα άλλο συναισθηματικό 
επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το 
παρελθόν. 

 
F31.1 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μανιακό χωρίς ψυχωσικά 

συμπτώματα 
Ο ασθενής είναι επί του παρόντος μανιακός, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα (όπως στο F30.1), και είχε 
τουλάχιστον ένα άλλο συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το 
παρελθόν. 

 
F31.2 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μανιακό με ψυχωσικά 

συμπτώματα 
Ο ασθενής είναι επί του παρόντος μανιακός, με ψυχωσικά συμπτώματα (όπως στο F30.2), και είχε 
τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το 
παρελθόν. 

 
F31.3   Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιας ή μέτριας κατάθλιψης 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο είτε ήπιας είτε 
μέτριας βαρύτητας (F32.0 ή F32.1), και είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό 
συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν. 

 
F31.4 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης χωρίς 

ψυχωσικά συμπτώματα 
Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά 
συμπτώματα (F32.2), και είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό 
επεισόδιο κατά το παρελθόν. 

 
F31.5 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης με ψυχωσικά 

συμπτώματα 
Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά 
συμπτώματα (F32.3), και είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό 
επεισόδιο κατά το παρελθόν.  

 
F31.6   Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μικτό 

Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό συναισθηματικό 
επεισόδιο κατά το παρελθόν, και τώρα εκδηλώνει είτε ένα συνδυασμό είτε μία ταχεία εναλλαγή 
μανιακών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων. 
 
Εξαιρούνται:   μονήρες μικτό συναισθηματικό επεισόδιο (F38.0) 
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F31.7   Διπολική συναισθηματική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση 
Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο 
κατά το παρελθόν, και επιπροσθέτως τουλάχιστον ένα άλλο συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, 
μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό), αλλά τώρα δεν πάσχει από κάποια σημαντική διαταραχή της διάθεσης, 
ούτε έπασχε εδώ και αρκετούς μήνες. Οι περίοδοι ύφεσης κατά τη διάρκεια προφυλακτικής θεραπείας 
πρέπει να κωδικοποιηθούν εδώ. 

 
F31.8   Άλλες διπολικές συναισθηματικές διαταραχές 

Διπολική ΙΙ διαταραχή 
Υποτροπιάζοντα μανιακά επεισόδια ΜΚΑ 

 
F31.9   Διπολική συναισθηματική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
F32      Καταθλιπτικό επεισόδιο 

Στα τυπικά ήπια, τα μέτριας βαρύτητας ή τα βαριά καταθλιπτικά επεισόδια, ο ασθενής πάσχει από 
καταθλιπτικό συναίσθημα, μείωση της ενεργητικότητας και περιορισμό της δραστηριότητας. Η 
ικανότητα για ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον και η συγκέντρωση ελαττώνονται. Συνήθως υπάρχει 
σημαντική κόπωση ακόμα και μετά από ελάχιστη προσπάθεια. Ο ύπνος είναι συχνά διαταραγμένος και η 
όρεξη ελαττωμένη. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι σχεδόν πάντοτε μειωμένες και, ακόμη 
και στην ήπια μορφή, μερικές ιδέες αυτομομφής και αναξιότητας είναι συχνά παρούσες. Η πτώση της 
διάθεσης ποικίλλει λίγο από ημέρα σε ημέρα, δεν ανταποκρίνεται προς τις περιστάσεις και μπορεί να 
συνοδεύεται από τα αποκαλούμενα ως «σωματικά» συμπτώματα, όπως είναι η απώλεια του 
ενδιαφέροντος  και των ευχάριστων συναισθημάτων, η έγερση το πρωΐ αρκετές ώρες πριν τη 
συνηθισμένη, η επιδείνωση της κατάθλιψης τις πρωινές ώρες, η σημαντική ψυχοκινητική επιβράδυνση ή 
διέγερση, η απώλεια όρεξης, η απώλεια βάρους και η απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας (libido). 
Ανάλογα με τον αριθμό και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μπορεί να 
προσδιοριστεί ως ήπιο, μέτριας βαρύτητας ή βαρύ. 
 
Περιλαμβάνονται:  μονήρη επεισόδια: 

• καταθλιπτικής αντίδρασης 
• ψυχογενούς κατάθλιψης 
• αντιδραστικής κατάθλιψης 

Εξαιρούνται:          διαταραχή της προσαρμογής (F43.2) 
υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (F33.-) 
σχετιζόμενη με διαταραχές συμπεριφοράς στο F91.- (F92.0) 

 
F32.0   Ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο 

Δύο ή τρία από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συνήθως παρόντα. Ο ασθενής συνήθως ενοχλείται από 
αυτά αλλά μαλλον θα μπορεί να εξακολουθεί να εκτελεί τις περισσότερες από τις δραστηριότητές του. 

 
F32.1   Μέτριας βαρύτητας καταθλιπτικό επεισόδιο  

Τέσσερα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συνήθως παρόντα και ο  ασθενής πιθανόν 
να δυσκολεύεται σημαντικά στην εκτέλεση των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του. 

 
F32.2   Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα 

Ένα επεισόδιο κατάθλιψης στο οποίο πολλά από τα παραπάνω συμπτώματα είναι εμφανή και 
ενοχλητικά. Κυριαρχεί συνήθως η απώλεια της αυτοεκτίμησης και ιδέες αναξιότητας ή ενοχής. 
Αυτοκτονικές σκέψεις και πράξεις είναι συχνές και ένας αριθμός «σωματικών» συμπτωμάτων είναι 
συνήθως παρόντα. 
 
Αγχώδης κατάθλιψη  } 
Μείζων κατάθλιψη  } μονήρες επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα 
Ζωτική κατάθλιψη  } 
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F32.3   Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα 
Ένα επεισόδιο κατάθλιψης όπως περιγράφεται στο F32.2, αλλά με την παρουσία ψευδαισθήσεων, 
παραληρητικών ιδεών, ψυχοκινητικής επιβράδυνσης ή εμβροντησίας τόσο σοβαρό ώστε οι 
συνηθισμένες κοινωνικές δραστηριότητες να είναι αδύνατες.· μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του 
ασθενούς από αυτοκτονία, αφυδάτωση ή ασιτία. Οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρητικές ιδέες μπορεί να 
είναι ή συμβατές όχι με το συναίσθημα του ασθενούς. 
 
Μονήρη επεισόδια: 
• μείζονος κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα 
• ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης 
• ψυχωσικής κατάθλιψης 
• αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης 

 
F32.8   Άλλα καταθλιπτικά επεισόδια 

Άτυπη κατάθλιψη 
Μονήρη επεισόδια «συγκεκαλυμμένης» κατάθλιψης ΜΚΑ 

 
F32.9   Καταθλιπτικό  επεισόδιο, μη καθορισμένο  

Κατάθλιψη ΜΚΑ 
Καταθλιπτική διαταραχή ΜΚΑ 

  
F33      Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης όπως αυτά περιγράφονται 
για το καταθλιπτικό επεισόδιο (F32.-), χωρίς ιστορικό ανεξαρτήτων επεισοδίων υπερθυμίας και 
υπερδραστηριότητας (μανία). Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν σύντομα επεισόδια ήπιας υπερθυμίας και 
υπερδραστηριότητας (υπομανία) αμέσως μετά από ένα καταθλιπτικό επεισόδιο,  που επισπεύδονται 
μερικές φορές από την αντικαταθλιπτική αγωγή. Οι πιο βαριές μορφές της υποτροπιάζουσας 
καταθλιπτικής διαταραχής  (F33.2 και F33.3) έχουν πολλά κοινά σημεία με παλαιότερες έννοιες όπως τη 
μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, τη μελαγχολία, τη ζωτική κατάθλιψη και την ενδογενή κατάθλιψη. Το 
πρώτο επεισόδιο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία από την παιδική ως τη γεροντική, η 
εγκατάστασή του μπορεί να είναι είτε οξεία είτε ύπουλη και η διάρκειά του ποικίλλει από μερικές 
εβδομάδες έως αρκετούς μήνες. Ο κίνδυνος ένας ασθενής με υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 
να εμφανίσει ένα επεισόδιο μανίας ποτέ δεν εκλείπει εντελώς, όσα καταθλιπτικά επεισόδια και αν έχει 
βιώσει στο παρελθόν. Αν όντως συμβεί ένα τέτοιο επεισόδιο, η διάγνωση θα πρέπει να αλλάξει σε 
διπολική συναισθηματική διαταραχή (F31.-). 
 
Περιλαμβάνονται:  υποτροπιάζοντα επεισόδια:  

• καταθλιπτικής αντίδρασης 
• ψυχογενούς κατάθλιψης 
• αντιδραστικής κατάθλιψης 
εποχικής καταθλιπτικής διαταραχής 

Εξαιρούνται:           υποτροπιάζοντα σύντομα καταθλιπτικά επεισόδια (F38.1) 
 
F33.0   Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή,  παρόν επεισόδιο ήπιο  

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να 
είναι ήπιο, όπως αναφέρεται στο F32.0, και χωρίς ιστορικό μανίας. 

 
F33.1   Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μέτριας βαρύτητας 

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να 
είναι μέτριας βαρύτητας, όπως στο F32.1, και χωρίς ιστορικό μανίας. 
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F33.2 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ χωρίς ψυχωσικά 
συμπτώματα 
Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να 
είναι βαρύ χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα, σόπως στο F32.2, και χωρίς ιστορικό μανίας. 
 
Ενδογενής κατάθλιψη χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα   
Μείζων κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα 
Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα 
Ζωτική κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα 

 
F33.3 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ με ψυχωσικά 

συμπτώματα 
Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να 
είναι βαρύ με ψυχωσικά συμπτώματα, όπως στο F32.3, και χωρίς προηγούμενα επεισόδια μανίας.  
 
Ενδογενής κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα   
Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου με ψυχωσικά συμπτώματα 
Υποτροπιάζοντα βαριά επεισόδια: 
• μείζονος κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα 
• ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης 
• ψυχωσικής κατάθλιψης 
• αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης 

 
F33.4   Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση 

Ο ασθενής είχε δύο ή περισσότερα καταθλιπτικά επεισόδια όπως αυτά περιγράφονται στους κωδικούς 
F33.0-F33.3, κατά το παρελθόν, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες δεν παρουσιάζει συμπτώματα 
κατάθλιψης. 

 
F33.8   Άλλες υποτροπιάζουσες καταθλιπτικές διαταραχές 
 
F33.9   Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, μη καθορισμένη 

Μονοπολική κατάθλιψη ΜΚΑ 
  
F34      Επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 

Επίμονες και συνήθως κυμαινόμενες διαταραχές της διάθεσης, στις οποίες τα περισσότερα ξεχωριστά 
επεισόδια δεν είναι αρκετά σοβαρά ώστε να χαρακτηριστούν ως υπομανιακά ή ήπια καταθλιπτικά. 
Επειδή διαρκούν πολλά χρόνια, και μερικές φορές για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του 
ασθενούς, συνεπάγονται σημαντική δυσφορία και ανικανότητα για τον ασθενή. Σε μερικές περιπτώσεις, 
τα  υποτροπιάζοντα ή μονήρη μανικά ή καταθλιπτικά επεισόδια μπορεί να επικάθονται σε επίμονη 
συναισθηματική διαταραχή. 

 
F34.0   Κυκλοθυμία 

Μια επίμονη αστάθεια της διάθεσης, που αφορά πολλές περιόδους κατάθλιψης και ήπιας υπερθυμίας, 
χωρίς καμία από αυτές να είναι αρκετά σοβαρή ή παρατεταμένη ώστε να δικαιολογεί τη διάγνωση της 
διπολικής συναισθηματικής διαταραχής, (F31.-) ή της υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής 
(F33.-). Η διαταραχή αυτή απαντάται συχνά σε συγγενείς ασθενών με διπολική συναισθηματική 
διαταραχή. Μερικοί ασθενείς με κυκλοθυμία εμφανίζουν τελικά διπολική συναισθηματική διαταραχή. 
 
Συναισθηματική διαταραχή της προσωπικότητας 
Κυκλοειδής προσωπικότητα 
Κυκλοθυμική προσωπικότητα 
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F34.1   Δυσθυμία 
Χρόνια κατάθλιψη που αφορά τη διάθεση, διαρκεί για αρκετά χρόνια τουλάχιστον, δεν είναι αρκετά 
σοβαρή, ή τα ξεχωριστά επεισόδιά της δεν έχουν επαρκή διάρκεια, ώστε να δικαιολογείται η διάγνωση 
της βαριάς, μέτριας ή ήπιας υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.-). 
 
Καταθλιπτική:  
• νεύρωση 
• διαταραχή της προσωπικότητας 
Νευρωσική κατάθλιψη 
Επίμονη αγχώδης κατάθλιψη 
Εξαιρούνται:  αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή μη επίμονη) (F41.2) 

 
F34.8   Άλλες επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 
 
F34.9   Επίμονη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική], μη καθορισμένη 
 
F38      Άλλες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 

Οποιεσδήποτε άλλες διαταραχές που δε δικαιολογούν ταξινόμηση στα F30-F34, διότι δεν είναι επαρκούς 
βαρύτητας ή διάρκειας. 

 
F38.0  Άλλες μονήρεις διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 

Μικτό επεισόδιο συναισθηματικών διαταραχών 
 
F38.1   Άλλες υποτροπιάζουσες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 

Υποτροπιάζοντα βραχέα καταθλιπτικά επεισόδια 
 
F38.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] 
  
F39      Μη καθορισμένη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική] 

Συναισθηματική ψύχωση ΜΚΑ 
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Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές  
(F40-F48) 
 
Εξαιρούνται: περιπτώσεις που σχετίζονται με διαταραχές της διαγωγής (συμπεριφοράς) στο F91.- 

(F92.8) 
 
F40      Διαταραχές φοβικού άγχους  

Ομάδα διαταραχών στις οποίες το άγχος προκαλείται μόνον, ή κυρίως, από ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες συνθήκες  οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες κατά το χρόνο που εκλύεται το άγχος. Σαν 
αποτέλεσμα, ο ασθενής χαρακτηριστικά αποφεύγει αυτές τις καταστάσεις ή τις υπομένει με τρόμο. Η 
ανησυχία του ασθενούς μπορεί να εστιάζει σε μεμονωμένα συμπτώματα όπως είναι το αίσθημα παλμών 
ή το αίσθημα λιποθυμίας και συχνά σχετίζεται με δευτερογενείς φόβους θανάτου, απώλειας του ελέγχου 
ή τρέλας. Η αναμονή της εισόδου στη φοβική κατάσταση συνήθως προκαλεί άγχος αναμονής. Το φοβικό 
άγχος και η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχουν. Αν χρειάζονται δύο ξεχωριστές διαγνώσεις, φοβικό άγχος 
και καταθλιπτικό επεισόδιο, ή μόνο μία, τούτο καθορίζεται από τη χρονική εξέλιξη των δύο αυτών 
καταστάσεων και τις θεραπευτικές επιλογές, κατά το χρόνο επίσκεψης στον ειδικό. 

 
F40.0   Αγοραφοβία 

Μια αρκετά καλά καθορισμένη ομάδα φοβιών που περιλαμβάνει τον φόβο εξόδου από την οικία, 
εισόδου σε καταστήματα, πολυπληθείς χώρους και δημόσιους χώρους, ή μετακίνησης του ατόμου μόνου 
του μέσα σε τρένα, λεωφορεία ή αεροπλάνα. Η διαταραχή πανικού αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό 
τόσο των παρόντων όσο και των παρελθόντων επεισοδίων. Καταθλιπτικά και ψυχαναγκαστικά 
συμπτώματα και κοινωνικές φοβίες είναι επίσης συχνά ως συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Η 
προσπάθεια αποφυγής της φοβικής κατάστασης συχνά προεξάρχει, και μερικοί αγοραφοβικοί βιώνουν 
λίγο άγχος επειδή κατορθώνουν να αποφύγουν τις φοβικές τους καταστάσεις. 
 
Αγοραφοβία χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού 
Διαταραχή πανικού με αγοραφοβία 

 
F40.1   Κοινωνικές φοβίες 

Φόβος προσεκτικής εξέτασης από άλλα άτομα που οδηγεί σε αποφυγή κοινωνικών επαφών. Οι 
πιο συχνές κοινωνικές φοβίες συνήθως συνδέονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και φόβο της 
κριτικής από τους άλλους. Μπορεί να εμφανίζονται ως παράπονα για ερυθρότητα του 
προσώπου, τρόμο των χειρών, ναυτία, ή έπειξη προς ούρηση, με τον ασθενή μερικές φορές να 
είναι πεπεισμένος ότι μία από τις δευτερογενείς αυτές εκδηλώσεις του άγχους του είναι το 
κύριο πρόβλημα. Τα συμπτώματα μπορεί να εξελιχθούν σε κρίσεις πανικού. 
Ανθρωποφοβία 
Κοινωνική νεύρωση 

F40.2   Ειδικές (μεμονωμένες) φοβίες 
Φοβίες που περιορίζονται σε πολύ ειδικές καταστάσεις όπως η προσέγγιση σε ορισμένα ζώα, τα ύψη, οι 
κεραυνοί, το σκότος, η πτήση, οι κλειστοί χώροι, η ούρηση ή αφόδευση σε δημόσιες τουαλέτες, η 
κατανάλωσης ορισμένων τροφών, η επίσκεψη στον οδοντίατρο ή  η θέα αίματος ή τραύματος. Αν και η 
κατάστάση που πυροδοτεί τη φοβία είναι ξεχωριστή, η επαφή με αυτή μπορεί να προκαλέσει πανικό 
όπως στην αγοραφοβία ή στην κοινωνική φοβία. 
 
Ακροφοβία 
Ζωοφοβία 
Κλειστοφοβία 
Απλή φοβία 
Εξαιρούνται:    δυσμορφοφοβία (μη παραισθητική) (F45.2) 

νοσοφοβία (F45.2) 
 
F40.8   Άλλες διαταραχές φοβικού άγχους 
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F40.9   Διαταραχή φοβικού άγχους, μη καθορισμένη 
Φοβία ΜΚΑ 
Φοβική κατάσταση ΜΚΑ 

  
F41      Άλλες αγχώδεις διαταραχές 

Διαταραχές στις οποίες η εκδήλωση άγχους είναι το κύριο σύμπτωμα και δεν περιορίζεται σε κάποια 
συγκεκριμένη περιβαλλοντική κατάσταση. Καταθλιπτικά και ιδεοληπτικά συμπτώματα, ακόμη και 
μερικά στοιχεία φοβικού άγχους, μπορεί επίσης να υπάρχουν, με την προϋπόθεση ότι είναι σαφώς 
δευτερογενή ή λιγότερο σοβαρά. 

 
F41.0   Διαταραχή πανικού [επεισοδιακό παροξυσμικό άγχος] 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις σοβαρού άγχους (πανικού), οι οποίες δεν 
περιορίζονται σε κάποια ιδιαίτερη καταστάση ή συνδυασμό περιστάσεων και ως εκ τούτου είναι 
απρόβλεπτες. Όπως και με τις άλλες αγχώδεις διαταραχές, τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν 
αιφνίδια εγκατάσταση αισθήματος παλμών, θωρακικού άλγους, αισθήματος πνιγμού, ζάλης και 
συναισθήματα μη πραγματικού (αποπροσωποποίηση και αποπραγματοποίηση). Υπάρχει συχνά 
δευτερογενής  φόβος θανάτου, απώλειας του ελέγχου ή τρέλας. Διαταρχή πανικού δεν πρέπει να τίθεται 
ως η κύρια διάγνωση αν ο ασθενής πάσχει από μια καταθλιπτική διαταραχή κατά το χρόνο έναρξης των 
κρίσεων· σε αυτές τις περιπτώσεις οι κρίσεις πανικού είναι μάλλον δευτερογενείς της κατάθλιψης. 
 
Προσβολή πανικού 
Κατάσταση πανικού 
Εξαιρούνται:  διαταραχή πανικού με αγοραφοβία (F40.0) 

 
F41.1   Διαταραχή γενικευμένου άγχους 

Άγχος που είναι γενικευμένο και επίμονο αλλά δεν περιορίζεται ούτε επικρατεί ισχυρά σε κάποια 
ιδιαίτερη περιβαλλοντική περίσταση. Τα κυρίαραχα συμπτώματα ποικίλλουν αλλά περιλαμβάνουν 
παράπονα για επίμονη νευρικότητα, τρόμο, μυϊκές τάσεις, εφίδρωση, αίσθημα παλμών, ζάλη και 
επιγαστρική δυσφορία. Συχνά εκφράζονται φόβοι ότι ο ασθενής ή κάποιος συγγενής του σύντομα θα 
νοσήσει ή θα πάθει κάποιο ατύχημα. 
 
Αγχώδης: 
• νεύρωση 
• αντίδραση 
• κατάσταση 
Εξαιρούνται:   νευρασθένεια (F48.0) 

 
F41.2   Μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή 

Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν συμπτώματα τόσο του άγχους, όσο και της 
κατάθλιψης, χωρίς κανένα από αυτά να κυριαρχεί σαφώς, και χωρίς κανένας από τους δύο τύπους 
συμπτωμάτων να προεξάρχει στο βαθμό που να δικαιολογήσουν επιμέρους διαγνώσεις Όταν υπάρχουν 
τόσο συμπτώματα άγχους όσο και κατάθλιψης τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να δικαιολογήσουν 
ξεχωριστές διαγνώσεις, τότε θα πρέπει να καταγράφονται και οι δύο διαγνώσεις και αυτή η κατηγορία 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 
 
Αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή μη επίμονη) 

 
F41.3   Άλλες μικτές αγχώδεις διαταραχές 

Συμπτώματα άγχους ανάμικτα με χαρακτηριστικά άλλων διαταραχών των F42-F48. Κανένας τύπος 
συμπτωμάτων δεν είναι αρκετά σοβαρός ώστε να δικαιολογήσει ξεχωριστή διάγνωση. 

 
F41.8   Άλλες καθορισμένες αγχώδεις διαταραχές 

Αγχώδης υστερία 
 
F41.9   Αγχώδης διαταραχή, μη καθορισμένη 

Άγχος ΜΚΑ 
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F42      Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή  
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι οι επαναλαμβανόμενες ιδεοληψίες ή οι ψυχαναγκαστικές 
πράξεις. Ο όρος ιδεοληψία περιλαμβάνει ιδέες, εικόνες, ή παρορμήσεις που εισέρχονται στη σκέψη του 
ασθενούς ξανά και ξανά με στερεότυπο τρόπο. Είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες και ο ασθενής συχνά 
προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να τις αποφύγει. Ωστόσο, αναγνωρίζονται ως δικές του σκέψεις, παρόλο που 
είναι ακούσιες και απεχθείς. Οι ψυχαναγκαστικές πράξεις ή τελετουργίες είναι στερεότυπες 
συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Δεν είναι ευχάριστες, ούτε καταλήγουν στην 
επίτευξη κάποιου ωφέλιμου αποτελέσματος. Λειτουργία τους είναι η πρόληψη κάποιου αντικειμενικά 
απίθανου γεγονότος, που συχνά αφορά σε βλάβη του ασθενούς ή προκαλείτα από τον ασθενή, και το 
οποίο ο ασθενής φοβάται ότι θα μπορούσε να συμβεί. Συνήθως, ο ασθενής αναγνωρίζει ότι αυτή η 
συμπεριφορά του δεν έχει νόημα ούτε αποτέλεσμα και επιχειρεί κατ’ επανάληψη να αντισταθεί. Σχεδόν 
πάντοτε υπάρχει άγχος. Αν ο ασθενής αντιστέκεται στις ψυχαναγκαστικές πράξεις το άγχος 
επιδεινώνεται. 
 
Περιλαμβάνονται:  καταναγκαστική νεύρωση 

 ιδεοληπτική νεύρωση  
Εξαιρούνται:           ψυχαναγκαστική προσωπικότητα (διαταραχή) (F60.5) 

 
F42.0 Διαταραχή με προεξάρχουσες ιδεοληπτικές σκέψεις ή ιδεομηρυκασμούς  

Αυτά τα συμπτώματα  παίρνουν τη μορφή ιδεών, νοητικών εικόνων, ή παρορμήσεων για την τέλεση μιας 
πράξης .Είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες για το άτομο. Μερικές φορές οι ιδέες είναι χωρίς σημαντικό 
περιεχόμενο και αφορούν την ατέρμονη εξέταση εναλλακτικών λύσεων για διάφορα θέματα, και  
συνδέονται με μια ανικανότητα να πάρει ο ασθενής τετριμένες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για την 
καθημερινότητά του. Η σχέση μεταξύ ιδεομηρυκασμών και της κατάθλιψης είναι ιδιαίτερα στενή. Η 
διάγνωση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής θα πρέπει να προτιμάται μόνον εφόσον οι 
ιδεομηρυκασμοί εμφανίζονται ή επιμένουν χωρίς την ύπαρξη κάποιου καταθλιπτικού επεισοδίου. 

 
F42.1   Διαταραχή με προεξάρχουσες ψυχααναγκαστικές πράξεις [ιδεοληπτικές τελετουργίες] 

Η πλειονότητα των ψυχαναγκαστικών πράξεων αφορύν την καθαριότητα (ιδιαίτερα το πλύσιμο των 
χεριών), τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πιθανώς επικίνδυνη 
κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, ή την τάξη και το συγύρισμα. Το υπόβαθρο αυτής της εμφανούς 
συμπεριφοράς είναι ένας φόβος, συνήθως κινδύνου είτε μήπως πάθει κάτι ο ασθενής, είτε μήπως 
προκαλέσει ο ίδιος κάποιο κακό, ενώ η τελετουργία είναι μια αναποτελεσματική ή συμβολική απόπειρα 
με σκοπό την αποφυγή αυτού του κινδύνου.  

 
F42.2   Διαταραχή με μικτές  ιδεοληπτικές σκέψεις και ψυχαναγκαστικές πράξεις 
 
F42.8   Άλλες ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές 
 
F42.9   Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
F43      Αντίδραση σε έντονο stress και διαταραχές προσαρμογής 

Η κατηγορία αυτή διαφέρει από τις άλλες στο ότι περιλαμβάνει διαταραχές που μπορούν να 
καθοριστούν με βάση όχι μόνο τα συμπτώματα και την πορεία τους αλλά και από την ύπαρξη της μιας ή 
της άλλης από από τις εξής δύο αιτιολογικές επιδράσεις: ενός εξαιρετικά στρεσογόνου γεγονότος ζωής 
που προκαλεί μια οξεία αντίδραση στρες, ή μιας σημαντικής αλλαγής της ζωής που οδηγεί σε συνεχείς 
δυσάρεστες περιστάσεις οι οποίες καταλήγουν σε διαταραχή προσαρμογής. Αν και λιγότερα σοβαρό 
ψυχοκοινωνικό στρες («γεγονότα ζωής») μπορεί να επισπεύσει την εγκατάσταση ή να συμβάλλει στην 
εμφάνιση μεγάλου εύρους διαταραχών οι οποίες ταξινομούνται σε άλλο τμήμα αυτού του κεφαλαίου, η 
αιτιολογική του σημασία δεν είναι πάντα σαφής και σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την ατομική, 
συχνά ιδιοσυγκρασιακή, ευπάθεια, δηλ. τα γεγονότα ζωής δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανά να 
εξηγήσουν την εκδήλωση και τη μορφή της διαταραχής. Αντίθετα, οι διαταραχές οι οποίες 
περιλαμβάνονται εδώ, θεωρείται ότι προκύπτουν πάντοτε ως άμεση συνέπεια ενός οξέος σοβαρού στρες 
ή μιας συνεχιζόμενης τραυματικής εμπειρίας. Τα στρεσογόνα γεγονότα ή οι διαρκείς δυσάρεστες 
περιστάσεις είναι οι κύριοι και υψίστης σημασίας αιτιολογικοί παράγοντες, χωρίς την επίδραση των 
οποίων η διαταραχή δεν θα συνέβαινε. Έτσι, οι διαταραχές αυτού του τμήματος μπορούν να θεωρηθούν 
ως δυσπροσαρμοστικές ανταποκρίσεις σε σοβαρό ή συνεχές στρες, διότι παρεμβαίνουν στους 
φυσιολογικούς μηχανισμούς επιτυχούς αντιμετώπισης των γεγονότων και οδηγούν σε προβλήματα 
κοινωνικής λειτουργικότητας. 
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F43.0   Οξεία αντίδραση σε stress 
Παροδική διαταραχή που παρουσιάζεται σε ένα άτομο χωρίς κάποια άλλη εμφανή ψυχική διαταραχή ως 
απάντηση σε υπερβολικό σωματικό και ψυχικό stress και η οποία συνήθως παρέρχεται μέσα σε ώρες ή 
ημέρες. Η ατομική ευπάθεια και η ικανότητα αντιμετώπισης των γεγονότων παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εμφάνιση και τη βαρύτητα της οξείας αντίδρασης στο στρες. Τα συμπτώματα δείχνουν μια τυπικά 
μικτή και μεταβαλλόμενη εικόνα και περιλαμβάνουν ένα αρχικό στάδιο «ζάλης» με κάποιο περιορισμό 
του πεδίου της συνείδησης και της προσοχής, αδυναμία κατανόησης ερεθισμάτων, και απώλεια 
προσανατολισμού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να ακολουθείται είτε από περαιτέρω απόσυρση από τις 
περιβάλλουσες καταστάσεις (που μπορεί να φθάσει μέχρι και σε αποσυνδετική εμβροντησία - F44.2), 
είτε από έντονη κινητική ανυσηχία και υπερδραστηριότητα (αντίδραση φυγής). Συχνά υπάρχουν σημεία 
πανικού από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ταχυκαρδία, ιδρώτες, εξάψεις). Τα συμπτώματα αυτά 
εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λεπτά από την επίδραση του ψυχοπιεστικού ερεθίσματος, και 
εξαφανίζονται μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες (συχνά μέσα σε ώρες). Μπορεί να υπάρχει μερική ή πλήρης 
αμνησία (F44.0) για το επεισόδιο. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή της 
διάγνωσης. 
 
Οξεία: 
• κρίση πανικού 
• αντίδραση στο στρες 
Κόπωση μάχης  
Κατάσταση κρίσης 
Οξύ ψυχικό σοκ 

 
F43.1   Διαταραχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία  

Εμφανίζεται ως μια καθυστερημένη και παρατεταμένη αντίδραση σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ή 
κατάσταση (βραχείας ή μακράς διάρκειας), που έχει μια εξαιρετικά απειλητική ή καταστροφική φύση, η 
οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική ενόχληση σε σχεδόν οποιοδήποτε άτομο. Προδιαθεσικοί 
παράγοντες, όπως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (π.χ. ψυχαναγκαστικός, ασθενικός) ή 
προηγούμενο ιστορικό νευρωσικής διαταραχής,μπορούν να ελαττώσουν την ουδό ανάπτυξης του 
συνδρόμου ή να επιδεινώσουν την πορεία του.Οι παράγοντες αυτοί   δεν είναι ούτε αναγκαίοι ούτε 
ικανοί για την εξήγηση της εκδήλωσης της διαταραχής. Τα τυπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
επεισόδια όπου ο ασθενής αναβιώνει κατ’ επανάληψη το ψυχοτραυματικό γεγονός με τη μορφή 
παρέμβλητων αναμνήσεων («flashbacks»), ονείρων ή εφιαλτών, που συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας 
αίσθησης  «μουδιάσματος» και συναισθηματικής επιπέδωσης, αποστασιοποίησης από άλλους 
ανθρώπους, έλλειψης απαντητικότητας στο περιβάλλον, ανηδονίας και αποφυγής δραστηριοτήτων και 
καταστάσεων που θα του θύμιζαν το τραύμα. Υπάρχει συνήθως μια κατάσταση υπερδιέγερσης του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος με υπερεγρήγορση, και αυξημένη αντίδραση στο ξάφνιασμα, και 
αϋπνία. Το άγχος και η κατάθλιψη συχνά σχετίζονται με τα παραπάνω συμπτώματα και σημεία, και δεν 
είναι σπάνιος ο αυτοκτονικός ιδεασμός. Η έναρξη των συμπτωμάτων ακολουθεί το τραυματικό γεγονός 
μετά από λανθάνουσα περίοδο που μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες μέχρι μήνες. Η πορεία 
είναι κυμαινόμενη αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάρρωση μπορεί να είναι αναμενόμενη. Σε 
μικρό ποσοστό των περιπτώσεων η κατάσταση μπορεί να ακολουθήσει χρόνια πολυετή πορεία και 
τελικά να καταλήξει σε μόνιμη μεταβολή της προσωπικότητας (F62.0). 
 
Τραυματική νεύρωση 
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F43.2   Διαταραχές προσαρμογής 
Καταστάσεις υποκειμενικής δυσφορίας και συναισθηματικής διαταραχής, οι οποίες συνήθως 
παρεμβαίνουν στην κοινωνική λειτουργικότητα και συμπεριφορά, και εμφανίζονται κατά την περίοδο 
προσαρμογής σε μια σημαντική μεταβολή της ζωής ή σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής. Ο 
στρεσογόνος παράγοντας μπορεί να έχει επηρεάσει την ακεραιότητα του κοινωνικού δικτύου ενός 
ατόμου (θάνατος, εμπειρία αποχωρισμού) ή το ευρύτερο σύστημα της κοινωνικής στήριξης και των 
κοινωνικών αξιών (μετανάστευση, προσφυγιά), ή να αντιπροσωπεύει μια σημαντική αναπτυξιακή 
μετάβαση ή κρίση (έναρξη του σχολείου, να γίνει κάποιος γονέας, αποτυχία επίτευξης επιθυμητού 
προσωπικού στόχου, συνταξιοδότηση). Η ατομική προδιάθεση και ευπάθεια παίζουν σημαντικό ρόλο 
στον κίνδυνο εμφάνισης ή στη διαμόρφωση των εκδηλώσεων των διαταραχών προσαρμογής, ωστόσο 
θεωρείται ότι η διαταραχή αυτή δε θα συνέβαινε, εάν δεν υπήρχε το ψυχοπιεστικό γεγονός. Οι 
εκδηλώσεις ποικίλλουν και περιλαμβάνουν καταθλιπτική διάθεση, άγχος ή ανησυχία (ή μείγμα αυτών), 
αίσθημα αδυναμίας αντιμετώπισης των γεγονότων, μελλοντικού σχεδιασμού ή συνέχισης στην παρούσα 
κατάσταση, καθώς και κάποιο βαθμό αδυναμίας εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων. Μπορεί 
να συνυπάρχουν διαταραχές της συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στους εφήβους. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
μπορεί να είναι μια σύντομη ή παρατεταμένη καταθλιπτική αντίδραση, ή μια διαταραχή άλλων 
συναισθημάτων και συμπεριφοράς. 
 
Πολιτισμικό σοκ 
Αντίδραση στο πένθος 
Ιδρυματισμός στα παιδιά 
Εξαιρούνται:  αγχώδης διαταραχή αποχωρισμού της παιδικής ηλικίας (F93.0) 

 
F43.8   Άλλες αντιδράσεις σε έντονο stress 
 
F43.9   Αντίδραση σε σοβαρό stress, μη καθορισμένη 
  
F44      Διαταραχές αποσυνδετικού  [μετατρεπτικού]  τύπου  

Τα κοινά χαρακτηριστικά των αποσυνδετικών ή μετατρεπτικών διαταραχών είναι η μερική ή πλήρης 
απώλεια της φυσιολογικής σύνδεσης μεταξύ των αναμνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της 
ταυτότητας του ατόμου και των άμεσων αισθήσεων, και του ελέγχου των σωματικών κινήσεων. Όλοι οι 
τύποι των αποσυνδετικών διαταραχών τείνουν να βελτιώνονται μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες, 
ιδιαίτερα αν η έναρξή τους σχετίζεται με ένα τραυματικό γεγονός ζωής. Πιο χρόνιες διαταραχές, 
ιδιαίτερα παραλύσεις και αναισθησίες, μπορεί να αναπτυχθούν αν η έναρξη σχετίζεται με άλυτα 
προβλήματα ή διαπροσωπικές δυσκολίες. Οι διαταραχές αυτές έχουν κατά το παρελθόν ταξινομηθεί ως 
«μετατρεπτική υστερία». Θεωρούνται ότι είναι ψυχογενούς προέλευσης στενά σχετιζόμενες χρονικά με 
τραυματικά γεγονότα, άλυτα ή δυσβάσταχτα προβλήματα, ή διαταραγμένες σχέσεις. Τα συμπτώματα 
συχνά αντιπροσωπεύουν την αντίληψη του ασθενούς για το πως μια σωματική ασθένεια θα 
εκδηλωνόταν. Η ιατρική εξέταση και η διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν την ύπαρξη κάποιας γνωστής 
σωματικής ή νευρολογικής διαταραχής. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η απώλεια της 
λειτουργικότητας αποτελεί μια έκφραση συναισθηματικών συγκρούσεων ή αναγκών. Τα συμπτώματα 
μπορεί να αναπτύσσονται σε στενή σχέση με το ψυχικό στρες, και συχνα εμφανίζονται αιφνίδια. Μόνο 
οι διαταραχές των σωματικών λειτουργιών που φυσιολογικά βρίσκονται κάτω από τον εκούσιο έλεγχο 
και η απώλεια των αισθήσεων περιλαμβάνονται εδώ. Οι διαταραχές που περιλαμβάνουν πόνο και άλλες 
πολύπλοκες σωματικές αισθήσεις υπό τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος ταξινομούνται 
ως «διαταραχή σωματοποίησης» (F45.0). Η πιθανότητα όψιμης εμφάνισης σοβαρών σωματικών ή 
ψυχικών διαταραχών πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. 
 
Περιλαμβάνονται:    μετατρεπτική: 

• υστερία 
• αντίδραση 
υστερία 
υστερική ψύχωση 

Εξαιρούνται:             υπόκριση [συνειδητή μίμηση] (Z76.5) 
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F44.0   Αμνησία αποσυνδετικού τύπου 
Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απώλεια της μνήμης, συνήθως για τα πρόσφατα σημαντικά γεγονότα, η 
οποία δεν οφείλεται σε οργανική ψυχική διαταραχή, και είναι πολύ μεγάλη για να αποδοθεί σε 
συνηθισμένη λησμοσύνη ή σε κόπωση. Η αμνησία συνήθως επικεντρώνεται σε ψυχοτραυματικά 
γεγονότα, όπως ατυχήματα ή απροσδόκητες απώλειες, και είναι συνήθως μερική και εκλεκτική. Η ολική 
και γενικευμένη αμνησία είναι σπάνια, και συνήθως αποτελεί μέρος των περιπτώσεων  αποσυνδετικής 
φυγής (F44.1). Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η διαταραχή θα πρέπει να ταξινομηθεί ως «αποσυνδετική 
φυγή» (F44.1). Η διάγνωση δε θα πρέπει να τίθεται σε περιπτώσεις οργανικών εγκεφαλικών βλαβών, 
δηλητηριάσεων, ή υπερβολικής κόπωσης. 
 
Εξαιρούνται:    αμνησία που προκαλείται από οινοπνευματώδη ή άλλες ψυχοδραστικές ουσίες 

(F10-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6) 
αμνησία:              
• ΜΚΑ   (R41.3)                                     
• προοπτική (R41.1) 
• αναδρομική (R41.2 ) 
μη αλκοολικό οργανικό αμνησιακό σύνδρομο (F04) 
αμνησία μετά από επιληπτική κρίση (G40.- ) 

 
F44.1   Φυγή αποσυνδετικού τύπου 

Η φυγή αποσυνδετικού τύπου έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αποσυνδετικής αμνησίας, και επιπλέον 
περιλαμβάνει σκόπιμο ταξίδι πέρα από τα συνηθισμένα καθημερινά όρια. Αν και υπάρχει αμνησία για 
την περίοδο της φυγής, η συμπεριφορά του ασθενούς κατά το διάστημα αυτό μπορεί να φαίνεται τελείως 
φυσιολογική στον ανεξάρτητο παρατηρητή. 
 
Εξαιρούνται:  φυγή μετά από επιληπτική κρίση (G40.- ) 

 
F44.2   Εμβροντησία αποσυνδετικού τύπου 

Η διάγνωση της εμβροντησίας αποσυνδετικού τύπου τίθεται στη βάση σοβαρής  ελάττωσης ή απουσίας 
εκούσιων κινήσεων και έλλειψης φυσιολογικής απαντητικότητας σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως το φως, 
ο θόρυβος, και η αφή, αλλά η κλινική εξέταση και η διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν καμιά ένδειξη 
σωματικής αιτιολογίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν θετικές ενδείξεις για επίδραση ψυχογενούς παράγοντα 
με τη μορφή πρόσφατων ψυχοπιεστικών γεγονότων ή προβλημάτων. 
 
Εξαιρούνται:    οργανική κατατονική διαταραχή (F06.1) 

εμβροντησία: 
• ΜΚΑ (R40.1) 
• κατατονική  (F20.2) 
• καταθλιπτική  (F31-F33) 
• μανιακή  (F30.2) 

 
F44.3   Διαταραχές εκστασιακού τύπου και διαταραχές κατοχής του εαυτού   

Διαταραχές στις οποίες εμφανίζεται προσωρινή απώλεια της αίσθησης της ατομικής ταυτότητας, ενώ 
υπάρχει πλήρης επίγνωση του περιβάλλοντος. Περιλάβετε εδώ μόνον τις καταστάσεις εκστασιακού 
τύπου που είναι ακούσιες ή ανεπιθύμητες και λαμβάνουν χώρα πέρα από θρησκευτικά ή πολιτισμικά 
αποδεκτές καταστάσεις. 
 
Εξαιρούνται:    καταστάσεις που σχετίζονται με: 

• οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές (F23.- ) 
• οργανική διαταραχή της προσωπικότητας (F07.0) 
• μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2) 
• τοξίκωση από ψυχοδραστική ουσία (F10-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .0) 
• σχιζοφρένεια (F20.- ) 
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F44.4   Διαταραχές κινητικότητας αποσυνδετικού τύπου 
Στους πιο συνηθισμένους τύπους υπάρχει απώλεια της ικανότητας κίνησης ολόκληρου ή τμήματος του ή 
των άκρων. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με οποιαδήποτε μορφή αταξίας, απραξίας, ακινησίας, 
αφωνίας, δυσαρθρίας, δυσκινησίας, σπασμών ή παράλυσης. 
 
Ψυχογενής: 
• αφωνία 
• δυσφωνία 

 
F44.5   Σπασμοί αποσυνδετικού τύπου 

Οι σπασμοί αποσυνδετικού τύπου μπορεί να μιμούνται έντονα την επιληπτική κρίση όσον αφορά στις 
κινήσεις, ωστόσο είναι σπάνια η δήξη της γλώσσας, οι εκχυμώσεις λόγω πτώσης και η ακράτεια ούρων, 
ενώ η συνείδηση διατηρείται ή αντικαθίσταται από μια κατάσταση εμβροντησίας ή εκστασιακού τύπου. 

 
F44.6   Αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδετικού τύπου  

Οι περιοχές αναισθησίας του δέρματος συχνά έχουν τέτοια όρια ώστε καθίσταται σαφές ότι σχετίζονται 
περισσότερο με τις ιδέες του ασθενούς για τις σωματικές του λειτουργίες, παρά με την ιατρική γνώση. 
Ενδέχεται να υπάρχει διαφορική απώλεια μεταξύ των μορφών αισθητικότητας, που δεν μπορεί να 
οφείλεται σε νευρολογική βλάβη. Η απώλεια της αισθητικότητας μπορεί να συνοδεύεται από 
ενοχλήματα παραισθησίας. Η απώλεια της όρασης και της ακοής σπάνια είναι καθολικού χαρακτήρα 
στις αποσυνδετικές διαταραχές. 
 
Ψυχογενής κώφωση 

 
F44.7   Μικτές αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές 

Συνδυασμός των διαταραχών που καθορίζονται στα F44.0-F44.6 
 
F44.8   Άλλες αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές 

Σύνδρομο Ganser 
Πολλαπλή προσωπικότητα 
Ψυχογενής:  
• σύγχυση 
• λυκοφωτική κατάσταση 

 
F44.9   Διαταραχή αποσυνδετική [μετατρεπτική], μη καθορισμένη 
  
F45 Σωματόμορφες διαταραχές 
  Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων μαζί με 

επίμονη απαίτηση του ασθενούς για ιατρική διερεύνηση, παρά τα επαναλαμβανόμενα αρνητικά 
ευρήματα και τη διαβεβαίωση των γιατρών ότι τα συμπτώματα αυτά δεν έχουν οργανικό υπόβαθρο. Αν 
υπάρχουν οργανικές διαταραχές, τότε αυτές δεν δικαιολογούν τη φύση και την έκταση των 
συμπτωμάτων, ή τη δυσφορία και την ανησυχία του ασθενούς. 

   
  Εξαιρούνται: αποσυνδετικές διαταραχές (F44.- ) 
   στερεότυπες κινήσεις με απόσπαση τριχών (F98.4) 
   τραυλισμός (F80.0) 
   ψευδισμός (F80.8) 
   ονυχοφαγία (F98.8) 
   ψυχικοί ή συμπεριφορικοί παράγοντες που σχετίζονται με διαταραχές ή 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (F54) 
   σεξουαλική δυσλειτουργία, που δεν οφείλεται σε οργανική διαταραχή ή νόσο 

(F52.- ) 
   απομύζηση του αντίχειρα (F98.8) 
   μυοσπάσματα (στην παιδική ηλικία και την εφηβεία ) (F95.- ) 
   σύνδρομο Tourette (F95.2) 
   τριχοτιλλομανία (F63.3) 
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F45.0   Διαταραχή σωματοποίησης 

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι πολλαπλά, υποτροπιάζοντα και συχνά μεταβαλλόμενα σωματικά 
συμπτώματα διάρκειας τουλάχιστον δύο χρόνων. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μακρύ και σύνθετο 
ιστορικό επαφών τόσο με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης όσο και με ειδικούς, κατά τη διάρκεια 
των οποίων πολλές αρνητικές εξετάσεις ή άκαρπες διερευνητικές επεμβάσεις μπορεί να έχουν 
πραγματοποιηθεί. Τα συμπτώματα μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε όργανο ή σύστημα του σώματος. Η 
πορεία της διαταραχής είναι χρόνια και κυμαινόμενη, και συχνά σχετίζεται με απορρύθμιση της 
κοινωνικής, της διαπροσωπικής και της οικογενειακής συμπεριφοράς του ασθενούς. Οι βραχυχρόνιες 
(κάτω από δύο έτη) περιπτώσεις και με λιγότερο έντονη συμπτωματολογία, θα πρέπει να ταξινομούνται 
ως αδιαφοροποίητη σωματόμορφη διαταραχή (F45.1). 
 
Διαταραχή Briquet 
Πολλαπλή ψυχοσωματική διαταραχή 
Εξαιρούνται:  προσποίηση [συνειδητή υπόκριση] (Z76.5) 

 
F45.1   Αδιαφοροποίητη σωματόμορφη διαταραχή 

Όταν τα σωματόμορφα ενοχλήματα είναι πολλαπλά, ποικίλα και επίμονα, αλλά η πλήρης και τυπική 
εικόνα της διαταραχής της σωματοποίησης δεν συμπληρώνεται, τότε θα πρέπει να θεωρείται πιθανή η 
διάγνωση αδιαφοροποίητης σωματόμορφης διαταραχής. 
 
Αδιαφοροποίητη ψυχοσωματική διαταραχή 

 
F45.2   Υποχονδριακή διαταραχή 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επίμονη ενασχόληση του ασθενούς με την πιθανότητα να πάσχει από 
μια ή περισσότερες σοβαρές και προοδευτικά εξελισσόμενες σωματικές διαταραχές. Οι ασθενείς 
εκδηλώνουν επίμονα σωματικά ενοχλήματα ή επίμονη ενασχόληση με τη σωματική τους εμφάνιση. 
Φυσιολογικές και συνηθισμένες αισθήσεις και στοιχεία της εμφάνισης των ασθενών συχνά ερμηνεύονται 
από αυτούς ως παθολογικά και ενοχλητικά, και η προσοχή συχνά εστιάζει σε ένα ή δύο όργανα ή 
συστήματα του οργανισμού. Συχνά υπάρχει έντονη κατάθλιψη ή άγχος, που είναι πιθανό να δικαιολογεί 
επιπρόσθετες διαγνώσεις. 
 
Σωματική δυσμορφική διαταραχή 
Δυσμορφοβία (μη παραληρητική) 
Υποχονδριακή νεύρωση 
Υποχονδρίαση 
Νοσοφοβία 
Εξαιρούνται:    παραληρητική δυσμορφοφοβία (F22.8) 

παραληρητικές ιδέες σχετικά με το σχήμα ή τις λειτουργίες του σώματος 
(F22.- ) 

 
F45.3   Σωματόμορφη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

Τα συμπτώματα παρουσιάζονται από τον ασθενή ως οφειλόμενα σε σωματική διαταραχή συστήματος ή 
οργάνου που βρίσκεται κάτω από μερικό ή πλήρη έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, π.χ. το 
καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και το ουρογεννητικό σύστημα. Τα συμπτώματα 
είναι συνήθως δύο τύπων, χωρίς κανένας εξ αυτών να υποδηλώνει την ύπαρξη σωματικής διαταραχής 
του συγκεκριμένου οργάνου ή συστήματος. Πρώτον, υπάρχουν ενοχλήματα που βασίζονται σε 
αντικειμενικά σημεία διέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, όπως αίσθημα παλμών, 
εφίδρωση, ερυθρότητα του προσώπου, τρόμος, και έκφραση φόβου και δυσφορίας για την πιθανότητα 
σωματικής διαταραχής. Δεύτερον, υπάρχουν υποκειμενικά ενοχλήματα μη ειδικής ή μεταβαλλόμενης 
φύσης όπως φευγαλέοι πόνοι, αίσθημα καύσου, βάρους, σύσφιξης, μετεωρισμού ή διάτασης, που 
εντοπίζονται από τον ασθενή σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή σύστημα. 
 
Καρδιακή νεύρωση 
Σύνδρομο Da Costa 
Νεύρωση στομάχου 
Νευροκυκλοφορική ασθένεια  
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Ψυχογενείς μορφές: 
• αεροφαγίας 
• βήχα 
• διάρροιας 
• δυσπεψίας 
• δυσουρίας 
• μετεωρισμού 
• λόξυγγα 
• υπεραερισμού 
• συχνουρίας 
• συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου 
• πυλωρικού σπασμού 

  Εξαιρούνται:   ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες συμπεριφοράς σχετιζόμενοι με 
διαταραχές ή νόσους που ταξινομούνται αλλού (F54) 

 
F45.4   Σωματόμορφη διαταραχή επίμονου άλγους 

Το κύριο ενόχλημα είναι το επίμονο, σοβαρό και ενοχλητικό άλγος, το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί 
πλήρως από μια παθοφυσιολογική διαδικασία ή σωματική διαταραχή, και το οποίο εμφανίζεται σε 
συσχέτιση με συναισθηματικές συγκρούσεις ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που είναι αρκετά ώστε να 
επιτρέψουν το συμπέρασμα ότι αυτά αποτελούν τον κύριο αιτιολογικό παράγοντα. Το αποτέλεσμα είναι 
συνήθως μια σηματική αύξηση της υποστήριξης και της προσοχής, είτε από το προσωπικό περιβάλλον 
του ασθενούς είτε από το ιατρικό προσωπικό. Το άλγος που θεωρείται ότι είναι ψυχογενούς προέλευσης 
και παρουσιάζεται κατά την πορεία καταθλιπτικών διαταραχών ή σχιζοφρένειας δεν πρέπει να 
περιλαμβάνεται εδώ. 
 
Άλγος ψυχικής αιτιολογίας 
Ψυχογενής:  
• ραχιαλγία 
• κεφαλαλγία 
Διαταραχή σωματόμορφου άλγους 
Εξαιρούνται:    ραχιαλγία ΜΚΑ (M54.9) 

άλγος:  
• ΜΚΑ (R52.9) 
• οξύ (R52.0) 
• χρόνιο (R52.2) 
• ανίατο (R52.1) 
κεφαλαλγία τάσης (G44.2) 

 
F45.8   Άλλες σωματόμορφες διαταραχές 

Οποιεσδήποτε άλλες διαταραχές της αίσθητικότητας, που δεν οφείλονται σε σωματικές διαταραχές, δε 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, περιορίζονται σε συγκεκριμένα 
συστήματα ή τμήματα του σώματος, και έχουν στενή χρονική συσχέτιση με ψυχοπιεστικά γεγονότα ή 
προβλήματα. 
 
Ψυχογενής(-ές):  
• δυσμηνόρροια 
• δυσφαγία, περιλαμβανομένου του «υστερικού κόμβου» 
• κνησμός 
• ραιβόκρανο 
Νυκτερινός βρυγμός των δοντιών  

 
 
F45.9   Σωματόμορφη διαταραχή, μη καθορισμένη 

Ψυχοσωματική διαταραχή ΜΚΑ 
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F48      Άλλες νευρωσικές διαταραχές 
F48.0   Νευρασθένεια 

Σημαντική πολιτισμική πικοιλομορφία υπάρχει στην εκδήλωση αυτής της διαταραχής, ωστόσο δύο είναι 
οι κύριες μορφές της, οι οποίες και αλληλεπικαλύπτονται σημαντικά. Στον ένα τύπο, το κύριο γνώρισμα 
είναι τα ενοχλήματα από αυξημένη κόπωση μετά από πνευματική προσπάθεια, σχετιζόμενα συχνά με 
κάποιου βαθμού έκπτωση των επαγγελματικών επιδόσεων ή της εκπλήρωσης των καθημερινών 
καθηκόντων. Η πνευματική κόπωση τυπικά περιγράφεται ως μια δυσάρεστη εισβολή ενοχλητικών 
συνειρμών ή αναπολήσεων, δυσχέρεια συγκέντρωσης και γενικά μη παραγωγική σκέψη. Στον άλλο 
τύπο, η έμφαση δίνεται σε αισθήματα σωματικής αδυναμίας και εξάντλησης ακόμη και μετά από 
ελάχιστη σωματική προσπάθεια, που συνοδεύονται από αίσθημα μυαλγιών και αδυναμίας χαλάρωσης. 
Σε αμφότερους τους τύπους μια ποικιλία άλλων δυσάρεστων σωματικών συμπτωμάτων είναι κοινή, 
όπως ζάλη, κεφαλαλγίες τάσης, και αίσθημα γενικής αστάθειας. Άλλα συμπτώματα είναι η ανησυχία για 
μείωση της πνευματικής  και σωματικής ευεξίας, ευερεθιστότητα, ανηδονία, και μικρός βαθμός 
κατάθλιψης και άγχους. Ο ύπνος συχνά διαταράσσεται κατά την αρχική και μέση φάση του ενώ 
ενδέχεται να παρατηρείται υπερυπνία. 
 
Σύνδρομο κόπωσης 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούςς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κάποια 
προηγούμενη φυσική ασθένεια. 
Εξαιρούνται:    ασθένεια ΜΚΑ (R53) 

εξάντληση (Z73.0) 
αίσθημα κόπωσης και κακουχίας (R53) 
σύνδρομο κόπωσης μετά από ιογενή λοίμωξη (G93.3) 
ψυχασθένεια (F48.8) 

 
F48.1   Σύνδρομο αποπροσωποποίησης–αποπραγματισμού  

Σπάνια διαταραχή στην οποία ο ασθενής παραπονείται ότι η πνευματική  του δραστηριότητα, το σώμα 
του, και το περιβάλλον του έχουν αλλάξει ως προς την ποιότητά τους, ούτως ώστε να νοιώθει μη 
πραγματικός και απόμακρος, και η συμπεριφορά του να αυτοματοποιείται. Μεταξύ των ποικίλων 
φαινομένων του συνδρόμου, οι ασθενείς παραπονούνται πολύ συχνά για απώλεια συναισθήματος και 
αίσθηση αποξένωσης ή απομάκρυνσης από τη σκέψη τους, το σώμα τους, ή τον πραγματικό κόσμο. 
Παρά τη δραματική φύση της εμπειρίας αυτής, ο ασθενής έχει επίγνωση του εξωπραγματικού των 
μεταβολών αυτών. Υπάρχει πλήρης συνείδηση των γεγονότων και η ικανότητα συναισθηματικής 
έκφρασης παραμένει ακέραια. Τα συμπτώματα αποπροσωποποίησης–αποπραγματοπισμού μπορούν να 
εμφανιστούν ως μέρος μιας σχιζοφρενικής,  καταθλιπτικής, φοβικής ή ψυχαναγκαστικής διαταραχής που 
μπορεί να διαγνωστεί. Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση θα πρέπει να είναι αυτή της κύριας 
διαταραχής. 

 
F48.8   Άλλες καθορισμένες νευρωσικές διαταραχές 

Σύνδρομο Dhat 
Επαγγελματική νεύρωση, περιλαμβανομένης το σπασμό του γραφέα 
Ψυχασθένεια 
Ψυχασθενική νεύρωση 
Ψυχογενής συγκοπή 

 
F48.9   Νευρωσική  διαταραχή, μη καθορισμένη 

Νεύρωση ΜΚΑ 
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Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με 
διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες 
(F50-F59) 
  
F50  Διαταραχές στη λήψη τροφής 

Εξαιρούνται:    ανορεξία ΜΚΑ (R63.0) 
  σίτισης: 
  • δυσχέρειες και κακοί χειρισμοί (R63.3) 
  • διαταραχή της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.2) 
  πολυφαγία (R63.2) 

 
F50.0   Ψυχογενής ανορεξία 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σκόπιμη απώλεια βάρους, που προκαλείται και διατηρείται από τον 
ασθενή. Απαντάται πολύ συχνά σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας και νεαρές γυναίκες, αλλά αγόρια 
εφηβικής ηλικίας και νεαροί άνδρες μπορεί επίσης προσβληθούν, όπως μπορούν και παιδιά που 
πλησιάζουν στην ήβη και μεγαλύτερες γυναίκες μέχρι και την ηλικία της εμμηνόπαυσης. Η διαταραχή 
σχετίζεται με ειδική ψυχοπαθολογία, όπου ο φόβος του πάχους και της καταστροφής της σιλουέτας 
προβάλλει ως μια έμμονη υπερεκτιμούμενη ιδέα, και οι ασθενείς επιβάλουν στον εαυτό τους χαμηλά 
όρια βάρους. Συνήθως παρατηρείται υποθρεψία ποικίλης σοβαρότητας με δευτεροπαθείς ενδοκρινικές 
και μεταβολικές αλλαγές και διαταραχές των σωματικών λειτουργιών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 
περιορισμένη πρόσληψη τροφής, υπερβολική άσκηση, πρόκληση εμέτου και χρήση καθαρτικών 
φαρμάκων, όπως και κατασταλτικών της όρεξης και διουρητικών. 
 
Εξαιρούνται:    απώλεια της όρεξης (R63.0) 

• ψυχογενής (F50.8) 
 
F50.1   Άτυπη ψυχογενής ανορεξία 

Διαταραχές που πληρούν μερικά από τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας αλλά στις οποίες η 
συνολική κλινική εικόνα δε δικαιολογεί μια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγμα, ένα από τα κύρια 
συμπτώματα, όπως η αμηνόρροια ή η σημαντική απώλεια βάρους μπορεί να απουσιάζουν ενώ υπάρχει 
σχεδόν τυπική κλινική εικόνα  ψυχογενούς ανορεξίας. Αυτή η διάγνωση δε θα πρέπει να τίθεται όταν 
υπάρχουν γνωστές οργανικές διαταραχές που σχετίζονται με απώλεια βάρους. 

 
F50.2   Ψυχογενής βουλιμία 

Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από επανειλημμένα επεισόδια υπερφαγίας και από υπερβολική 
ενασχόληση με τον έλεγχο του σωματικού βάρους, γεγονός που οδηγεί στην τάση για υπερφαγία 
ακολουθούμενη από πρόκληση εμέτου ή χρήση καθαρτικών.  Η διαταραχή αυτή έχει πολλά κοινά 
ψυχοπαθολογικά στοιχεία  με την ψυχογενή ανορεξία, περιλαμβανομένης της υπερβολικής ανησυχίας 
για την εμφάνιση του σώματος και το βάρος. Οι επαναλαμβανόμενοι έμετοι είναι πιθανό να 
προκαλέσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές και σωματικές επιπλοκές. Συχνά, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει 
ιστορικό προηγούμενου επεισοδίου ψυχοογενούς ανορεξίας, με μεσοδιάστημα το οποίο ποικίλλει από 
λίγους μήνες έως πολλά χρόνια. 
 
Βουλιμία ΜΚΑ 
Ψυχογενής υπερορεξία 

 
F50.3   Άτυπη ψυχογενής βουλιμία 

Διαταραχές που ανταποκρίνονται σε μερικά από τα χαρακτηριστικά της ψυχογενούς βουλιμίας, αλλά 
στις οποίες η συνολική κλινική εικόνα δε δικαιολογεί μια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγμα, μπορεί να 
υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια  υπερφαγίας και υπερβολική χρήση καθαρτικών, χωρίς 
σημαντική μεταβολή του σωματικού βάρους, ή η τυπική υπερβολική ανησυχία για την εμφάνιση και το 
βάρος του σώματος μπορεί να απουσιάζει. 
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F50.4   Υπερφαγία συνδυαζόμενη με άλλες ψυχολογικές διαταραχές 

Υπερφαγία που οφείλεται σε ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου 
προσώπου, ατύχημα, η γέννηση παιδιού, κλπ. 
 
Ψυχογενής υπερφαγία 
Εξαιρούνται:    παχυσαρκία (E66.- ) 

 
F50.5   Έμετοι συνδεόμενοι με άλλες ψυχολογικές διαταραχές 

Επαναλαμβανόμενοι έμετοι που απαντώνται στις αποσυνδετικές διαταραχές (F44.-) και στην 
υποχονδριακή διαταραχή (F45.2), αλλά δεν οφείλονται μόνο σε καταστάσεις που ταξινομούνται εκτός 
αυτού του κεφαλαίου. Αυτή η υποκατηγορία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως του O21.- 
(υπερέμεση της εγκυμοσύνης) όταν κυριαρχούν συναισθηματικοί παράγοντες στην αιτιολογία των 
επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ναυτίας και εμέτων κατά την εγκυμοσύνη. 
 
Ψυχογενής έμεση 
Εξαιρούνται:   ναυτία (R11) 

έμετος ΜΚΑ (R11) 
 
F50.8   Άλλες διαταραχές στη λήψη τροφής 

Γεωφαγία (pica) στους ενήλικες 
Ψυχογενής απώλεια της όρεξης 
Εξαιρούνται:  γεωφαγία (pica) της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3) 

F50.9   Διαταραχή στη λήψη τροφής, μη καθορισμένη 
  
F51      Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου 

Σε πολλές περιπτώσεις, μια διαταραχή ύπνου είναι ένα από τα συμπτώματα μιας άλλης διαταραχής, είτε 
ψυχικής είτε σωματικής. Αν μία διαταραχή του ύπνου σε ένα συγκεκριμένο ασθενή είναι μια ανεξάρτητη 
κατάσταση ή απλώς ένα χαρακτηριστικό άλλης διαταραχής που ταξινομείται αλλού, είτε σε αυτό είτε σε 
άλλα κεφάλαια, θα πρέπει να καθοριστεί με βάση την κλινική εικόνα και την πορεία, καθώς και με βάση 
τις θεραπευτικές επιλογές και προτεραιότητες κατά τη στιγμή της επίσκεψης στο γιατρό. Γενικά, αν η 
διαταραχή του ύπνου είναι ένα από τα κύρια ενοχλήματα και θεωρείται ως αυτόνομη κατάσταση, τότε ο 
παρών κωδικός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες κατάλληλες διαγνώσεις οι οποίες θα 
περιγράφουν την ψυχοπαθολογία και την παθοφυσιολογία της συγκεκριμένης περίπτωσης. Αυτή η 
κατηγορία περιλαμβάνει μόνο αυτές τις διαταραχές του ύπνου στις οποίες οι συναισθηματικές αιτίες 
θεωρούνται ότι είναι ο κύριος παράγοντας και οι οποίες δεν οφείλονται σε σωματικές διαταραχές που 
μπορούν να καθοριστούν, και που ταξινομούνται αλλού. 
 
Εξαιρούνται:   διαταραχές ύπνου (οργανικές) (G47.- ) 

 
F51.0   Μη οργανική αϋπνία  

Κατάσταση ανεπαρκούς ποσότητας και/ή ποιότητας του ύπνου, η οποία επιμένει για σημαντικό χρονικό 
διάστημα, και περιλαμβάνει δυσκολία έλευσης του ύπνου, δυσκολία διατήρησης του ύπνου, ή πρώιμη 
αφύπνιση. Η αϋπνία αποτελεί κοινό σύμπτωμα πολλών ψυχικών και σωματικών διαταραχών, και θα 
πρέπει να ταξινομείται εδώ επιπλέον της βασικής διαταραχής μόνο εάν κυριαρχεί στην κλινική εικόνα. 
 
Εξαιρούνται:    αϋπνία (οργανική) (G47.0) 

 
F51.1   Μη οργανική υπερυπνία 

Η υπερυπνία ορίζεται ως μια κατάσταση όπου, είτε υπάρχει έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και υπνικές προσβολές (χωρίς αυτό να οφείλεται σε έλλειψη νυχτερινού ύπνου), είτε παράταση του 
χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη μετάβαση από τον ύπνο στην κατάσταση πλήρους 
εγρήγορσης μετά την αφύπνιση. Όταν απουσιάζουν οργανικοί παράγοντες στην πρόκληση της 
υπερυπνίας, τότε συνήθως η διαταραχή συσχετίζεται με ψυχικές διαταραχές.. 
 
Εξαιρούνται:    υπερυπνία (οργανική) (G47.1) 

ναρκοληψία (G47.4) 
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F51.2   Μη οργανική διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης 

Έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης του ατόμου και του επιθυμητού κύκλου 
ύπνου-εγρήγορσης για το περιβάλλον του, με αποτέλεσμα το άτομο να παραπονείται είτε για αϋπνία είτε 
για υπερυπνία. 
 
Ψυχογενής αναστροφή του: 
• κιρκάδιου  } 
• νυχθημέριου  } ρυθμού 
• ύπνου } 
Εξαιρούνται:   διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης (οργανικές) (G47.2) 

 
F51.3   Υπνοβασία 

Κατάσταση τροποποιημένης συνείδησης στην οποία συνδυάζονται φαινόμενα ύπνου και εγρήγορσης. 
Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου υπνοβασίας, το άτομο εγείρεται από την κλίνη, συνήθως κατά το 
πρώτο τρίτο του νυχτερινού ύπνου, και αρχίζει να περιφέρεται, έχοντας σε χαμηλό επίπεδο την αντίληψη 
του περιβάλλοντος, την αντιδραστικότητα και τις κινητικές δεξιότητές του. Κατά την αφύπνιση, δεν 
υπάρχει συνήθως ανάμνηση του γεγονότος. 

 
F51.4   Υπνικοί τρόμοι [νυχτερινοί τρόμοι] 

Νυχτερινά επεισόδια υπερβολικού τρόμου και πανικού που συσχετίζονται με έντονες κραυγές, 
κινητικότητα, και υψηλά επίπεδα αυτονομικής εκφόρτισης. Το άτομο ανακάθεται ή ανασηκώνεται από 
την κλίνη του, συνήθως κατά το πρώτο τρίτο του νυχτερινού ύπνου, με μια κραυγή πανικού. Αρκετά 
συχνά τρέχει προς την πόρτα σαν να προσπαθεί να δραπετεύσει, αν και πολύ σπάνια εγκαταλείπει το 
δωμάτιο. Η ανάμνηση του γεγονότος, αν υπάρχει, είναι πολύ περιορισμένη (συνήθως μία ή δύο 
αποσπασματικές νοητικές εικόνες). 

 
F51.5   Εφιάλτες 

Ονειρικές εμπειρίες φορτισμένες με άγχος ή φόβο. Υπάρχει πολύ λεπτομερής ανάμνηση του 
περιεχομένου του ονείρου. Η ονειρική εμπειρία είναι πολύ ζωντανή και συνήθως περιλαμβάνει θέματα 
απειλών για την επιβίωση, την ασφάλεια ή την αυτοεκτίμηση του ατόμου. Αρκετά συχνά υπάρχει 
επανάληψη των ίδιων ή παρόμοιων τρομακτικών εφιαλτικών θεμάτων. Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού 
επεισοδίου σημειώνεται συνήθως κάποιος βαθμός αυτονομικής εκφόρτισης, χωρίς όμως κραυγές ή 
σωματική κινητικότητα. Κατά την αφύπνιση το άτομο επανέρχεται ταχέως στην κανονική κατάσταση 
εγρήγορσης και προσανατολισμού. 
 
Ονειρική αγχώδης διαταραχή  

 
F51.8   Άλλες μη οργανικές υπνικές διαταραχές 
 
F51.9   Μη οργανική διαταραχή ύπνου, μη καθορισμένη 

Συναισθηματικές διαταραχές του ύπνου  ΜΚΑ 
 
F52     Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο 

Ο όρος σεξουαλική δυσλειτουργία καλύπτει τους ποικίλους τρόπους κατά τους οποίους ένα άτομο 
αδυνατεί να συμμετάσχει σε μια σεξουαλική σχέση με τον τρόπο που θα επιθυμούσε. Η σεξουαλική 
ανταπόκριση είναι μια ψυχοσωματική διαδικασία, και τόσο ψυχολογικές όσο και σωματικές διεργασίες 
εμπλέκονται συνήθως στην αιτιολογία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. 
 
Εξαιρούνται:  σύνδρομο Dhat (F48.8) 

 
F52.0   Έλλειψη ή απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας 

Η απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας είναι το πρωτογενές πρόβλημα και δεν είναι δευτεροπαθής 
διαταραχή σε  άλλες σεξουαλικές δυσκολίες, όπως η στυτική ανεπάρκεια ή η δυσπαρευνία. 
 
Σεξουαλική ψυχρότητα 
Διαταραχή ελαττωμένης σεξουαλικής επιθυμίας 
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F52.1   Σεξουαλική αποστροφή και έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης 

Είτε η προοπτική της σεξουαλικής πράξης προκαλεί αρκετό φόβο ή άγχος ώστε η σεξουαλική 
δραστηριότητα να αποφεύγεται (σεξουαλική αποστροφή), είτε η σεξουαλική ανταπόκριση συμβαίνει 
φυσιολογικά και ο οργασμός βιώνεται, αλλά υπάρχει έλλειψη αντίστοιχης ευχαρίστησης (έλλειψη της 
σεξουαλικής απόλαυσης). 
 
Ανηδονία (σεξουαλική) 

 
F52.2   Αποτυχία γενετήσιας διέγερσης 

Το κύριο πρόβλημα στους άνδρες είναι η στυτική δυσλειτουργία (δυσκολία στην επίτευξη ή  διατήρηση 
στύσης κατάλληλης για ικανοποιητική σεξουαλική επαφή). Στις γυναίκες, το κύριο πρόβλημα είναι η 
κολπική ξηρότητα ή η ανεπαρκής εφύγρανση. 
 
Διαταραχή της γυναικείας σεξουαλικής διέγερσης 
Στυτική διαταραχή 
Ψυχογενής ανικανότητα 
Εξαιρούνται:  ανικανότητα οργανικής αιτιολογίας (N48.4) 

 
F52.3   Οργασμική δυσλειτουργία 

Ο οργασμός είτε δεν υπάρχει είτε καθυστερεί σημαντικά. 
 
Αναστολή του οργασμού (στον άνδρα) (στη γυναίκα) 
Ψυχογενής ανοργασμία 

 
F52.4   Πρόωρη εκσπερμάτιση  

Αδυναμία ελέγχου της εκσπερμάτισης αρκετά ώστε και οι δύο σύντροφοι να απολαύσουν τη σεξουαλική 
επαφή. 

 
F52.5   Μη οργανικός κολπόσπασμος 

Σπασμός των μυών του πυελικού εδάφους, που περιβάλλουν τον κόλπο, και προκαλούν απόφραξη του 
στομίου του κόλπου. Η είσοδος του πέους είναι είτε αδύνατη είτε επώδυνη. 
 
Ψυχογενής κολπόσπασμος 
Εξαιρούνται:   κολπόσπασμος (οργανικός) (N94.2) 

 
F52.6   Μη οργανική δυσπαρευνία 

Δυσπαρευνία (ή άλγος κατά τη σεξουαλική επαφή) συμβαίνει τόσο στις γυναίκες όσο  
και στους άνδρες. Συχνά μπορεί να αποδοθεί σε τοπικά παθολογικά αίτια, οπότε θα πρέπει να  
ταξινομείται στη σχετική παθολογική κατάσταση. Η παρούσα κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο εφ’ όσον δεν υφίσταται πρωτοπαθής σεξουαλική δυσλειτουργία μη οργανικής αιτιολογίας (π.χ. 
κολπόσπασμος ή κολπική ξηρότητα). 
 
Ψυχογενής δυσπαρευνία 
Εξαιρούνται:   δυσπαρευνία (οργανική) (N94.1) 

 
F52.7   Υπερβολική σεξουαλική ορμή 

Νυμφομανία 
Σατυρίαση 

 
F52.8   Άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο 
 
F52.9   Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο  
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F53      Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μόνο τις ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με τη 
λοχεία (η έναρξη των οποίων εντοπίζεται μέσα στις έξι πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό) που δεν 
πληρούν τα κριτήρια των άλλων διαταραχών αυτού του κεφαλαίου, είτε επειδή οι διαθέσιμες 
πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, είτε επειδή θεωρείται ότι υπάρχουν πρόσθετα ειδικά κλινικά 
χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν την ταξινόμησή τους σε άλλες κατηγορίες ακατάλληλη. 

 
F53.0 Ήπιες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία,  

που δεν ταξινομούνται αλλού 
Κατάθλιψη: 
• μετά τον τοκετό ΜΚΑ 
• επιλόχειος ΜΚΑ 

 
F53.1 Σοβαρές ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία,  

που δεν ταξινομούνται αλλού 
Ψύχωση της λοχείας ΜΚΑ 

 
F53.8   Άλλες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συ μπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία,  που 

δεν ταξινομούνται αλλού 
 
F53.9   Ψυχική  διαταραχή της λοχείας, μη καθορισμένη 
 
 F54 Ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συμπεριφοράς συνδεόμενοι με διαταραχές  ή 

παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 
Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταγραφή της παρουσίας ψυχολογικών 
επιδράσεων ή επιδράσεων της συμπεριφοράς οι οποίες πιστεύεται ότι έχουν παίξει μείζονα ρόλο στην 
αιτιολογία σωματικών διαταραχών που μπορεί να ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια. Οι όποιες 
προκύπτουσες ψυχικές διαταραχές είναι συνήθως ήπιες, και συχνά παρατεταμένες (όπως ανησυχία, 
συναισθηματικές συγκρούσεις, αδημονία) και δε δικαιολογούν από μόνες τους τη χρήση οποιασδήποτε 
από τις άλλες κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου. 
 
Ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν σωματικές καταστάσεις 
Παραδείγματα για τη χρήση αυτής της κατηγορίας είναι: 
• άσθμα F54 και J45.- 
• δερματίτιδα F54 και L23-L25 
• έλκος του στομάχου F54 και K25.- 
• βλεννώδης κολίτιδα F54 και K58.- 
• ελκώδης κολίτιδα F54 και K51.- 
• κνίδωση F54 και L50.- 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη 
σχετιζόμενη σωματική διαταραχή. 
Εξαιρούνται:   κεφαλαλγία τάσης (G44.2) 
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F55      Κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση 

Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία φαρμάκων και παραδοσιακών ιαμάτων, αλλά οι 
ιδιαίτερα σημαντικές ομάδες είναι: (α) ψυχοτρόπα φάρμακα που δεν προκαλούν εξάρτηση, όπως τα 
αντικαταθλιπτικά, (β) υπακτικά, και (γ) αναλγητικά που μπορούν να αγοραστούν χωρίς ιατρική συνταγή, 
όπως η ασπιρίνη και η παρακεταμόλη. 
 
Η επίμονη χρήση αυτών των ουσιών συχνά περιλαμβάνει μη αναγκαίες επαφές με γιατρούς ή βοηθητικό 
ιατρικό προσωπικό, και ορισμένες φορές συνοδεύεται από βλαπτικές σωματικές επιδράσεις των ουσιών. 
Οι απόπειρες αποτροπής ή απαγόρευσης της χρήσης της ουσίας συχνά συναντούν την αντίσταση των 
ασθενών· στην περίπτωση χρήσης υπακτικών και αναλγητικών αυτό μπορεί να συμβαίνει παρά τις 
προειδοποιήσεις για (ή ακόμη και την ανάπτυξη) σωματικής βλάβης, όπως η νεφρική  δυσλειτουργία ή 
οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αν και είναι συχνά σαφές ότι ο ασθενής έχει ισχυρό κίνητρο να πάρει τη 
ουσία, δεν αναπτύσσεται εξάρτηση ή συμπτώματα απόσυρσης (στέρησης) όπως στην περίπτωση 
ψυχοδραστικών ουσιών που προσδιορίζονται στους κωδικούς F10-F19. 
 
Κατάχρηση: 
• αντιόξινων 
• βοτάνων ή παραδοσιακών ιαμάτων 
• στεροειδών ή ορμονών 
• βιταμινών 
Συνήθεια χρήσης υπακτικών 
Εξαιρούνται:   κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19) 

  
F59 Μη καθορισμένα σύνδρομα συμπεριφοράς συνδεόμενα με φυσιολογικές διαταραχές και 

σωματικούς παράγοντες 
Ψυχογενής φυσιολογική δυσλειτουργία ΜΚΑ 

  
 
 
Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα  
(F60-F69) 
 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποικίλες καταστάσεις και τύπους συμπεριφοράς με κλινική σπουδαιότητα οι 
οποίες τείνουν να είναι επίμονες και αποτελούν συνήθως έκφραση των ατομικών χαρακτηριστικών του τρόπου 
ζωής του ατόμου και του είδους των σχέσεών του με τον εαυτό του και με τους άλλους. Μερικές από αυτές τις 
καταστάσεις και τους τύπους συμπεριφοράς εμφανίζονται νωρίς κατά την ανάπτυξη του ατόμου, ως αποτέλεσμα 
τόσο ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων, όσο και των κοινωνικών εμπειριών, ενώ άλλες αποκτώνται αργότερα στη 
ζωή. Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας (F60.-), μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας (F61.-), 
και παρατεταμένες μεταβολές της προσωπικότητας (F62.-) είναι βαθειά παγιωμένοι και σταθεροί τύποι 
συμπεριφοράς, που εκδηλώνονται ως άκαμπτες αποκρίσεις προς ένα μεγάλο φάσμα προσωπικών και κοινωνικών 
καταστάσεων. Αντιπροσωπεύουν ακραίες ή σημαντικές αποκλίσεις από τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος 
άνθρωπος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον αντιλαμβάνεται, σκέπτεται, αισθάνεται, και, 
ιδιαίτερα, αναπτύσσει σχέσεις με τους άλλους. Τέτοιοι τύποι συμπεριφοράς τείνουν να μένουν αμετάβλητοι και 
να περιέχουν πολλαπλούς τομείς της συμπεριφοράς και των ψυχολογικών λειτουργιών του ατόμου. Συχνά, αλλά 
όχι πάντοτε, σχετίζονται με διάφορους βαθμούς υποκειμενικής δυσφορίας και προβλήματα κοινωνικής 
λειτουργκότητας. 
  
F60      Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας 

Αυτές είναι σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας και των τάσεων της συμπεριφοράς του ατόμου· 
δεν αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή άλλης προσβολής  του εγκεφάλου, ούτε 
προέρχονται από άλλη ψυχική διαταραχή· συνήθως αφορούν αρκετούς τομείς της προσωπικότητας· 
σχεδόν πάντοτε συνδυάζονται με σημαντική προσωπική ενόχληση και διαταραχή των κοινωνικών 
σχέσεων·  και συνήθως εκδηλώνονται από την παιδική ηλικία ή την εφηβεία και συνεχίζουν σε όλη τη 
διάρκεια της ενήλικης ζωής. 

 
 



ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 265

F60.0   Παρανοειδής διαταραχή  της προσωπικότητας 
Διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ευαισθησία στην αποτυχία,και τα 
άτομα αυτά δε συγχωρούν τις προσβολές· καχυποψία και τάση να διαστρεβλώνουν τις εμπειρίες που 
βιώνουν παρερμηνεύοντας τις ουδέτερες ή φιλικές πράξεις των άλλων ως εχθρικές ή περιφρονητικές· 
επαναλαμβόμενη καχυποψία, χωρίς να δικαιολογείται, για τη σεξουαλική πίστη των συζύγων ή των 
συντρόφων τους·  και μαχητική και επίμονη αίσθηση των ατομικών τους δικαιωμάτων. Μπορεί να 
υπάρχει υπερβολική αλλαζονεία, και συχνά συνυπάρχει επίμονη αυτοαναφορά. 
 
Προσωπικότητα (διαταραχή):  
• εκτεταμένη παρανοειδής 
• φανατική   
• μεμψιμοιρική  
• παρανοειδής  
• ευαίσθητη παρανοειδής  
Εξαιρούνται:    παράνοια (F22.0) 

μεμψιμοιρική παράνοια (F22.8) 
παρανοειδής 
• ψύχωση (F22.0) 
• σχιζοφρένεια (F20.0) 
• κατάσταση (F22.0) 

 
F60.1   Σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας 

Διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από απόσυρση από συναισθηματικές, κοινωνικές ή 
άλλες επαφές, με προτίμηση για φαντασιώσεις, μοναχικές δραστηριότητες, και ενδοσκόπηση. 
Παρατηρείται περιορισμένη ικανότητα έκφρασης των συναισθημάτων και βίωσης της χαράς και της 
απόλαυσης. 
 
 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο Asperger (F84.5) 

παραληρητική διαταραχή (F22.0) 
σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας (F84.5) 
σχιζοφρένεια (F20.- ) 
σχιζότυπη διαταραχή (F21) 

 
F60.2   Δυσκοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας 

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από περιφρόνηση των κοινωνικών υποχρεώσεων και 
από αδιαφορία  για τα συναισθήματα των άλλων. Υπάρχει μεγάλη ανομοιότητα μεταξύ της 
συμπεριφοράς αυτών των ατόμων και των καθιερωμένων κοινωνικών κανόνων. Η συμπεριφορά δεν 
τροποποιείται εύκολα με την απόκτηση εμπειρίας, ούτε μετά από τιμωρία. Τα άτομα αυτά είναι 
ευερέθιστα, επιθετικά και συχνά εκδηλώνουν βίαιες πράξεις· έχουν την τάση να κατηγορούν άλλους ή 
να δίνουν αληθοφανείς δικαιολογίες για τη συμπεριφορά τους η οποία τους φέρνει σε σύγκρουση με την 
κοινωνία. 
 
Προσωπικότητα (διαταραχή):  
• αμοραλιστική 
• αντικοινωνική 
• ακοινωνική 
• ψυχοπαθητική 
• κοινωνιοπαθητική 
Εξαιρούνται:   διαταραχές  της διαγωγής (F91.-) 

διαταραχή της συναισθηματικά ασταθούς προσωπικότητας (F60.3) 
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F60.3   Διαταραχή της προσωπικότητας του τύπου της συναισθηματικής αστάθειας   
Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από σαφή τάση του ατόμου να ενεργεί παρορμητικά, 
χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη τις συνέπειες· η διάθεση είναι απρόβλεπτη και ιδιότροπη. Υπάρχει 
προδιάθεση για συναισθηματικά ξεσπάσματα και αδυναμία ελέγχου των  εκρήξεων συμπεριφοράς. 
Υπάρχει μια τάση για εριστική συμπεριφορά και για διενέξεις με άλλα άτομα, ειδικά όταν οι 
παρορμητικές ενέργειες ανακόπτονται ή επικρίνονται. Μπορούν  να διακρίνονται δύο τύποι: (α) ο 
παρορμητικός τύπος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από συναισθηματική αστάθεια και έλλειψη του 
ελέγχου των παρορμήσεων· (β) ο μεθοριακός τύπος, που χαρακτηρίζεται επιπλέον από διαταραγμένη 
εικόνα του ασθενούς για τον εαυτό του, για τους στόχους και για τις  προσωπικές προτιμήσεις του. Στο 
μεθοριακό τύπο επίσης μπορεί να υπάρχουν  χρόνια συναισθήματα κενού και μια τάση για 
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στην οποία περιλαμβάνονται αυτοβλαπτικές πράξεις και απειλές για 
αυτοκτονία. 
 
Προσωπικότητα (διαταραχή):  
• επιθετική  
• μεταιχμιακή  
• εκρηκτική   
Εξαιρούνται:  αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (F60.2) 

 
F60.4   Οιστριονική διαταραχή της προσωπικότητας 

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από ρηχό και ευμετάβλητο συναίσθημα, 
αυτοδραματοποίηση, θεατρικότητα, έκφραση συναισθημάτων με υπερβολικό τρόπο, υποβολιμότητα, 
εγωκεντρισμό, αυτο-επιείκεια, έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους, συναισθήματα που πληγώνονται 
εύκολα, και συνεχής αναζήτηση της αναγνώρισης, της διέγερσης και της προσοχής. 
 
Προσωπικότητα (διαταραχή): 
• υστερική  
• ψυχοβρεφική 

 
F60.5   Καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας 

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από αισθήματα αμφιβολίας, τελειοθηρία, υπερβολική 
ευσυνειδησία, έλεγχο και ενασχόληση με τις λεπτομέρειες, πείσμα, σύνεση και ακαμψία. Μπορεί να 
εμφανίζονται επίμονες και ανεπιθύμητες σκέψεις ή παρορμήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο σοβαρές 
όσο στην ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή. 
 
Προσωπικότητα (διαταραχή):  
• καταναγκαστική   
•  ψυχαναγκαστική 
• ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική 
Εξαιρούνται:  ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.-) 

 
F60.6   Αγχώδης [αποφευκτική] διαταραχή της προσωπικότητας 

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από συναισθήματα έντασης και ανησυχίας, 
ανασφάλειας και κατωτερότητας. Υπάρχει συνεχής έντονη επιθυμία το άτομο να γίνεται αρεστό και 
αποδεκτό, υπερευαισθησία στην απόρριψη και στην κριτική, με περιορισμένους προσωπικούς δεσμούς, 
και μια τάση αποφυγής ορισμένων δραστηριοτήτων τονίζοντας τακτικά και με υπερβολικό τρόπο τους 
πιθανούς κινδύνους σε καθημερινές καταστάσεις. 

 
F60.7   Εξαρτητική  διαταραχή της προσωπικότητας 

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από  διάχυτη παθητική εξάρτηση από άλλα άτομα για 
τη λήψη των μειζόνων και ελασσόνων αποφάσεων ζωής, μεγάλο φόβο εγκατάλειψης,  αισθήματα 
απελπισίας και ανικανότητας, παθητική ενδοτικότητα στις επιθυμίες των μεγαλυτέρων και άλλων 
ατόμων, και μικρού βαθμού ανταπόκριση στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Η έλλειψη σθένους 
μπορεί να εμφανίζεται τόσο στη νοητική όσο και τη συναισθηματική σφαίρα· υπάρχει συχνά μια τάση να 
μεταβιβάζει το άτομο τις ευθύνες σε άλλους. 
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Προσωπικότητα (διαταραχή):  
• ασθενική  
• ανεπαρκής  
• παθητική  
• ηττοπαθής  

 
F60.8   Άλλες ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας 

Προσωπικότητα (διαταραχή):  
• εκκεντρική  
• «haltlose» τύπου («ο ασταθής ψυχοπαθής») 
• ανώριμη  
• ναρκισσιστική  
• παθητικοεπιθετική  
• ψυχονευρωσική  

 
F60.9   Διαταραχή της προσωπικότητας μη καθορισμένη 

Νεύρωση του χαρακτήρα ΜΚΑ   
Παθολογική προσωπικότητα ΜΚΑ 

  
F61      Μεικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας  

Αυτή η κατηγορία προορίζεται για τις διαταραχές της προσωπικότητας που είναι ενοχλητικές αλλά δεν 
εμφανίζουν τον ειδικό τύπο των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν τις διαταραχές που περιγράφηκαν 
στον κωδικό F60.-. Συνεπώς, συχνά είναι πιο δύσκολες να διαγνωστούν σε σύγκριση με τις διαταραχές 
του κωδικού F60.- . 
 
Παραδείγματα περιλαμβάνουν: 

 
• μεικτές διαταραχές προσωπικότητας με χαρακτηριστικά αρκετών από τις διαταραχές που 
περιγράφονται στον κωδικό F60.-, αλλά χωρίς μια προεξάρχουσα ομάδα συμπτωμάτων που θα 
επέτρεπε μια πιο σαφή και ειδική διάγνωση. 

• προβληματογόνες αλλαγές της προσωπικότητας, που δε μπορούν να ταξινομηθούν στον κωδικό 
F60.- ή F62.-, και θεωρούνται δευτερογενείς της κύριας διάγνωσης ή της συνυπάρχουσας 
συναισθηματικής ή αγχώδους διαταραχής. 

 
Εξαιρούνται: υπερτονισμός χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Z73.1) 

  
 
F62 Επιμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας, που δε μπορούν να αποδοθούν σε 

εγκεφαλική βλάβη ή νόσο 
Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των ενηλίκων που έχουν αναπτυχθεί σε άτομα 
χωρίς προηγούμενη διαταραχή της προσωπικότητας, μετά από έκθεση σε καταστροφικό ή υπερβολικά 
παρατεταμένο στρες, ή μετά από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Αυτές οι διαγνώσεις πρέπει να τίθενται μόνο 
όταν υπάρχει ένδειξη σαφούς και επιμένουσας μεταβολής στον τρόπο με τον οποίο το άτομο 
αντιλαμβάνενται, σχετίζεται και σκέφτεται για το περιβάλλον και τον εαυτό του. Η μεταβολή της 
προσωπικότητας πρέπει να είναι σημαντική και να σχετίζεται με άκαμπτη και δυσπροσαρμοστική 
συμπεριφορά η οποία δεν προϋπήρχε του παθογόνου γεγονότος. Η μεταβολή δεν πρέπει να είναι άμεση 
εκδήλωση άλλης ψυχικής διαταραχής ή υπολειμματικό σύμπτωμα προηγούμενης ψυχικής διαταραχής. 
 
Εξαιρούνται: διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλεται σε 

εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία (F07.- ) 
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F62.0   Επιμένουσα  μεταβολή της προσωπικότητας μετά από καταστροφική εμπειρία 
Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας, που είναι παρούσα για δύο τουλάχιστον χρόνια, μετά από 
έκθεση σε καταστροφικό στρες. Το στρες πρέπει να είναι τόσο ακραίο ώστε να μη χρειάζεται να ληφθεί 
υπ’ όψη η ευπάθεια του ατόμου για να εξηγηθούν οι βαθειές επιπτώσεις του στην προσωπικότητα. Η 
διαταραχή χαρακτηρίζεται από εχθρική ή δύσπιστη στάση απέναντι στον κόσμο, κοινωνική απόσυρση, 
συναισθήματα κενού ή απελπισίας, ένα χρόνιο αίσθημα ότι το άτομο «ακροβατεί» σαν συνεχώς να 
απειλείται. Η μετατραυματική αγχώδης διαταραχή (F43.1) μπορεί να προηγείται αυτού του τύπου 
μεταβολής της προσωπικότητας. 
 
Μεταβολή της προσωπικότητας μετά από: 
• εμπειρία στρατοπέδου συγκέντρωσης 
• καταστροφές 
• παρατεταμένη:  
   • αιχμαλωσία με επικείμενη πιθανότητα εκτέλεσης 
   • έκθεση σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις όπως το να είναι το άτομο θύμα 

τρομοκρατίας 
• βασανιστήρια 
Εξαιρούνται:  διαταραχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία (F43.1) 

 
F62.1   Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας μετά από ψυχιατρική νόσο 

Μεταβολή της προσωπικότητας, η οποία επιμένει για τουλάχιστον δύο χρόνια, και μπορεί να αποδοθεί 
σε τραυματική εμπειρία νόσησης από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Η μεταβολή δε μπορεί να εξηγηθεί από 
προηγούμενη διαταραχή της προσωπικότητας και πρέπει να διαφοροποιείται από την υπολειμματική 
σχιζοφρένεια και άλλες καταστάσεις ατελούς ανάρρωσης από προηγούμενη ψυχική διαταραχή. Η 
μεταβολή της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και 
απαιτητική συμπεριφορά απέναντί τους· το άτομο έχει την πεποίθηση ότι έχει αλλάξει ή ότι έχει 
στιγματιστεί από τη νόσο, πράγμα που οδηγεί σε αδυναμία σύναψης και διατήρησης στενών και πιστών 
διαπροσωπικών σχέσεων και σε κοινωνική απομόνωση· παρατηρείται παθητικότητα, ελάττωση των 
ενδιαφερόντων, και μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου· επίμονα παράπονα ότι 
το άτομο είναι άρρωστο, γεγονός το οποίο μπορεί να συσχετίζεται με υποχονδριακές αιτιάσεις και 
συμπεριφορά ασθενούς· εμφανίζει δυσφορική ή συναισθηματική αστάθεια,που δεν οφείλεται στην 
παρουσία σύγχρονης ή προηγούμενης ψυχικής διαταραχής με υπολειμματικά συναισθηματικά 
συμπτώματα· και παρουσιάζει μακρόχρονα προβλήματα στην κοινωνική και επαγγελματική του 
λειτουργικότητα.  

 
F62.8   Άλλες επιμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας 

Σύνδρομο της προσωπικότητας του χρόνιου πόνου 
 
F62.9   Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας, μη καθορισμένη 
  
F63      Διαταραχές των συνηθειών και των ενορμήσεων  

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς που δε μπορούν να 
ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες. Χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες πράξεις που δεν έχουν 
σαφή λογικά κίνητρα, είναι ανεξέλεγκτες, και γενικά βλάπτουν τα συμφέροντα του ίδιου του ασθενή 
αλλά και των άλλων. Ο ασθενής αναφέρει ότι η συμπεριφορά αυτή σχετίζεται με μια ενορμητική τάση 
για πράξη που δεν μπορεί να ελέγξει. Το αίτιο αυτών των διαταραχών δεν έχει κατανοηθεί, αλλά οι 
διαταραχές ομαδοποιούνται από κοινού, λόγω αδρών περιγραφικών ομοιοτήτων και όχι διότι έχουν 
κάποια άλλα κοινά σημαντικά χαρακτηριστικά. 
 
Εξαιρούνται:    καθ’ έξη υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών ή ψυχοδραστικών ουσιών (F10-

F19) 
διαταραχές των ενορμήσεων και συνηθειών που σχετίζονται με τη σεξουαλική 
συμπεριφορά (F65.- ) 
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F63.0   Παθολογική χαρτοπαιξία 
Η διατραχή περιλαμβάνει συχνά, επαναλαμβανόμενα επεισόδια ενασχόλησης με τυχερά παίγνια τα 
οποία κυριαρχούν στη ζωή του ασθενούς και καταστρέφουν τις κοινωνικές, επαγγελματικές, υλικές και 
οικογενειακές αξίες και δεσμεύσεις. 
 
Ψυχαναγκαστική χαρτοπαιξία 
Εξαιρούνται:    υπερβολική ενασχόληση με τυχερά παίγνια από μανιακούς ασθενείς (F30.- ) 

τυχερά παίγνια και στοιχήματα ΜΚΑ (Z72.6) 
τυχερά παίγνια στην αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (F60.2) 

 
F63.1   Παθολογική συμπεριφορά εμπρησμού [πυρομανία] 

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επανειλημένες πράξεις ή απόπειρες εμπρησμού περιουσιακών 
στοιχείων ή άλλων αντικειμένων, χωρίς προφανές κίνητρο, και από επίμονη ενασχόληση με αντικείμενα 
που σχετίζονται με τη φωτιά και το κάψιμο. Αυτή η συμπεριφορά συχνά συνδέεται με συναισθήματα 
αυξανόμενης έντασης πριν την πράξη, και έντονη διέγερση αμέσως μετά. 
 
Εξαιρούνται:    εμπρησμός (από) (σε):  

• ενήλικα με αντικοινωνική διαταραχή της συμπεριφοράς (F60.2) 
• τοξίκωση από οινοπνευματώδη ή ψυχοδραστική ουσία (F10-F19, με κοινό 
τέταρτο ψηφίο το .0) 

• ως η αιτία παρατήρησης για ύποπτη ψυχική διαταραχή (Z03.2) 
• διαταραχές διαγωγής (F91.- ) 
• οργανικά ψυχικές διαταραχές (F00-F09) 
• σχιζοφρένεια (F20.- ) 

 
F63.2   Παθολογική συμπεριφορά κλοπής [κλεπτομανία] 

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επανειλημμένη αποτυχία του ατόμου να αντισταθεί στην παρόρμηση 
για κλοπή αντικειμένων, τα οποία δεν αποκτώνται για προσωπική χρήση ή χρηματικό όφελος. Αντίθετα 
τα αντικείμενα αυτά μπορεί να απορρίπτονται, να δωρίζονται, ή να συσσωρεύονται. Αυτή η 
συμπεριφορά συνήθως συνοδεύεται από ένα αυξανόμενο συναίσθημα  έντασης πριν την πράξη, και 
συναίσθημα ικανοποίησης κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την πράξη. 
 
Εξαιρούνται:    καταθλιπτική διαταραχή με κλεπτομανία (F31-F33) 

οργανικές ψυχικές διαταραχές (F00-F09) 
κλοπές από καταστήματα ως η αιτία για παρακολούθηση για ύποπτη ψυχική 
διαταραχή (Z03.2) 
 

F63.3   Τριχοτιλλομανία 
Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από αισθητή απώλεια μαλλιών  που οφείλεται σε επαναλαμβανόμενη 
αποτυχία του ατόμου να αντισταθεί στις παρορμήσεις του να εκριζώνει τρίχες. Της εκρίζωσης των 
τριχών συνήθως προηγείται μια αυξανόμενη συναισθηματική ένταση και ακολουθεί συνααίσθηση 
ανακούφισης ή ικανοποίησης. Αυτή η διάγνωση δεν πρέπει να τίθεται εάν προϋπάρχει φλεγμονή του 
δέρματος, ή αν η εκρίζωση τριχών αποτελεί απάντηση σε παραλήρητική ιδέα ή ψευδαίσθηση. 
 
Εξαιρούνται:  διαταραχή στερεότυπων κινήσεων με απόσπαση  τριχών (F98.4) 

 
 
F63.8   Άλλες διαταραχές των συνηθειών και των ενορμήσεων  

Άλλα είδη επιμόνως επαναλαμβανόμενης δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς τα οποία δεν είναι 
δευτερογενή ενός αναγνωρίσιμου ψυχιατρικού συνδρόμου, και όπου φαίνεται ότι ο ασθενής 
επανηλειμμένα αποτυγχάνει να αντισταθεί.στις παρορμήσεις που τον οδηγούν σε μια τέτοια 
συμπεριφορά. Υπάρχει μια πρόδρομη περίοδος  εσωτερικής έντασης με ένα αίσθημα ανακούφισης κατά 
τη στιγμή της συγκεκριμένης πράξης. 
 
Διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή 

 
F63.9    Διαταραχή των συνηθειών και των ενορμήσεων, μη  καθορισμένη 
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F64      Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου 
F64.0   Διαφυλική διαταραχή 

Επιθυμία του ατόμου να ζήσει και να γίνει αποδεκτό ως άτομο του αντίθετου φύλου, η οποία συνήθως 
συνοδεύεται από ένα συναίσθημα δυσφορίας και ακαταλληλότητάς του για το ανατομικό φύλο του, και 
από την επιθυμία του για χειρουργική επέμβαση και ορμονική υποκατάσταση, ούτως ώστε το σώμα του 
να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο με εκείνο του προτιμώμενου φύλου. 

 
F64.1   Παρενδυσία διπλού ρόλου 

Είναι η ένδυση με ρούχα του αντίθετου φύλου κατά τη διάρκεια ενός μέρους της ζωής του ατόμου, με 
στόχο την απόλαυση της  προσωρινής εμπειρίας συμμετοχής στο αντίθετο φύλο, χωρίς όμως περαιτέρω 
επιθυμία για μονιμότερη αλλαγή του φύλου ή σχετική χειρουργική επέμβαση, και χωρίς η αντιστροφή 
της ένδυσης να συνοδεύεται από σεξουαλικη διέγερση. 
 
Διαταραχή της ταυτότητας φύλου της εφηβείας ή των ενηλίκων ηλικίας, μη τρανσεξουαλικού 
τύπου 
Εξαιρούνται:  φετιχιστική παρενδυσία (F65.1) 

 
F64.2   Διαταραχή της ταυτότητας φύλου στην παιδική ηλικία 

Διαταραχή, που συνήθως εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την πρώϊμη παιδική ηλικία (και πάντοτε 
αρκετά πριν την εφηβεία), που χαρακτηρίζεται από επίμονη και έντονη δυσφορία του ατόμου για το 
φύλο του, μαζί με την επιθυμία του να είναι (ή την επιμονή του ότι είναι) του αντίθετου φύλου. Υπάρχει 
επίμονη ενασχόληση με την ένδυση και τις δραστηριότητες του αντίθετου φύλου και απάρνηση του 
δικού του φύλου. Η διάγνωση προϋποθέτει μεγάλη διαταραχή της φυσιολογικής ταυτότητας του φύλου· 
απλώς το  "αγοροκόριτσο" ή μια θηλυπρεπής συμπεριφορά στα αγόρια δεν είναι αρκετές ενδείξεις. Οι 
διαταραχές της ταυτότητας του φύλου σε άτομα που έχουν φτάσει ή εισέρχονται στην εφηβική ηλικία 
δεν πρέπει να ταξινομούνται εδώ αλλά στον κωδικό F66.-. 
 
Εξαιρούνται:    δυστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισμός (F66.1) 

διαταραχή της σεξουαλικής ωρίμανσης (F66.0) 
 
F64.8   Άλλες διαταραχές της ταυτότητας του φύλου 
 
F64.9   Διαταραχή της ταυτότητας του φύλου μη καθορισμένη 

Διαταραχή του ρόλου του φύλου ΜΚΑ 
  
 
F65      Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης 

Περιλαμβάνονται:  παραφιλίες 
F65.0   Φετιχισμός  

Η εξάρτηση από κάποιο άψυχο αντικειμένο ως το ερέθισμα για σεξουαλική διέγερση και σεξουαλική 
ικανοποίηση. Πολλά από τα αντικείμενα αυτά (φετίχ) αποτελούν προέκταση του ανθρώπινου σώματος, 
όπως ενδύματα ή υποδήματα. Άλλα συχνά παραδείγματα χαρακτηρίζονται από κάποια ειδική υφή όπως 
λαστιχένια, πλαστικά ή δερμάτινα αντικείμενα. Τα φετιχιστικά αντικείμενα έχουν ποικίλη σημασία για 
το άτομο. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται απλά για να επαυξήσουν τη σεξουαλική  διέγερση η 
οποία επιτυγχάνεται με συνηθισμένους τρόπους (π.χ. ζητούν ο/η σύντροφος να φορά ένα συγκεκριμένο 
ρούχο). 

 
F65.1   Φετιχιστική παρενδυσία 

Η ένδυση με ρούχα του αντίθετου φύλου με κύριο στόχο τη σεξουαλική διέγερση και τη δημιουργία 
εικόνας ατόμου του αντίθετου φύλου. Η φετιχιστική παρενδυσία διακρίνεται από την παρενδυσία διπλού 
ρόλου λόγω της σαφούς σχέσης της με τη σεξουαλική διέγερση και την ισχυρή επιθυμία του ατόμου να 
απομακρύνει το ρουχισμό μετά τον οργασμό και την πτώση της σεξουαλικής του επιθυμίας. Η 
φετιχιστική παρενδυσία μπορεί να αποτελέσει πρώιμη φάση της ανάπτυξης της  διαφυλικής διαταραχής.. 
 
Παρενδυσιακός φετιχισμός 
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F65.2   Επιδειξιομανία 
Επαναλαμβανόμενη ή επίμονη τάση του ατόμου να εκθέτει τα γεννητικά του όργανα σε ξένους 
(συνήθως του αντίθετου φύλου) ή σε ανθρώπους σε δημόσιους χώρους, χωρίς να προσκαλεί ή να 
σκοπεύει σε στενότερη επαφή. Συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει σεξουαλική διέγερση κατά τον 
χρόνο της έκθεσης και η πράξη συχνά ακολουθείται από αυνανισμό. 

 
F65.3   Ηδονοβλεψία 

Επαναλαμβανόμενη ή επίμονη τάση του ατόμου να κοιτάζει ανθρώπους που εκτελούν κάποια 
σεξουαλική ή προσωπική συμπεριφορά όπως το γδύσιμο. Αυτό συμβαίνει εν αγνοία των 
παρακολουθούμενων ανθρώπων, και συνήθως οδηγεί σε σεξουαλική διέγερση και αυνανισμό.  

 
F65.4   Παιδοφιλία 

Σεξουαλική προτίμηση για παιδιά, αγόρια ή κορίτσια ή και τα δύο, συνήθως προεφηβικής ή πρώιμης 
εφηβικής ηλικίας. 

 
F65.5   Σαδομαζοχισμός 

Προτίμηση για σεξουαλική δραστηριότητα που περιλαμβάνει πρόκληση άλγους, εξευτελισμό, ή 
υποδούλωση. Αν το άτομο προτιμά να είναι ο δέκτης ενός τέτοιου διεγερτικού ερεθίσματος αυτό 
ονομάζεται μαζοχισμός· η αντίθετη περίπτωση ονομάζεται σαδισμός. Συχνά ένα άτομο διεγείρεται 
σεξουαλικά τόσο από σαδιστικές, όσο και από μαζοχιστικές δραστηριότητες. 
 
Μαζοχισμός 
Σαδισμός 

 
F65.6   Πολλαπλές διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης 

Μερικές φορές εμφανίζεται πάνω από μία μη φυσιολογική σεξουαλική προτίμηση σε ένα άτομο, χωρίς 
καμιά από αυτές να κατατάσσεται πρώτη. Ο πιο κοινός συνδυασμός είναι ο φετιχισμός, η παρενδυσία  
και ο σαδομαζοχισμός. 

 
F65.8  Άλλες διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης 

Ποικιλία άλλων μορφών σεξουαλικής προτίμησης και δραστηριότητας, μεταξύ  
των οποίων η διεξαγωγή αισχρών τηλεφωνικών κλήσεων, το τρίψιμο του σώματος επάνω σε άλλους 
ανθρώπους με στόχο τη σεξουαλική διέγερση σε δημόσιους χώρους με συνωστισμό, η σεξουαλική 
δραστηριότητα με ζώα, και η χρήση στραγγαλισμού ή ανοξίας με στόχο την εντονότερη σεξουαλική 
διέγερση. 
 
Εφαψιμανία  
Νεκροφιλία 

 
F65.9   Διαταραχή της σεξουαλικής προτίμησης, μη καθορισμένη 

Σεξουαλικές παρεκκλίσεις ΜΚΑ 
  
 
F66 Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη 

σεξουαλική ανάπτυξη και προσανατολισμό 
Σημείωση:  Ο σεξουαλικός προσανατολισμός από μόνος του δεν πρέπει να θεωρείται 

διαταραχή. 
 
F66.0   Διαταραχή της σεξουαλικής ωρίμανσης 

Ο ασθενής υποφέρει από αβεβαιότητα για την ταυτότητα του φύλου του ή τον  
σεξουαλικό του προσανατολισμό, γεγονός που του προκαλεί άγχος ή κατάθλιψη. Συνήθως αυτό 
συμβαίνει σε εφήβους οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι αν είναι ομοφυλόφιλοι,ετεροφυλόφιλοι ή 
αμφιφυλόφιλοι, ή σε άτομα τα οποία ανακαλύπτουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους αλλάζει 
μετά από μια περίοδο προφανώς σταθερού σεξουαλικού προσανατολισμού (συχνά μέσα σε μια 
μακροχρόνια σχέση). 
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F66.1   Δυστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισμός 
Η ταυτότητα του φύλου ή η σεξουαλική προτίμηση (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, αμφιφυλοφιλία, ή 
προεφηβική) δεν αμφισβητούνται, αλλά το  άτομο επιθυμεί να ήταν διαφορετική λόγω συσχετιζόμενων 
ψυχολογικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς, και μπορεί να αναζητήσει θεραπεία 
προκειμένου να την αλλάξει. 

 
F66.2   Διαταραχή της σεξουαλικής σχέσης 

Η ταυτότητα του φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, ή 
αμφιφυλοφιλία) ευθύνεται για δυσκολίες στη δημιουργία ή τη διατήρηση μιας σχέσης με έναν 
σεξουαλικό σύντροφο. 

 
F66.8   Άλλες διαταραχές της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 
 
F66.9   Διαταραχή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, μη καθορισμένη 
  
F68      Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενηλίκου 
F68.0   Εποικοδόμηση σωματικών συμπτωμάτων για ψυχολογικούς λόγους 

Σωματικά συμπτώματα συμβατά με και αρχικά οφειλόμενα σε επιβεβαιωμένη σωματική διαταραχή, 
νόσημα ή αναπηρία, υπερτονίζονται ή παρατείνονται λόγω της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς. 
Ο ασθενής είναι συνήθως καταπονημένος από το άλγος ή την αναπηρία του, και συχνά καταλαμβάνεται 
από ανησυχία, που μπορεί να είναι δικαιολογημένη, για την πιθανότητα παρατεταμένης ή προοδευτικής 
ανικανότητας ή άλγους. 
 
Νεύρωση αποζημίωσης (compensation neurosis) 

 
F68.1 Σκόπιμη παραγωγή ή υπόκριση συμπτωμάτων ή ανικανοτήτων, σωματικών ή ψυχικών 

[πλασματική διαταραχή] 
Ο ασθενής υποκρίνεται συμπτώματα επανειλημμένως και χωρίς προφανή λόγο, και μπορεί ακόμη και να 
προξενήσει βλάβη στον εαυτό του με στόχο την πρόκληση συμπτωμάτων ή σημείων. Το κίνητρο είναι 
αδιευκρίνιστο και ενδεχομένως εσωτερικό με σκοπό να υιοθετήσει το άτομο το ρόλο του ασθενούς. Η 
διαταραχή συχνά συνδυάζεται με σημαντικές διαταραχές της προσωπικότητας και των σχέσεων. 
 
Σύνδρομο επανειλημμένων εισαγωγών σε νοσοκομεία [hospital hopper]  
Σύνδρομο Münchhausen 
Περιπλανώμενος ασθενής 
Εξαιρούνται:    προκλητή δερματίτιδα (L98.1) 

άτομο προσποιούμενο ασθένεια (με εμφανές κίνητρο) (Z76.5) 
 
 
F68.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου 

Διαταραχή χαρακτήρα ΜΚΑ 
Διαταραχή σχέσεων ΜΚΑ 

  
F69      Μη καθορισμένη διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 273

Νοητική καθυστέρηση  
(F70-F79) 
 
 
Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναστολή ή ατελή ανάπτυξη της νόησης, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 
από διαταραχή δεξιοτήτων που εκδηλώνονται κατά την περίοδο ανάπτυξης, δεξιοτήτων που συμβάλουν στο 
συνολικό επίπεδο νοημοσύνης, π.χ. γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών, και κοινωνικών ικανοτήτων. Η 
καθυστέρηση μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς κάποια άλλη ψυχική ή σωματική κατάσταση.  
 
Ο βαθμός της νοητικής καθυστέρησης εκτιμάται συμβατικά με τη χρήση προτυποποιημένων δοκιμασιών 
νοημοσύνης. Αυτές μπορούν να συμπληρωθούν από κλίμακες αξιολόγησης της κοινωνικής προσαρμογής, οι 
οποίες και αυτές πρέπει να είναι προτυποποιημένες στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι μετρήσεις αυτές παρέχουν μια 
κατά προσέγγιση ένδειξη του βαθμού νοητικής καθυστέρησης. Η διάγνωση θα εξαρτηθεί επίσης από τη συνολική 
αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών από έναν έμπειρο ειδικό στη διάγνωση.  
 
Οι νοητικές ικανότητες και η κοινωνική προσαρμογή μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, και, 
όσο κακές κι αν είναι, μπορούν να βελτιωθούν μετά από εκπαίδευση και αποκατάσταση. Η διάγνωση πρέπει να 
βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα λειτουργικότητας. 
 
Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες F70-F79 
για τον προσδιορισμό της έκτασης της διαταραχής της συμπεριφοράς: 
 
.0 Με δήλωση για ανύπαρκτη, ή ελάχιστη, διαταραχή της συμπεριφοράς 
 
.1 Σημαντική διαταραχή της συμπεριφοράς η οποία απαιτεί φροντίδα ή θεραπεία 
 
.8 Άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς 
 
.9 Χωρίς αναφορά διαταραχής της συμπεριφοράς 
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε συσχετιζόμενες 
καταστάσεις όπως ο αυτισμός, άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, επιληψία, διαταραχές αγωγής, ή 
σοβαρή σωματική αναπηρία. 
  
F70      Ελαφρά νοητική καθυστέρηση 

[Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] 
Νοητικό πηλίκο (IQ) που κυμαίνεται κατά προσέγγιση από 50 έως 69 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία 
από 9 έως κάτω από 12 ετών). Πιθανόν καταλήγει σε κάποιες μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. 
Πολλοί ενήλικες θα καταφέρουν να εργαστούν και να διατηρήσουν καλές κοινωνικές σχέσεις και να 
συνεισφέρουν στην κοινωνία. 
 
Περιλαμβάνονται:  μικρόνοια 

ελαφρά νοητική δυσλειτουργία 
 
F71      Μέτρια νοητική καθυστέρηση 

[Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] 
Νοητικό πηλίκο (IQ) που κυμαίνεται κατά κατά προσέγγιση από 35 έως 49 (στους ενήλικες, νοητική 
ηλικία από 6 έως κάτω των 9 ετών). Πιθανόν καταλήγει σε σημαντική αναπτυξιακή καθυστέρηση κατά 
την παιδική ηλικία αλλά τα περισσότερα παιδιά μπορούν να μάθουν να αναπτύξουν κάποιου βαθμού 
ανεξαρτησία στην αυτο-φροντίδα, και αποκτούν επαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας και ακαδημαϊκές 
δεξιότητες. Οι ενήλικες θα χρειαστούν διαφορετικού βαθμού υποστήριξη για να επιβιώσουν και να 
εργαστούν στην κοινότητα. 
 
Περιλαμβάνονται: μέτρια νοητική δυσλειτουργία 
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F72       Σοβαρή νοητική καθυστέρηση 
[Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] 

   Νοητικό πηλίκο (IQ) που κυμαίνεται κατά κατά προσέγγιση από 20 έως 34 (στους ενήλικες, νοητική 
ηλικία από 3 έως κάτω των 6 ετών). Πιθανόν να οδηγήσει σε συνεχή ανάγκη φροντίδας. 
 
Περιλαμβάνονται: σοβαρή νοητική δυσλειτουργία 

  
F73      Βαριά νοητική καθυστέρηση 

[Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] 
Νοητικό πηλίκο (IQ) κάτω του 20 (στους ενήλικες νοητική ηλικία κάτω των 3 ετών). Καταλήγει σε 
σοβαρό περιορισμό στην αυτο-φροντίδα, τον έλεγχο της ούρησης και της αφόδευσης, την επικοινωνία 
και την κινητικότητα. 
 
Περιλαμβάνονται:  βαριά νοητική δυσλειτουργία 

  
F78      Άλλη νοητική καθυστέρηση 

[Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] 
 
F79      Μη καθορισμένη νοητική καθυστέρηση 

[Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] 
Περιλαμβάνονται:  νοητική: 

• ανεπάρκεια ΜΚΑ 
• δυσλειτουργία ΜΚΑ 

 
 
 
Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης  
(F80-F89) 
 
 
Οι διαταραχές που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: (α) η έναρξή τους 
εντοπίζεται σταθερά κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία· (β) παρουσιάζεται βλάβη ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
λειτουργιών που συσχετίζονται ισχυρά με τη βιολογική ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος· και (γ) 
εμφανίζουν σταθερή πορεία χωρίς υφέσεις και υποτροπές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λειτουργίες που 
πλήττονται περιλαμβάνουν τις γλωσσικές ικανότητες, τις οπτικο-χωρικές δεξιότητες, και τον συντονισμό των 
κινήσεων. Συνήθως, η καθυστέρηση ή η βλάβη έχει εμφανιστεί από τόσο νωρίς όσο μπορούσε να ανιχνευθεί 
αξιόπιστα και μειώνεται προοδευτικά καθώς το παιδί μεγαλώνει, αν και ήπιες υπολειμματικές καταστάσεις συχνά 
παραμένουν κατά την ενήλικη ζωή. 
  
 
F80      Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (του λόγου) 

Διαταραχές κατά τις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης της γλωσσικής ικανότητας 
διαταράσσονται ήδη από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. Οι καταστάσεις αυτές δε μπορούν να 
αποδοθούν άμεσα σε νευρολογικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες του μηχανισμού του λόγου, βλάβες των 
αισθητήριων οργάνων, νοητική καθυστέρηση, ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι ειδικές 
αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας συχνά ακολουθούνται από σχετικά προβλήματα, 
όπως δυσχέρεια ανάγνωσης και ορθογραφίας, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς. 
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F80.0   Ειδική διαταραχή της άρθρωσης  
Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η χρήση των φθόγγων βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο 
επίπεδο για τη νοητική ηλικία του παιδιού, αλλά οι γλωσσικές δεξιότητες είναι σε φυσιολογικό επίπεδο. 
 
Αναπτυξιακή:  
• φωνητική διαταραχή 
• διαταραχή άρθρωσης  
Δυσλαλία 
Λειτουργική διαταραχή της άρθρωσης  

  Τραύλισμα [λαβδακισμός] 
  Εξαιρούνται: βλάβη της άρθρωσης του λόγου (που οφείλεται σε): 
   • αφασία ΜΚΑ (R47.0) 
   • απραξία (R48.2) 
   • απώλεια της ακοής (H90-H91) 
   • νοητική καθυστέρηση (F70-F79) 
   • με αναπτυξιακή διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας:   
      • τύπου έκφρασης (F80.1)  
      • τύπου αντίληψης (F80.2) 
 
F80.1   Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας ( του λόγου)  

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται  
με τον προφορικό λόγο βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του, αλλά η 
κατανόηση της γλώσσας βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια. Μπορεί να υπάρχουν ή όχι ανωμαλίες 
στην άρθρωση. 
 
Αναπτυξιακή δυσφασία ή αφασία, τύπου έκφρασης 
Εξαιρούνται:    επίκτητη αφασία με επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3) 

δυσφασία και αφασία:  
• ΜΚΑ (R47.0) 
• αναπτυξιακή, τύπου αντίληψης (F80.2) 
εκλεκτική αλαλία  (F94.0) 
νοητική καθυστέρηση (F70-F79) 
διάχυτες αναπτυξιακές  διαταραχές (F84.- ) 

 
F80.2   Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας (του λόγου)  

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα κατανόησης του λόγου από το παιδί βρίσκεται 
κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του. Πρακτικά σε όλες τις περιπτώσεις 
επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό επίσης και η ικανότητα γλωσσικής έκφρασης και συχνά να 
παρατηρούνται ανωμαλίες στην παραγωγή φθόγγων. 
 
Συγγενής ελλειμματική ακουστική αντίληψη 
Αναπτυξιακή:  
• δυσφασία ή αφασία, τύπου αντίληψης 
• αφασία του Wernicke 
Λεκτική κώφωση 
Εξαιρούνται:    επίκτητη αφασία με επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3) 

αυτισμός (F84.0-F84.1) 
δυσφασία και αφασία:  
• ΜΚΑ (R47.0) 
• αναπτυξιακή, τύπου έκφρασης (F80.1) 
εκλεκτική αλαλία  (F94.0) 
γλώσσική καθυστέρηση που οφείλεται σε κώφωση (H90-H91) 
νοητική καθυστέρηση (F70-F79) 
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F80.3   Επίκτητη αφασία συνοδευόμενη με επιληψία [Landau-Kleffner] 

Διαταραχή στην οποία το παιδί, ενώ έχει προηγούμενα επιτύχει φυσιολογική πρόοδο στη γλωσσική 
ανάπτυξη, χάνει τις γλωσσικές του δεξιότητες τόσο του τύπου έκφρασης όσο και αυτές του τύπου 
αντίληψης, ενώ διατηρεί τη γενική νοημοσύνη·  η έναρξη της διαταραχής συνοδεύεται από 
παροξυσμικές ανωμαλίες του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, και στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
επίσης από επιληπτικούς σπασμούς. Συνήθως, η έναρξη της διαταραχής εντοπίζεται στις ηλικίες μεταξύ 
τριών και επτά ετών, και οι γλωσσικές δεξιότητες χάνονται μέσα σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων. Η 
χρονική συσχέτιση μεταξύ της έναρξης των σπασμών και της απώλειας των γλωσσικών δεξιοτήτων 
ποικίλλει, με το ένα να προηγείται του άλλου (και αντίστροφα) κατά λίγους μήνες έως δύο χρόνια. Ως 
πιθανή αιτία αυτής της διαταραχής έχει προταθεί μια φλεγμονώδης διεργασία του εγκεφάλου. Περίπου 
τα δύο τρίτα των ασθενών μένουν με  μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή βλάβη της γλωσσικής 
αντιληπτικής ικανότητας. 
 
Εξαιρούνται:   αφασία (λόγω): 

• ΜΚΑ (R47.0) 
• αυτισμού (F84.0-F84.1) 
• αποργανωτικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας (F84.2-F84.3) 

 
F80.8   Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας 

Τραύλισμα 
 
F80.9   Αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας, μη καθορισμένη 

Γλωσσική διαταραχή ΜΚΑ 
  
F81     Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων 

Διαταραχές στις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης ικανοτήτων  διαταράσσονται από τα πρώιμα 
στάδια της ανάπτυξης. Δεν πρόκειται απλώς για μια συνέπεια της έλλειψης ευκαιριών μάθησης, ούτε 
μόνον το αποτέλεσμα νοητικής καθυστέρησης, και δεν οφείλονται σε οποιαδήποτε μορφή επίκτητου 
τραυματισμού ή νόσου του εγκεφάλου. 

 
F81.0   Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι μια ειδική και σημαντική βλάβη στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 
ανάγνωσης που δε μπορεί να αποδοθεί μόνο στη νοητική ηλικία, τα προβλήματα οπτικής οξύτητας,  ή 
στην ανεπαρκή εκπαίδευση. Η δεξιότητα της κατανόησης του γραπτού κειμένου, της αναγνώρισης των 
γραπτών λέξεων, η δεξιότητα της προφορικής ανάγνωσης, και της εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν 
ανάγνωση, μπορεί όλα να έχουν υποστεί βλάβη. Οι ορθογραφικές δυσχέρειες συχνά σχετίζονται με 
ειδική διαταραχή ανάγνωσης και συχνά παραμένουν μέχρι την εφηβεία, ακόμη και όταν έχει πλέον 
επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην ανάγνωση. Συνήθως, των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών της 
ανάγνωσης προηγείται ιστορικό διαταραχών ανάπτυξης του λόγου και της γλώσσας. Συνδεόμενες 
συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς είναι συχνές κατά τη σχολική ηλικία. 
 
«Ανάδρομη ανάγνωση» [ανάγνωση προς τα πίσω] 
Αναπτυξιακή δυσλεξία 
Ειδική καθυστέρηση της ανάγνωσης 
Εξαιρούνται:    αλεξία ΜΚΑ (R48.0) 

δυσλεξία ΜΚΑ (R48.0) 
δυσχέρειες ανάγνωσης δευτεροπαθώς των συναισθηματικών διαταραχών 
(F93.- ) 
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F81.1   Ειδική διαταραχή του συλλαβισμού  

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι μια ειδική και σημαντική μειονεξία στην ανάπτυξη των ορθογραφικών 
δεξιοτήτων χωρίς να προϋπάρχει ιστορικό ειδικής διαταραχής της ανάγνωσης, και η οποία δε μπορεί να 
αποδοθεί μόνο σε μικρή νοητική ηλικία, στα προβλήματα οπτικής οξύτητας, ή σε ανεπαρκή σχολική 
εκπαίδευση. Επηρεάζονται τόσο η προφορική ικανότητα συλλαβισμού των λέξεων όσο και η 
ορθογραφία. 
 
Ειδική καθυστέρηση του συλλαβισμού (χωρίς διαταραχή της ανάγνωσης) 
Εξαιρούνται:    αγραφία ΜΚΑ (R48.8) 

δυσχέρειες συλλαβισμού:  
• που σχετίζονται με διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0) 
• που οφείλονται σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55.8) 

 
F81.2   Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων 

Πρόκειται για μια ειδική μειονεξία στις αριθμητικές ικανότητες η οποία δε μπορεί να εξηγηθεί με βάση 
μόνο μια γενική νοητική καθυστέρηση, ή ανεπαρκή εκπαίδευση. Η μειονεξία αφορά περισσότερο στην 
απόκτηση των βασικών υπολογιστικών πράξεων  της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού 
και της διαίρεσης, παρά σε ικανότητα κατανόησης των πλέον αφηρημένων μαθηματικών εννοιών που 
απαιτούνται για την άλγεβρα, την τριγωνομετρία, τη γεωμετρία ή το μαθηματικό λογισμό. 
 
Αναπτυξιακή(ό): 
• αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων 
• αριθμητική διαταραχή 
• σύνδρομο Gerstmann 
Εξαιρούνται:    αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεωνΜΚΑ (R48.8) 

αριθμητικές δυσκολίες: 
• που σχετίζονται με διαταραχή της ανάγνωσης ή του γραμματισμού (F81.3) 
• που οφείλονται σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55.8) 

F81.3   Μεικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων 
Ασαφώς καθοριζόμενη υπολειμματική κατηγορία διαταραχών στις οποίες τόσο οι αριθμητικές 
ικανότητες, όσο και οι ικανότητες ανάγνωσης ή συλλαβισμού των λέξεων έχουν υποστεί σημαντική 
μείωση αλλά οι διαταραχές αυτές δε μπορούν να εξηγηθούν στο πλαίσιο μόνο της γενικής νοητικής 
καθυστέρησης ή ανεπαρκούς διδασκαλίας. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
διαταραχές που πληρούν τα κριτήρια τόσο του κωδικού F81.2 όσο και ενός από τους κωδικούς F81.0 ή 
F81.1. 
 
Εξαιρούνται:    ειδική:  

• διαταραχή των αριθμητικών δεξιοτήτων (F81.2) 
• διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0) 
• διαταραχή του συλλαβισμού των λέξεων (F81.1) 

 
F81.8   Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων 

Αναπτυξιακή διαταραχή έκφρασης του γραπτού λόγου 
 
F81.9   Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, μη καθορισμένη 

Ανικανότητα απόκτησης γνώσεων ΜΚΑ 
Μαθησιακή: 
• ανικανότητα ΜΚΑ 
• διαταραχή ΜΚΑ 
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F82      Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας 

Διαταραχή στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι η σοβαρή μειονεξία στην ανάπτυξη του 
συντονισμού των κινήσεων  η οποία δε μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσα στα πλαίσια γενικής νοητικής 
καθυστέρησης ή κάποιας ειδικής συγγενούς ή επίκτητης νευρολογικής διαταραχής. Ωστόσο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, η προσεκτική κλινική εξέταση αποκαλύπτει έντονη νευροαναπτυξιακές 
ανωριμότητες όπως χορειόμορφες κινήσεις των ελεύθερων άκρων ή «κινήσεις καθρέπτη» και άλλα 
σχετικά κινητικά χαρακτηριστικά, καθώς και σημεία ανεπαρκούς συντονισμού των  αδρών και λεπτών 
κινήσεων. 
 
Σύνδρομο του αδέξιου παιδιού 
Αναπτυξιακή:  
• διαταραχή του συντονισμού 
• δυσπραξία 
Εξαιρούνται:    ανωμαλίες της βάδισης και της κινητικότητας (R26.- ) 

έλλειψη συντονισμού (R27.- ) 
• δευτεροπαθώς σε νοητική καθυστέρηση (F70-F79) 

  
F83      Μεικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 

Υπολλειματική κατηγορία διαταραχών στις οποίες υπάρχει κάποια μείξη ειδικών αναπτυξιακών 
διαταραχών της ομιλίας και της γλώσσας, των σχολικών δεξιοτήτων, και της κινητικής λειτουργίας, 
χωρίς όμως να κυριαρχεί κάποιο από αυτά αρκετά ώστε να τεθεί η πρωτεύουσα διάγνωση. Αυτή η μικτή 
κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη μεταξύ αυτών των 
ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών. Οι διαταραχές συνήθως, αλλά όχι πάντα, σχετίζονται με κάποιο 
βαθμό γενικής βλάβης των γνωστικών λειτουργιών. Έτσι, η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται 
όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες που πληρούν τα κριτήρια για δύο ή περισσότερες από τις κατηγορίες 
F80.-, F81.- και F82.-. 
 

F84     Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές    
Ομάδα διαταραχών χαρακτηριζόμενη από ποιοτικές ανωμαλίες στις κοινωνικές συναλλάγες και στους 
τρόπους επικοινωνίας, και από περιορισμένες στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και 
ενδιαφέροντα. Αυτές οι ποιοτικές ανωμαλίες είναι ένα κυρίαρχο διάχυτο χαρακτηριστικό της 
λειτουργικότητας του ατόμου σε όλες τις περιστάσεις. 
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 
οποιαδήποτε σχετική ιατρική κατάσταση και νοητική καθυστέρηση. 

 
F84.0   Αυτισμός της παιδικής ηλικίας 

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που ορίζεται από: (α) την παρουσία παθολογικής ή 
διαταραγμένης ανάπτυξης που εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των τριών ετών, και (β) τoν 
χαρακτηριστικό τύπο παθολογικής λειτουργικότητας που εκδηλώνεται ταυτόχρονα σε τρεις περιοχές: 
την κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία και την περιορισμένη, στερεότυπη, επαναλαμβανόμενη 
συμπεριφορά. Επιπλέον  αυτών των ειδικών διαγνωστικών χαρακτηριστικών, άλλα μη ειδικά 
προβλήματα είναι συχνά, όπως φοβίες, διαταραχές του ύπνου και της λήψης τροφής, εκρήξεις οργής και 
επιθετικότητα (που στρέφεται κατά του ίδιου του ατόμου). 
 
Αυτιστική διαταραχή 
Βρεφικός(ή): 
• αυτισμός 
• ψύχωση 
Σύνδρομο Kanner 
Εξαιρούνται:  αυτιστική ψυχοπάθεια (F84.5) 
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F84.1   Άτυπος αυτισμός 

Τύπο διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που διαφέρει από τον αυτισμό της παιδικής ηλικίας είτε ως 
προς την ηλικία έναρξης είτε στο ότι δεν πληροί και τα τρία διαγνωστικά κριτήρια. Αυτή η 
υποκατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει παθολογική ή μειονεκτική ανάπτυξη η οποία 
εμφανίζεται μόνο μετά την ηλικία των τριών ετών, ή όταν δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξιμες ανωμαλίες  
στο ένα ή τα δύο από τα τρία πεδία της ψυχοπαθολογίας, που απαιτούνται για τη διάγνωση του αυτισμού 
(δηλαδή, στην αμοιβαία κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία, και την περιορισμένη, στερεότυπη, 
επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά), αν και μπορεί να υπάρχουν χαρακτηριστικές ανωμαλίες στον 
άλλον(ους) τομείς. Ο άτυπος αυτισμός εμφανίζεται πολύ συχνότερα σε άτομα  με βαριά καθυστέρηση 
και σε άτομα με σοβαρή ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της γλώσσας αναπτυξιακού τύπου. 
 
Άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας 
Νοητική καθυστέρηση με αυτιστικά χαρακτηριστικά 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (F70-F79), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τη νοητική καθυστέρηση. 

 
F84.2   Σύνδρομο Rett 

Κατάσταση, η οποία με τα έως τώρα δεδομένα απαντάται μόνο σε κορίτσια, και στην οποία η προφανώς 
φυσιολογικής αρχική ανάπτυξη ακολουθείται από μερική ή ολική απώλεια της ομιλίας και των 
δεξιοτήτων λεπτών κινητικών χερισμών, μαζί με επιβράδυνση στην ανάπτυξη του κρανίου. Συνήθως η 
έναρξη παρατηρείται μεταξύ του 7ου και 24ου μηνός της ζωής. Χαρακτηριστικά παρατηρούνται 
απώλεια των σκόπιμων κινήσεων των χεριών, στερεοτυπικές κινήσεις συστροφής των χεριών και 
υπεραερισμός. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη ικανοτήτων παιχνιδιού ανακόπτονται, το 
κοινωνικό ενδιαφέρον όμως τείνει να διατηρείται. Αταξία του κορμού και απραξία αρχίζουν να 
αναπτύσσονται έως την ηλικία των τεσσάρων ετών ενώ οι χορειαθετωσικές κινήσεις συχνά 
ακολουθούν.. Η τελική κατάληξη είναι σχεδόν πάντα η σοβαρή νοητική καθυστέρηση. 

 
F84.3   Άλλη αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας 

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που ορίζεται από μια περίοδο πλήρως φυσιολογικής 
ανάπτυξης πριν από την έναρξη της διαταραχής, που ακολουθείται από οριστική απώλεια των 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε αρκετούς τομείς της ανάπτυξης μέσα σε λίγους μήνες. Τυπικά, τούτο 
συνοδεύεται από μια γενική απώλεια του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, από στερεότυπους, 
επαναλαμβανόμενους κινητικούς ιδιοτροπισμούς, και από διαταραχές, στην κοινωνική συναλλαγή και 
επικοινωνία οι οποίες μοιάζουν με του αυτισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται πως η 
διαταραχή αυτή οφείλεται σε κάποια συσχετιζόμενη εγκεφαλοπάθεια, αλλά η διάγνωση θα πρέπει να 
τίθεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς. 
 
Βρεφική άνοια (Dementia infantilis) 
Αποδιοργανωτική ψύχωση  
Σύνδρομο Heller 
Συμβιωτική ψύχωση 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κάποια 
σχετιζόμενη νευρολογική κατάσταση. 
Εξαιρούνται: σύνδρομο Rett (F84.2) 

 
F84.4 Διαταραχή υπερδραστηριότητας συνδεόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεότυπες 

κινήσεις 
Ασαφώς καθορισμένη διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 
μια ομάδα παιδιών με σοβαρή νοητική καθυστέρηση (δείκτης νοημοσύνης IQ κάτω από το 50) τα οποία 
εμφανίζουν μείζονα προβλήματα υπερδραστηριότητας και απροσεξίας, καθώς και στερεότυπες 
συμπεριφορές. Τα παιδιά αυτά τείνουν να μην ωφελούνται από τη θεραπεία με ψυχοδιεγερτικά φάρμακα 
(αντίθετα με τα παιδιά με δείκτη νοημοσύνης εντός των φυσιολογικών ορίων) και μπορεί να 
παρουσιάσουν σοβαρή δυσφορική αντίδραση (μερικές φορές με ψυχοκινητική επιβράδυνση) όταν τους 
χορηγηθούν διεγερτικά φάρμακα. Στην εφηβεία, η υπερδραστηριότητα τείνει να αντικαθίσταται από 
υποδραστηριότητα (ένας τύπος συμπεριφοράς που δεν είναι συνήθης σε υπερκινητικά παιδιά με 
φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης). Το σύνδρομο αυτό επίσης σχετίζεται συχνά με μια ποικιλία είτε 
ειδικών, είτε γενικευμένων καθυστερήσεων της ανάπτυξης. Δεν είναι γνωστός ο βαθμός στον οποίο ο 
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τύπος αυτός της συμπεριφοράς είναι λειτουργία του χαμηλού δείκτη νοημοσύνης ή κάποιας οργανικής 
βλάβης του εγκεφάλου. 

 
F84.5   Σύνδρομο Asperger 

Διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας, που χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τύπο ποιοτικών 
διαταραχών της αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής όπως στον αυτισμό, μαζί με ένα περιορισμένο, 
στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Διαφέρει από τον αυτισμό 
κυρίως στο ότι δεν υπάρχει γενική επιβράδυνση ή καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη ή στην 
ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών. Αυτή η διαταραχή συχνά σχετίζεται με μεγάλη αδεξιότητα. 
Υπάρχει ισχυρή τάση για ανωμαλίες που επιμένουν στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή.Ψυχωσικά 
επεισόδια συμβαίνουν περιστασιακά κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. 
 
Αυτιστική ψυχοπάθεια 
Σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας 

 
F84.8   Άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 
 
F84.9   Διάχυτη αναπτυξιακή  διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
F88     Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης 

Αναπτυξιακή αγνωσία 
  
F89      Μη καθορισμένη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης  

Αναπτυξιακή διαταραχή ΜΚΑ 
 
 
  
Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως 
κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία  
(F90-F98) 
  
F90      Διαταραχές υπερκινητικού τύπου 

Ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από πρώιμη έναρξη (συνήθως μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια 
της ζωής), έλλειψη επιμονής σε δραστηριότητες που απαιτούν γνωσιακή συμμετοχή, και από μια τάση 
μετακίνησης από τη μια δραστηριότητα στην άλλη χωρίς τελικά να ολοκληρώνεται καμιά. Συνυπάρχει 
μια ανοργάνωτη, δύσκολα αναχαιτιζόμενη, και υπερβολική δραστηριότητα. Μπορεί να υπάρχει σχέση 
και με πολλές άλλες ανωμαλίες. Τα υπερκινητικά παιδιά είναι απερίσκεπτα και παρορμητικά, είναι 
επιρρεπή σε ατυχήματα, και εμφανίζουν προβλήματα πειθαρχίας λόγω παραβίασης κανονισμών μάλλον 
από απερισκεψία παρά από σκόπιμη περιφρόνησή τους. Οι σχέσεις τους με τους ενήλικες 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικών αναστολών, τυπικότητας και συστολής. Δεν είναι δημοφιλή 
στα άλλα παιδιά και μπορεί να οδηγηθούν σε απομόνωση. Συχνή είναι και η διαταραχή των γνωστικών 
λειτουργιών, ενώ είναι δυσανάλογα συνήθεις ορισμένες ειδικές καθυστερήσεις της κινητικής ανάπτυξης 
και της γλωσσικής ανάπτυξης. Οι δευτερογενείς επιπλοκές περιλαμβάνουν την αντικοινωνική 
συμπεριφορά και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
 
Εξαιρούνται:    αγχώδεις διαταραχές (F41.- ) 

διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39) 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.- ) 
σχιζοφρένεια (F20.- ) 

 
F90.0   Διαταραχή της δραστηριότητας και της προσοχής 

Ελλειμματική προσοχή: 
• διαταραχή με υπερδραστηριότητα 
• υπερκινητική διαταραχή 
• σύνδρομο με υπερδραστηριότητα 
Εξαιρούνται:    υπερκινητική διαταραχή συνδεόμενη με διαταραχές της διαγωγής (F90.1) 
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F90.1   Διαταραχή διαγωγής υπερκινητικού τύπου 

Διαταραχή υπερκινητικού τύπου συνδεόμενη με διαταραχή της διαγωγής 
F90.8   Άλλες διαταραχές υπερκινητικού τύπου 
 
F90.9  Διαταραχή υπερκινητική τύπου, μη καθορισμένη 

Υπερκινητική αντίδραση της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας ΜΚΑ 
Υπερκινητικό σύνδρομο ΜΚΑ 

  
F91      Διαταραχές της διαγωγής 

Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενο και επίμονο τύπο δυσκοινωνικής, επιθετικής, 
ή προκλητικής συμπεριφοράς. Τέτοια συμπεριφορά πρέπει να ανέρχεται σε μείζονες παραβιάσεις των 
κατάλληλων για την ηλικία αυτή κοινωνικών αναμενόμενων ορίων· συνεπώς, πρόκειται για κάτι πιο 
σοβαρό από τη συνήθη παιδική αταξία ή την επαναστατικότητα της εφηβείας και πρέπει να αποτελεί 
παρατεταμένο τύπο συμπεριφοράς (διάρκειας 6 μηνών ή περισσότερο). Τα χαρακτηριστικά της 
διαταραχής της διαγωγής μπορεί να αποτελούν επίσης συμπτώματα άλλων ψυχιατρικών καταστάσεων,  
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προτιμάται η διάγνωση της υποκείμενης ψυχικής διαταραχής.  
Παραδείγματα συμπεριφορών στις οποίες βασίζεται η διάγνωση περιλαμβάνουν υπερβολική εμπλοκλή 
του παιδιού σε σε διαμάχες ή εκφοβισμό, σκληρή συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή σε 
ζώα, σοβαρή καταστροφικότητα της περιουσίας, εμπρησμός, κλοπές, επανηλειμμένα ψεύδη, 
σκασιαρχείο από το σχολείο και φυγή από το σπίτι, ασυνήθιστα συχνές και σοβαρές εκρήξεις οργής, και 
ανυπακοή. Οποιαδήποτε από αυτές τις συμπεριφορές, αν είναι σοβαρή, επαρκεί για τη διάγνωση, όχι 
όμως και οι μεμονωμένες αντικοινωνικές πράξεις από μόνες τους. 
 
 
Εξαιρούνται:    διαταραχές διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39) 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.- ) 
σχιζοφρένεια (F20.- )  
όταν σχετίζεται με: 
• συναισθηματικές διαταραχές (F92.- ) 
• διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.1) 

 
F91.0   Διαταραχή της διαγωγής που περιορίζεται στο οικογενειακό πλαίσιο 

Διαταραχή της διαγωγής που αφορά δυσκοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά (και όχι απλώς η 
αντιθετική, προκλητική, ή απορρυθμιστική συμπεριφορά). Η συμπεριφορά  αυτή περιορίζεται εξ 
ολοκλήρου, ή σχεδόν εξ ολοκλήρου, στο σπίτι και στις σχέσεις με τα μέλη της άμεσης οικογένειας και 
του άμεσου περιβάλλοντός της. Η διαταραχή απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά κριτήρια της F91.-· 
ακόμη και οι σοβαρά διαταραγμένες σχέσεις γονέα-παιδιού δεν είναι από μόνες τους αρκετές για τη 
διάγνωση. 

 
F91.1   Διαταραχή της διαγωγής με διαταραγμένη κοινωνικοποίηση (ακοινωνικού τύπου) 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό επίμονης δυσκοινωνικής ή επιθετικής συμπεριφοράς 
(που πληρεί τα συνολικά κριτήρια της F91.- και δεν πρόκειται απλώς για αντιθετική, προκλητική, ή 
απορρυθμιστική συμπεριφορά) με έντονα διάχυτες διαταραχές στις σχέσεις του ατόμου με τα άλλα 
παιδιά. 
 
Διαταραχή διαγωγής, μονήρους επιθετικού τύπου 
Αντικοινωνική επιθετική διαταραχή 

 
F91.2   Διαταραχή της διαγωγής με ομαλή κοινωνικοποίηση (κοινωνικού τύπου) 

Διαταραχή που αφορά επίμονη δυσκοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά (που πληρεί τα συνολικά 
κριτήρια της F91.- και δεν πρόκειται απλά για αντιθετική, προκλητική, ή απορρυθμιστική συμπεριφορά) 
που παρατηρείται σε άτομα τα οποία γενικά γίνονται καλά αποδεκτά μέσα στην ομάδα των 
συνομηλίκων. 
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Διαταραχή της διαγωγής, στο πλαίσιο ομάδας  
Παραπτωματικότητα ομάδας 
Παραπτώματικότητα  μέσα στο πλαίσιο συμμετοχής σε συμμορία 
Κλοπές μαζί με άλλα άτομα 
Αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο 

F91.3   Διαταραχή προκλητικής εναντίωσης 
Διαταραχή της διαγωγής που απαντάται συνήθως σε μικρότερα παιδιά, και χαρακτηρίζεται κυρίως από 
σημαντικά προκλητική, ανυπάκουη και απορρυθμιστική συμπεριφορά η οποία δεν περιλαμβάνει 
παραβατικές πράξεις ή τις πιο ακραίες μορφές επιθετικής ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς.. Η διαταραχή 
απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά κριτήρια της F91.-· ακόμη και η έντονα άτακτη ή σκανδαλιάρικη 
συμπεριφορά από μόνη της δεν επαρκεί για τη διάγνωση. Πρέπει να προσέχει κανείς πριν 
χρησιμοποιήσει αυτή την κατηγορία, ειδικά με τα μεγαλύτερα παιδιά, διότι κλινικά σημαντική 
διαταραχή της διαγωγής συχνά συνοδεύεται από δυσκοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά, που ξεφεύγει 
από τα όρια της απλής πρόκλησης της ανυπακοής, ή της αναστάτωσης. 

 
F91.8   Άλλες διαταραχές της διαγωγής  
 
F91.9   Διαταραχή της διαγωγής, μη καθορισμένη 

Της παιδικής ηλικίας: 
• διαταραχή της συμπεριφοράς ΜΚΑ 
• διαταραχή της διαγωγής ΜΚΑ 

  
F92      Μεικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος 

Ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό επίμονα επιθετικής, αντικοινωνικής ή 
προκλητικής συμπεριφοράς με έντονα και έκδηλα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους ή άλλης 
συναισθηματικής διαταραχής. Πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια τόσο των διαταραχών διαγωγής της 
παιδικής ηλικίας (F91.-), όσο και των συναισθηματικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας (F93.-) ή μιας 
νευρωσικής διάγνωσης του τύπου των ενηλίκων (F40-F48) ή μιας διαταραχής της διάθεσης (F30-F39). 

 
F92.0   Διαταραχή της διαγωγής, καταθλιπτικού τύπου 

Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασμό μιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) με επίμονο και έντονο 
καταθλιπτικό συναίσθημα (F32.-). Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως υπερβολική ζήλια, απώλεια του 
ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης στις συνήθεις δραστηριότητες, αυτομομφή, και απελπισία· 
διαταραχές του ύπνου ή της όρεξης μπορεί επίσης να υπάρχουν.  
 
Διαταραχή της διαγωγής όπως περιγράφεται στην κατηγορία F91.- σχετιζόμενη με 
καταθλιπτική διαταραχή όπως περιγράφεται στην κατηγορία F32.- 

 
F92.8   Άλλες μεικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος 

Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασμό κάποιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) με επίμονα και 
έντονα συναισθηματικά συμπτώματα όπως άγχος, έμμονες ιδέες ή ψυχααναγκασμούς, 
αποπροσωποποίηση ή αποπραγματοπισμό, φοβίες ή υποχονδρίαση. 
 
Διαταραχή της διαγωγής όπως περιγράφεται στην κατηγορία F91.- που συνδυάζεται με: 
• συναισθηματική διαταραχή της κατηγορίας F93.- 
• νευρωσική διαταραχή της κατηγορίας F40-F48 

 
F92.9   Μεικτή διαταραχή της διαγωγής και του συναισθήματος, μη καθορισμένη 
  
F93      Διαταραχές του συναισθήματος με έναρξη ειδικά στην παιδική ηλικία 

Πρόκειται κυρίως για υπερτονισμένες  φυσιολογικές αναπτυξιακές τάσεις παρά για φαινόμενα τα οποία 
είναι τα ίδια ποιοτικώς παθολογικά. Η αναπτυξιακή πορεία είναι το κύριο διαφοροδιαγνωστικό 
χαρακτηριστικό στον καθορισμό της διαφοράς ανάμεσα σε αυτές τις διαταρχές του συναισθήματος που 
αρχίζουν ειδικά στην παιδική ηλικία, και στις νευρωσικές διαταραχές (F40-F48).  
 
Εξαιρούνται:  όταν συνδέονται με διαταραχή της διαγωγής (F92.- ) 
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F93.0   Αγχώδης διαταραχή αποχωρισμού στην παιδική ηλικία 

Η διάγνωση πρέπει να τίθεται όταν ο φόβος του αποχωρισμού αποτελεί το επίκεντρο του άγχους και 
όταν τέτοιο άγχος εμφανίστηκε αρχικά κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Διαφοροποιείται από 
το φυσιολογικό άγχος αποχωρισμού όταν είναι στατιστικά ασυνήθους βαθμού (σοβαρό) 
(συμπεριλαμβανομένης μιας παθολογικής επιμονής πέρα από το σύνηθες χρονικό διάστημα), και όταν 
σχετίζεται με σημαντικά προβλήματα κοιννωικής λειτουργικότητα. 
 
Εξαιρούνται:    διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39) 

νευρωσικές διαταραχές (F40-F48) 
διαταραχή φοβικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.1) 
διαταραχή κοινωνικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.2) 

 
F93.1   Διαταραχή φοβικού άγχους στην παιδική ηλικία 

Πρόκειται για φόβους της παιδικής ηλικίας που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες φάσεις της ανάπτυξης 
και εκδηλώνονται (έως ένα σημείο) στην πλειοψηφία των παιδιών, αλλά που είναι παθολογικού βαθμού. 
Άλλοι φόβοι που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία αλλά δεν αποτελούν μέρος της φυσιολογικής 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης (για παράδειγμα η αγοραφοβία) πρέπει να κωδικοποιούνται στην κατάλληλη 
κατηγορία στο τμήμα F40-F48. 
 
Εξαιρούνται: διαταραχή γενικευμένου άγχους (F41.1) 

 
F93.2   Διαταραχή κοινωνικού άγχους στην παιδική ηλικία 

Σε αυτή τη διαταραχή υπάρχει επιφυλακτικότητα έναντι των ξένων και ανησυχία ή άγχος όταν το παιδί 
αντιμετωπίζει νέες, παράξενες, ή κοινωνικά απειλητικές καταστάσεις. Αυτή η κατηγορία πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνον όπου τέτοιοι φόβοι εμφανίζονται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, και είναι 
ασυνήθιστα μεγάλου βαθμού αλλά και συνοδεύονται από προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας του 
παιδιού. 
 
Αποφευκτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας. 

 
F93.3   Διαταραχή που οφείλεται σε αδελφική αντιπαλότητα 

Κάποιου βαθμού συναισθηματική διαταραχή συνήθως μετά τη γέννηση ενός αμέσως νεότερου 
αδελφού/ής εμφανίζεται στην πλειονότητα των μικρών παιδιών. Η διάγνωση της αδελφικής 
αντιπαλότητας πρέπει να τίθεται μόνο αν ο βαθμός ή η εμμονή της διαταραχής είναι στατιστικώς 
ασυνήθης αλλά και σχετίζεται με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 
 
Αδελφική ζήλοτυπία 

 
F93.8   Άλλες διαταραχές του συναισθήματος στην παιδική ηλικία  

Διαταραχή της ταυτότητας  
Διαταραχή υπερβολικού άγχους 
Εξαιρούνται: διαταραχή ταυτότητας του φύλου της παιδικής ηλικίας (F64.2) 

 
F93.9   Συναισθηματική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, μη καθορισμένη 
  
F94   Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη ειδικά στην παιδική και εφηβική 

ηλικία 
Μια κάπως ετερογενής ομάδα διαταραχών, με κοινό σημείο τις διαταραχές στην κοινωνική 
λειτουργικότητα του ατόμου, οι οποίες ξεκινούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, αλλά (σε 
αντίθεση με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές) δε χαρακτηρίζονται κυρίως από μια εμφανή 
ιδιοσυστασιακή κοινωνική ανικανότητα ή έλλειμμα που διαχέεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
λειτουργικότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, σοβαρές περιβαλλοντικές ανωμαλίες ή στερήσεις πιθανώς να 
παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην αιτιολογία. 
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F94.0   Εκλεκτική αλαλία  

Χαρακτηρίζεται από έντονη, συναισθηματικά καθορισμένη εκλεκτικότητα στην ομιλία, κατά τρόπον 
ώστε το παιδί να παρουσιάζει ικανότητα ομιλίας σε μερικές περιπτώσεις αλλά αποτυγχάνει να μιλήσει 
σε άλλες καταστάσεις (οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν). Η διαταραχή είναι συνήθως συνδεδεμένη 
με σημαντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σχετίζονται με κοινωνικό άγχος, απόσυρση, 
ευαισθησία ή αντίσταση. 
 
Επιλεκτική αλαλία  
Εξαιρούνται:    διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.- ) 

σχιζοφρένεια (F20.- ) 
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (F80.- ) 
παροδική αλαλία ως μέρος του άγχους αποχωρισμού σε μικρά παιδιά (F93.0) 

 
F94.1   Διαταραχή προσκόλλησης αντιδραστικού τύπου της παιδικής ηλικίας 

Αρχίζει μέσα στά τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής και χαρακτηρίζεται από επίμονες 
διαταραχές των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού που σχετίζονται με συναισθηματική διαταραχή και 
αποτελούν αντίδραση στις αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. φόβοι και υπερεγρήγορση, 
πτωχή κοινωνική συναλλαγή με τους συνομηλίκους του, επιθετική συμπεριφορά προς τον εαυτό του και 
τους άλλους, γκρίνια, και σε μερικές περιπτώσεις καθυστέρηση στη σωματική ανάπτυξη). Το σύνδρομο 
πιθανώς εμφανίζεται ως άμεσο αποτέλεσμα σοβαρής γονεϊκής παραμέλησης, κακοποίησης και σοβαρής 
κακομεταχείρισης. 
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε 
συσχετιζόμενη αποτυχία ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη. 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο Asperger (F84.5) 

μη αναστελλόμενη διαταραχή προσκόλλησης στην παιδική ηλικία (F94.2) 
σύνδρομα κακομεταχείρισης (T74.- ) 
φυσιολογική διακύμανση στον τύπο της επιλεκτικής προσκόλλησης,  
σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, που καταλήγει σε 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Z61.4-Z61.6) 

 
F94.2   Μη αναστελλόμενη διαταραχή προσκόλλησης στην  παιδική ηλικία  

Ένας ιδιαίτερος τύπος της μη φυσιολογικής κοινωνικής λειτουργικότητας που εμφανίζεται κατά τα πέντε 
πρώτα χρόνια της ζωής και τείνει να επιμένει παρά τις σημαντικές αλλαγές στις περιβαλλοντικές 
συνθήκες, π.χ. διάχυτη, μη εκλεκτικά εστιασμένη συμπεριφορά προσκόλλησης, αναζήτηση της 
προσοχής και φιλική συμπεριφορά αδιακρίτως, πτωχά διαμορφωμένες συναλλαγές με τους 
συνομηλίκους· αναλόγως των συνθηκών μπορεί να επίσης υπάρξει συνδεόμενη συναισθηματική ή 
συμπεριφορική διαταραχή. 
 
Ψυχοπαθητική διαταραχή από έλλειψη αγάπης (στοργής) 
Σύνδρομο ιδρυματισμού 
Εξαιρούνται:    σύνδρομο Asperger (F84.5) 

αντίδραση του παιδιού στη νοσηλεία σε νοσοκομείο (F43.2) 
διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.- ) 
διαταραχή αντιδραστικής προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας (F94.1) 

 
F94.8   Άλλες διαταραχές της κοινωνικής λειτουργικότητας στην παιδική ηλικία  
 
F94.9   Διαταραχή της κοινωνικής λειτουργικότητας στην παιδική ηλικία, μη καθορισμένη 
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F95      Διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα (τικ) 

Σύνδρομα στα οποία η προεξάρχουσα εκδήλωση είναι κάποιας μορφής μυοσπάσματα. Το μυόσπασμα 
είναι μια ακούσια, ταχεία, επαναλαμβανόμενη, μη ρυθμική μηχανική κίνηση (που συνήθως αφορά 
ομάδες περιφερικών μυών) ή η παραγωγή φωνητικού ήχου που έχει αιφνίδια έναρξη και που δεν 
εξυπηρετεί κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Τα μυοσπάσματα τείνουν να βιώνονται ως ακατανίκητα αλλά 
συνήθως μπορούν να κατασταλούν για μεταβαλόμενες χρονικές περιόδους, επιδεινώνονται από το στρες 
και εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα συνήθη απλά κινητικά μυοσπάσματα περιλαμβάνουν 
μόνο ανοιγοκλείσιμο των ματιών, τίναγμα του κεφαλιού, ανασήκωση των ώμων και μορφασμούς του 
προσώπου. Τα συνήθη απλά φωνητικά μυοσπάσματα περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του λαιμού, τον 
βήχα, το ρούφηγμα της μύτης, σφύριγμα. Τα συνήθη περίπλοκα μυοσπάσματα  περιλαμβάνουν τα 
χτυπήματα κατά του εαυτού, την αναπήδηση, και το χοροπήδημα. Τα συνήθη περίπλοκα φωνητικά τικ 
περιλαμβάνουν την επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων, και μερικές φορές τη χρήση κοινωνικά μη 
αποδεκτών (συχνά άσεμνων) λέξεων (κοπρολαλία), και την επανάληψη ήχων ή λέξεων (παλιλαλία.) 

 
F95.0   Διαταραχή παροδικών μυοσπασμάτων (τικ) 

Η διαταραχή αυτή πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής μυοσπασμάτων, αλλά τα μυοσπάσματα δεν 
επιμένουν περισσότερο από 12 μήνες. Τα μυοσπάσματα παίρνουν συνήθως τη μορφή ανοιγοκλεισίματος 
των ματιών, μορφασμών του προσώπου, ή τινάγματος του κεφαλιού. 

 
F95.1   Διαταραχή χρόνιων κινητικών  ή φωνητικών μυοσπασμάτων (τικ) 

Πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής μυοσπασμάτων , στην οποία υπάρχουν κινητικά ή φωνητικά 
(αλλά όχι αμφότερα), που μπορεί να είναι είτε απλά  είτε πολλαπλά (αλλά συνήθως πολλαπλά), και 
διαρκούν περισσότερο από ένα έτος. 

 
F95.2   Διαταραχή σύνθετων φωνητικών και πολλαπλών κινητικών μυοσπασμάτων (τικ) [de la 

Tourette] 
Μια μορφή διαταραχής μυοσπασμάτων στην οποία υπάρχουν, ή έχουν υπάρξει, πολλαπλά κινητικά 
μυοσπάσματα και ένα ή περισσότερα φωνητικά μυοσπάσματα, χωρίς να είναι αναγκαίο να έχουν 
παρουσιαστεί συγχρόνως. Η διαταραχή συνήθως επιδεινώνεται κατά την εφηβεία και τείνει να 
παραμένει στην ενήλικη ζωή. Τα φωνητικά μυοσπάσματα συχνά είναι πολλαπλά με εκρηκτικά 
επαναλαμβανόμενα φωνήματα, καθαρισμό του λάρυγγα , και γρυλλισμούς, και μπορεί να 
χρησιμοποιούνται αισχρές λέξεις ή φράσεις. Μερικές φορές υπάρχει σχετιζόμενη κινητική ηχοπραξία με 
την οποία μπορεί επίσης να υπάρχει αισχρό περιεχόμενο (κοπροπραξία). 

 
F95.8   Άλλες διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα (τικ) 
 
F95.9   Διαταραχή που εκδηλώνεται με μυοσπάσματα (τικ), μη καθορισμένη 

Τικ ΜΚΑ 
  
F98 Άλλες διαταραχές της συμπεριφπράς και του συναισθήματος, συνήθως με έναρξη κατά 

την παιδική και την εφηβική ηλικία 
Μια ετερογενής ομάδα διαταραχών με κοινό μεν χαρακτηριστικό την έναρξη στην παιδική ηλικία, αλλά 
με πολλές άλλες διαφορές. Μερικές από τις διαταραχές  αυτές αντιπροσωπεύουν σαφώς καθοριζόμενα 
σύνδρομα, αλλά άλλες δεν είναι τίποτε άλλο παρά αθροίσματα συμπτωμάτων που χρειάζεται να 
συμπεριληφθούν σε αυτή την ενότητα λόγω της συχνότητας και της συσχέτισής τους με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα, και επειδή δε μπορούν να ενταχθούν σε άλλα σύνδρομα. 
 
Εξαιρούνται:    κρίσεις κατακράτησης της αναπνοής (R06.8) 

διαταραχή ταυτότητας του φύλου στην παιδική ηλικία (F64.2) 
σύνδρομο Kleine-Levin (G47.8) 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.- ) 
διαταραχές του ύπνου που οφείλονται σε συναισθηματικές αιτίες (F51.- ) 
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F98.0   Μη οργανική ενούρηση 

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια κένωση της ουροδόχου κύστης, κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και της νύχτας, η οποία δεν είναι φυσιολογική σε σχέση με τη νοητική ηλικία του ατόμου, και η 
οποία δεν αποτελεί συνέπεια έλλειψης ελέγχου της κύστης λόγω κάποιας νευρολογικής διαταραχής, 
επιληπτικών κρίσεων ή αλλης ανατομικής ανωμαλίας του ουροποιητικού συστήματος. Η ενούρηση 
μπορεί να υπάρχει από τη γέννηση ή μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια περίοδο επίκτητου ελέγχου της 
κύστης. Η ενούρηση μπορεί να σχετίζεται ή όχι με μια περισσότερο γενικευμένη  διαταραχή του 
συναισθήματος ή της συμπεριφοράς. 
 
Ενούρηση (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) μη οργανικής προέλευσης 
Λειτουργική ενούρηση 
Ψυχογενής ενούρηση 
Ακράτεια ούρων μη οργανικής προέλευσης 
Εξαιρούνται: ενούρηση ΜΚΑ (R32) 

 
F98.1   Μη οργανική εγκόπρηση 

Επαναλαμβανόμενη, εκούσια ή ακούσια κένωση του εντέρου, συνήθως φυσιολογικής ή σχεδόν 
φυσιολογικής σύστασης, σε μέρη που δεν προορίζονται γι’ αυτό το σκοπό στο συγκεκριμένο 
κοινωνικοπολιτστιικό πλαίσιο του ατόμου. Η κατάσταση μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ανώμαλη 
συνέχεια της φυσιολογικής βρεφικής ακράτειας, μπορεί να αφορά ακράτεια μετά από την απόκτηση 
ελέγχου του εντέρου, ή μπορεί να σχετίζεται με τη σκόπιμη εναπόθεση κοπράνων σε ακατάλληλα μέρη 
παρά την ύπαρξη φυσιολογικού ελέγχου της λειτουργίας του εντέρου. Η κατάσταση μπορεί να 
εμφανίζεται ως μια μονοσυμπτωματική διαταραχή, ή μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 
διαταραχής, ειδικότερα μιας διαταραχής του συναισθήματος (F93.-) ή μιας διαταραχής της διαγωγής 
(F91.-). 
 
Λειτουργική εγκόπρηση 
Ακράτεια κοπράνων μη οργανικής αιτιολογίας 
Ψυχογενής εγκόπρηση 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία τυχόν 
συνυπάρχουσας δυσκοιλιότητας. 
Εξαιρούνται: εγκόπρηση ΜΚΑ (R15) 

 
F98.2   Διαταραχή σίτισης της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας 

Διαταραχή της σίτισης με διάφορες εκδηλώσεις συνήθως ειδικές για τη βρεφική και πρώιμη παιδική 
ηλικία. Γενικά, περιλαμβάνει την άρνηση λήψης τροφής και την υπερβολική ιδιοτροπία ενώ υπάρχουν 
επαρκείς προμήθειες τροφής, άτομο ικανό που φροντίζει για τη σίτιση του παιδιού και απουσία 
οργανικής νόσου. Μπορεί η κατάσταση να σχετίζεται ή όχι με μυρηκασμό (επαναλαμβανόμενες 
αναγωγές χωρίς ναυτία ή νόσο του γαστρεντερικού). 
 
Διαταραχή μυρηκασμού της βρεφικής ηλικίας 
 
Εξαιρούνται:   ψυχογενής ανορεξία και άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής (F50.-) 

σίτισης: 
• δυσκολίες και κακοί χειρισμοί (R63.3) 
• προβλήματα του νεογέννητου (P92.- ) 
γεωφαγία [pica] της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3) 

 
F98.3   Βρώση μη τροφικών ουσιών κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία (πίκα) 

Εμμένουσα βρώση μη-θρεπτικών ουσιών (όπως χώμα, ξύσματα χρωμάτων, κλπ.). Μπορεί να 
παρουσιαστεί ως ένα από τα πολλά συμπτώματα μιας ευρύτερης ψυχιατρικής διαταραχής (όπως ο 
αυτισμός), ή μιας σχετικά μεμονωμένης ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς· μόνο η δεύτερη περίπτωση 
ταξινομείται εδώ. Το φαινόμενο είναι πολύ συχνό σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση και, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, πρέπει να επιλέγονται οι κωδικοί F70-F79 ως η κύρια διάγνωση.  
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F98.4   Διαταραχές στερεοτυπικών κινήσων 

Εκούσιες, επαναλαμβανόμενες, στερεοτυπικές μη λειτουργικές (και συχνά ρυθμικές) κινήσεις που δεν 
αποτελούν τμήμα κάποιας αναγνωρισμένης ψυχιατρικής ή νευρολογικής κατάστασης. Όταν οι κινήσεις 
αυτές συμβαίνουν ως συμπτώματα κάποιας άλλης διαταραχής, μόνο η συνολική διαταραχή πρέπει να 
καταγράφεται. Οι κινήσεις που δεν καταλήγουν σε αυτοτραυματισμό περιλαμβάνουν: λίκνισμα του 
σώματος, λίκνισμα της κεφαλής, εκρίζωση τριχών, τύλιγμα τριχών, χτύπημα  των δακτύλων, 
χειροκτότημα. Η στερεότυπη αυτοτραυματική συμπεριφορά περιλαμβάνει: επαναλαμβανόμενα 
χτυπήματα της κεφαλής, ραπίσματα του προσώπου, εισαγωγή δακτύλου στον οφθαλμό, και δαγκώματα 
χεριών, χειλιών και άλλων μερών του σώματος. Όλες οι διαταρχές με στερεότυπες κινήσεις 
παρατηρούνται πολύ συχνά σε συσχέτιση με νοητική καθυστέρηση (σε τέτοια περίπτωση πρέπει να 
καταγραφούν αμφότερες). Όταν η είσοδος των δακτύλων στον οφθαλμό παρατηρείται σε ένα παιδί με 
βλάβη της όρασης, τότε πρέπει να κωδικοποιούνται αμφότερα: η στερεότυπη είσοδος των δακτύλων 
στον οφθαλμό στην παρούσα κατηγορία και η διαταραχή της όρασης στον κατάλληλο κωδικό για τις 
σωματικές διαταραχές. 
 
Στερεότυπη / καθ’ έξη διαταραχή 

  Εξαιρούνται: ανώμαλες ακούσιες κινήσεις (R25.- ) 
   κινητικές διαταραχές οργανικής προέλευσης (G20-G25) 
   ονυχοφαγία (F98.8) 
   σκάλισμα μύτης (F98.8) 
   στερεοτυπίες που αποτελούν μέρος ευρύτερης ψυχιατρικής διαταραχής (F00-

F95) 
   απομύζηση του αντίχειρα (F98.8) (δακτυλολειχία) 
   διαταραχές μυοσπασμάτων (F95.- ) 
   τριχοτιλλομανία (F63.3) 
 
F98.5   Τραύλισμα [βατταρισμός] 

Ομιλία που χαρακτηρίζεται από συχνή επανάληψη ή παράτασ των ήχων ή συλλαβών ή λέξεων, ή από 
συχνούς δισταγμούς ή παύσεις που διασπούν τη ρυθμική της ροής του λόγου. Πρέπει να ταξινομείται ως 
διαταραχή μόνο όταν η σοβαρότητά της είναι τέτοια που αλλοιώνει την ευφράδεια. 
 
Εξαιρούνται:    βατταρισμός (F98.6) 

διαταραχές μυοσπασμάτων (F95.- ) 
 
 
F98.6  Διακοπτόμενη ταχυλαλία 

Ταχύς ρυθμός της ομιλίας με διάσπαση της συνεχούς ροής του λόγου, αλλά χωρίς επαναλήψεις ή 
δισταγμούς, τέτοιας σοβαρότητας ώστε να οδηγεί σε μειωμένη δυνατότητα κατανόηση της ομιλίας. Η 
ομιλία είναι ακανόνιστη και δυσρυθμική, με γρήγορα απότομα ξεσπάσματα τα οποία συνήθως 
περιλαμβάνουν έκφραστικά λάθη. 
 
Εξαιρούνται:    τραύλισμα (F98.5) 

διαταραχές μυοσπασμάτων (F95.- ) 
 
F98.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος, συνήθως με 

έναρξη κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία 
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής χωρίς υπερδραστηριότητα 
Υπέρμετρος αυνανισμός 
Ονυχοφαγία 
Σκάλισμα μύτης 
Δακτυλολειχία 

 
F98.9   Μη καθορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος, συνήθως με 

έναρξη κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία 
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Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή 
(F99) 
 
 
F99      Ψυχική διαταραχή,  που δεν καθορίζεται αλλιώς  

Ψυχική ασθένεια ΜΚΑ 
Εξαιρούνται: οργανική ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F06.9) 
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Κεφάλαιο VI 
 

Νοσήματα του νευρικού συστήματος  
(G00-G99) 
   
Εξαιρούνται:  ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ( P00-P96 )  
 ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ( A00-B99 )  
 επιπλοκές κύησης, τοκετού και 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 ) 
 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
G00-G09 Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος  
G10-G13 Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα   
G20-G26 Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές  
G30-G32 Άλλα εκφυλιστικα νοσήματα του νευρικού συστήματος   
G35-G37 Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος   
G40-G47 Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές 
G50-G59 Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων  
G60-G64 Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού που νευρικού συστήματος  
G70-G73 Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών  
G80-G83 Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα  
G90-G99 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος 
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:  
G01* Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G02* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G05* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G07* Ενδοκρανιακό και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού  
G13* Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G22* Παρκινσονισμός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G26* Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G32* Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
G46* Αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε αγγειοεγκεφαλικά νοσήματα 
G53* Διαταραχές των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G55* Συμπίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G59* Μονονευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G63* Πολυνευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G73* Διαταραχές της νευρομυικής σύναψης και των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G94* Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
G99* Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος  
(G00-G09) 
  
G00 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού 
 Περιλαμβάνονται:   αραχνοειδίτιδα } 
   λεπτομηνιγγίτιδα }  μικροβιακή 
   μηνιγγίτιδα } 
   παχυμηνιγγίτιδα } 
 Εξαιρούνται:   βακτηριακή: 

• μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G04.2) 
• μηνιγγομυελίτιδα (G04.2) 

G00.0 Μηνηγγίτιδα από αιμόφιλο 
 Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη στον αιμόφιλο της ινφλουέντσας (Haemophilus influenzae) 
G00.1 Πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα 
G00.2 Στρεπτοκοκκική μηνιγγίτιδα 
G00.3 Σταφυλοκοκκική μηνιγγίτιδα 
G00.8 Άλλες μικροβιακές μηνιγγίτιδες 
 Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη σε: 
  • κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 
  • βάκιλλο του Friedländer 
  • κλεμπσιέλλα [Klebsiella] 
G00.9 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη  
 Μηνιγγίτιδα: 
 • πυώδης, ΜΚΑ 
 • πυογενής, ΜΚΑ 
 • διαπυητική, ΜΚΑ 
  
G01* Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 Μηνιγγίτιδα σε:  
 • άνθρακα (A22.8+ ) 
 • γονοκοκκική (A54.8+ ) 
 • λεπτοσπείρωση (A27.-+ ) 
 • λιστερίωση (A32.1+ ) 
 • νόσο του Lyme (A69.2+ ) 
 • μηνιγγοκοκκική (A39.0+ ) 
 • νευροσύφιλη (A52.1+ ) 
 • σαλμονέλλωση (A02.2+ ) 
 • σύφιλη 
  • συγγενή  (A50.4+ ) 
 • δευτερογενή  (A51.4+ ) 
 • φυματιώδης (A17.0+ ) 
 • τυφοειδή πυρετό (A01.0+ ) 
 Εξαιρούνται: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού (G05.0* ) 
  
G02* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται: η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και η μηνιγγομυελίτιδα σε άλλα λοιμώδη και 
παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (G05.1-G05.2* ) 
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G02.0* Μηνιγγίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 Μηνιγγίτιδα από : 
 • αδενοϊούς (A87.1+ ) 
 • εντεροϊούς (A87.0+ ) 
 • ερπητοϊούς [απλός έρπης] (B00.3+ ) 
 • λοιμώδη μονοπυρήνωση (B27.-+ ) 
 • ιλαρά (B05.1+ ) 
 • παρωτίτιδα (B26.1+ ) 
 • ερυθρά (B06.0+ ) 
 • ανεμευλογιά (B01.0+ ) 
 • ζωστήρα (B02.1+ ) 
G02.1* Μυκητιασική μηνιγγίτιδα 
 Μηνιγγίτιδα: 
 • καντιντιασική (B37.5+ ) 
 • κοκκιδιοειδιομύκωση (B38.4+ ) 
 • κρυπτοκοκκική (B45.1+ ) 
G02.8* Μηνιγγίτιδα σε άλλα καθορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
 Μηνιγγίτιδα σε : 
 • αφρικανική τρυπανοσωμίαση (B56.-+ ) 
 • νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+ ) 
  
G03 Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλα και μη καθορισμένα αίτια 
 Περιλαμβάνονται: αραχνοειδίτιδα  } 
  λεπτομηνιγγίτιδα  }από άλλες και μη καθορισμένες αιτίες  
  μηνιγγίτιδα   } 
  παχυμηνιγγίτιδα  } 
 Εξαιρούνται: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G04.- ) 
  μηνιγγομυελίτιδα (G04.- ) 
G03.0 Μη πυώδης μηνιγγίτιδα 
 Μη βακτηριακή μηνιγγίτιδα 
G03.1 Χρόνια μηνιγγίτιδα 
G03.2 Καλοήθης υποτροπιάζουσα μηνιγγίτιδα [Mollaret] 
G03.8 Μηνιγγίτιδα από άλλες καθορισμένες αιτίες 
G03.9 Μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη  
 Αραχνοειδίτιδα (νωτιαία) ΜΚΑ 
  
G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα 
 Περιλαμβάνονται: οξεία ανιούσα μυελίτιδα 
  μηνιγγοεγκεφαλίτιδα  
  μηνιγγομυελίτιδα  
 Εξαιρούνται: καλοήθης μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (G93.3) 
  εγκεφαλοπάθεια : 
  • ΜΚΑ (G93.4) 
  • αλκοολική (G31.2) 
  • τοξική (G92) 
  πολλαπλή σκλήρυνση (G35) 
  μυελίτιδα: 
  • οξεία εγκάρσια (G37.3) 
  • υποξεία νεκρωτική (G37.4) 
G04.0 Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα 
 Εγκεφαλίτιδα   }μετά από εμβολιασμό 
 Εγκεφαλομυελίτιδα  } 

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κώδικες των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το εμβόλιο. 
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G04.1 Τροπική σπαστική παραπληγία 
G04.2 Βακτηριακή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
G04.8 Άλλη εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα 
 Μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ 
G04.9 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα, μη καθορισμένη  
 Φλεγμονή των εγκεφαλικών κοιλιών ΜΚΑ 
  
G05* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 Περιλαμβάνονται: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
G05.0* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα (από): 
 • λιστέρια (A32.1+ ) 
 • μηνιγγιτιδόκοκκο (A39.8+ ) 
 • σύφιλη 
   • συγγενή (A50.4+ ) 
   • όψιμη (A52.1+ ) 
 • φυματιώδης (A17.8+ ) 
G05.1* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα (από): 
 • αδενοϊό (A85.1+ ) 
 • κυτταρομεγαλοϊό (B25.8+ ) 
 • εντεροϊό (A85.0+ ) 
 • ερπητοϊό [απλός έρπης] (B00.4+ ) 
 • γρίππη (J09+, J10.8+, J11.8+ ) 
 • ιλαρά (B05.0+ ) 
 • παρωτίτιδα (B26.2+ ) 
 • μετά από ανεμευλογιά (B01.1+ ) 
 • ερυθρά (B06.0+ ) 
 • έρπητα ζωστήρα (B02.0+ ) 
G05.2* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού: 
 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα (σε): 
 • αφρικανική τρυπανοσωμίαση (B56.-+ ) 
 • νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+ ) 
 • ναεγλερίαση (B60.2+ ) 
 • τοξοπλάσμωση (B58.2+) 
 Ηωσινοφιλική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (B83.2+) 
G05.8* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
 Εγκεφαλίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (M32.1+) 
  
G06 Ενδοκράνιο και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα 
 Χρησιμοποίηστε τους συμπληρωματικούς κώδικες (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για τον 

προσδιορισμό των λοιμογόνων παραγόντων. 
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G06.0 Ενδοκράνιο απόστημα και κοκκίωμα 
 Απόστημα (εμβολικό): 
 • εγκεφάλου [οποιουδήποτε τμήματος αυτού] 
 • παρεγκεφαλίδας 
 • εγκεφαλικό 
 • ωτογενές 
 Ενδοκράνιο απόστημα ή κοκκίωμα: 
 • επισκληρίδιο 
 • εξωσκληρίδιο  
 • υποσκληρίδιο 
G06.1 Ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα 
 Απόστημα (εμβολικό) του νωτιαίου μυελού [οποιουδήποτε τμήματος αυτού] 
 Ενδονωτιαίο απόστημα ή κοκκίωμα: 
 • επισκληρίδιο 
 • εξωσκληρίδιο  
 •υποσκληρίδιο 
G06.2 Εξωσκληρίδιο και υποσκληρίδιο απόστημα, μη καθορισμένο 
  
G07* Ενδοκρανιακό και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
 Απόστημα εγκεφάλου : 
 • αμοιβαδικό (A06.6+) 
 • γονοκοκκικό (A54.8+) 
 • φυματιώδες (A17.8+) 
 Κοκκίωμα σχιστοσωμίασης του εγκεφάλου (B65.-+) 
 Φυμάτωμα: 
 • εγκεφάλου (A17.8+) 
 • μηνίγγων (A17.1+) 
  
G08 Ενδοκράνια και ενδονωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα 
 Σηπτική: 
 • εμβολή    } 
 • ενδοφλεβίτιδα  } 
 • φλεβίτιδα    }ενδοκράνιων ή ενδονωτιαίων φλεβωδών κόλπων και φλεβών 
 • θρομβοφλεβίτιδα  } 
 • θρόμβωση    } 
 Εξαιρούνται: ενδοκράνια φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα:  
  • ως επιπλοκή της(του): 
    • έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.7) 
    • εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O22.5, O87.3) 
  • μη πυογόνου προέλευσης (I67.6) 
  μη πυώδης ενδονωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα (G95.1) 
  
G09 Όψιμα αποτελέσματα των φλεγμονωδών νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 

Σημείωση: αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για να υποδείξει καταστάσεις των οποίων η 
πρωτεύουσα ταξινόμηση έχει γίνει στους κωδικούς G00-G08 (εξαιρούνται οι 
κωδικοί με αστερίσκο (*)), σαν αιτίες όψιμων αποτελεσμάτων που αυτά καθεαυτά 
ταξινομούνται αλλού. Τα όψιμα αποτελέσματα περιλαμβάνουν καταστάσεις που 
καθορίζονται ως επιπλοκές ή επακόλουθα ή καταστάσεις που παρουσιάζονται ένα 
έτος ή περισσότερο μετά την έναρξη του αιτιολογικού παράγοντα. Για τη 
χρησιμοποίηση αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ανατρέχετε στους αντίστοιχους 
κανόνες κωδικοποίησης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στον Τόμο 2. 
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Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό 
σύστημα  
(G10-G13) 
  
G10 Νόσος του Huntington 
 Χορεία του Huntington 
  
G11 Κληρονομική αταξία 
 Εξαιρούνται: εγκεφαλική παράλυση (G80.-)  
  κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια (G60.-) 
  μεταβολικές διαταραχές (E70-E90) 
G11.0 Συγγενής μη προϊούσα αταξία 
G11.1 Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιμης έναρξης 
 Σημείωση: Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 20 ετών  
 Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιμης έναρξης με : 
 • ιδιοπαθή τρόμο 
 • μυοκλονία [αταξία του Hunt] 
 • παρατεινόμενα τενόντια αντανακλαστικά 
 Αταξία του Friedreich (αυτοσωματική υπολειπόμενη) 
 Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία 
G11.2 Παρεγκεφαλιδική αταξία όψιμης έναρξης 
 Σημείωση: έναρξη συνήθως μετά την ηλικία των 20 ετών. 
G11.3 Παρεγκεφαλιδική αταξία με ελλειμματική διόρθωση του DNA 
 Αταξία τηλαγγειεκτασία [Louis-Bar] 
 Εξαιρούνται: σύνδρομο Cockayne (Q87.1) 
  μελαγχρωματική ξηροδερμία (Q82.1) 
G11.4 Κληρονομική σπαστική παραπληγία 
G11.8 Άλλες κληρονομικές αταξίες 
G11.9 Κληρονομική αταξία, μη καθορισμένη 
 Κληρονομική/ό) παρεγκεφαλιδική/ό: 
 • αταξία ΜΚΑ 
 • εκφύλιση 
 • νόσος  
 • σύνδρομο 
  
G12 Νωτιαία μυϊκή ατροφία και συναφή σύνδρομα 
G12.0 Βρεφική νωτιαία μυϊκή ατροφία, τύπου Ι [Werdnig – Hoffman] 
G12.1 Άλλες μορφές κληρονομικής νωτιαίας μυϊκής ατροφίας 
 Προϊούσα προμηκική παράλυση της παιδικής ηλικίας [Faziο-Londe] 
 Νωτιαία μυϊκή ατροφία: 
 • ενηλίκων 
 • παιδικής ηλικίας, τύπου ΙΙ 
 • περιφερική 
 • νεανική μορφή, τύπου ΙΙΙ [Kugelberg-Welander] 
 • ωμοπερονιαία μορφή 
G12.2 Νόσος του κινητικού νευρώνα 
 Οικογενής νόσος του κινητικού νευρώνα 
 Πλάγια σκλήρυνση: 
 • μυατροφική 
 • πρωτοπαθής 
 Προϊούσα: 
 • παράλυση του προμήκους 
 • νωτιαία μυϊκή ατροφία 
G12.8 Άλλες μορφές νωτιαίας μυϊκής ατροφίας και συναφών συνδρόμων 
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G12.9 Νωτιαία μυϊκή ατροφία, μη καθορισμένη 
  
G13* Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G13.0* Παρανεοπλασματική νευρομυοπάθεια και νευροπάθεια 
 Καρκινωματώδης νευρομυοπάθεια (C00-C97+) 
 Αισθητηριακή παρανεοπλασματική νευροπάθεια [Denny-Brown] (C00-D48+) 
G13.1* Άλλες συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό 

σύστημα σε νεοπλασματικές νόσους 
 Παρανεοπλασματική σκελική εγκεφαλοπάθεια του μεταιχμιακού συστήματος (C00-D48+) 
G13.2* Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 

μυξοίδημα (E00.1+, E03.-+) 
G13.8* Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 

άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού. 
  
 
 
Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές  
(G20-G26) 
  
G20 Νόσος του Parkinson 
 Ημιπαρκινσονισμός 
 Τρομώδης παράλυση 
 Παρκινσονισμός ή νόσος του Parkinson : 
 • ΜΚΑ 
 • ιδιοπαθής 
 • πρωτοπαθής 
  
G21 Δευτεροπαθής παρκινσονισμός 
G21.0 Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο 

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

G21.1 Άλλες μορφές δευτεροπαθούς παρκινσονισμού φαρμακευτικής αιτιολογίας 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

G21.2 Δευτεροπαθής παρκινσονισμός από άλλους εξωγενείς παράγοντες 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα. 

G21.3 Μετεγκεφαλιτιδικός παρκινσονισμός 
G21.8 Άλλος δευτεροπαθής παρκινσονισμός. 
G21.9  Δευτεροπαθής παρκινσονισμός, μη καθορισμένος 
  
G22* Παρκινσονισμός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 Συφιλιδικός παρκινσονισμός (A52.1+) 
  
G23 Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγγλίων 
 Εξαιρούνται: πολλαπλή συστηματική εκφύλιση (G90.3) 
G23.0 Νόσος των Hallervorden-Spatz 
 Μελαγχρωματική εκφύλιση της ωχράς σφαίρας 
G23.1 Προϊούσα υπερπυρηνική οφθαλμοπληγία [Steele-Richardson-Olszewski] 
G23.2 Μελαινοραβδωτή εκφύλιση 
G23.8 Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγγλίων 
 Αποτιτάνωση των βασικών γαγγλίων 
G23.9 Εκφυλιστική πάθηση των βασικών γαγγλίων, μη καθορισμένη 
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G24 Δυστονία 
 Περιλαμβάνονται: δυσκινησία 
 Εξαιρούνται: αθετωσική εγκεφαλική παράλυση (G80.3) 
G24.0 Δυστονία φαρμακευτικής αιτιολογίας  

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

G24.1 Ιδιοπαθής οικογενής δυστονία 
 Ιδιοπαθής δυστονία ΜΚΑ 
G24.2 Ιδιοπαθής μη οικογενής δυστονία 
G24.3 Σπαστικό ραιβόκρανο 
 Εξαιρούνται: ραιβόκρανο ΜΚΑ (M43.6)  
G24.4 Ιδιοπαθής στοματοπροσωπική δυστονία 
 Στοματοπροσωπική δυσκινησία 
G24.5 Βλεφαρόσπασμος 
G24.8 Άλλη δυστονία 
G24.9 Δυστονία, μη καθορισμένη 
 Δυσκινησία ΜΚΑ 
  
G25 Άλλες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές 
G25.0 Ιδιοπαθής τρόμος 
 Οικογενής τρόμος 
 Εξαιρούνται: τρόμος ΜΚΑ (R25.1) 
G25.1 Τρόμος φαρμακευτικής αιτιολογίας  

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους εξωτερικούς αιτιολογικούς κωδικούς (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν 
είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

G25.2 Άλλες καθορισμένες μορφές τρόμου 
 Τρόμος ενεργείας  
G25.3 Μυόκλονος 
 Μυόκλονος φαρμακευτικής αιτιολογίας  

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

 Εξαιρούνται: μυοκυμία του προσώπου (G51.4) 
  μυοκλονική επιληψία (G40.-) 
G25.4 Χορεία φαρμακευτικής αιτιολογίας  

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

G25.5 Άλλες μορφές χορείας 
 Χορεία ΜΚΑ 
 Εξαιρούνται: χορεία ΜΚΑ με καρδιακή συμμετοχή (I02.0) 
  χορεία του Huntington (G10) 
  ρευματική χορεία (I02.-) 
  χορεία του Sydenham (I02.-) 
G25.6 Τικ (ακούσιες σπασμωδικές κινήσεις) φαρμακευτικής αιτιολογίας  και άλλα τικ 

οργανικής αιτιολογίας 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίστε το φάρμακο. 

 Εξαιρούνται: σύνδρομο de la Tourette (F95.2) 
  τικ ΜΚΑ (F95.9) 
G25.8 Άλλες καθορισμένες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές 
 Σύνδρομο ανήσυχων κνημών 
 Σύνδρομο «δύσκαμπτου ανθρώπου» 
G25.9 Εξωπυραμιδική και κινητική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
G26* Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Άλλα εκφυλιστικα νοσήματα του νευρικού συστήματος  
(G30- G32) 
  
G30 Νόσος του Alzheimer 
 Περιλαμβάνονται: γεροντική και προγεροντική μορφή 
 Εξαιρούνται: γεροντική  
  •εκφύλιση του εγκεφάλου ΜΤΑ (G31.1) 
  •άνοια ΜΚΑ (F03) 
  γήρας ΜΚΑ (R54) 
G30.0 Νόσος του Alzheimer με πρώιμη έναρξη 
 Σημείωση: Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 65 ετών 
G30.1 Νόσος του Alzheimer με όψιμη έναρξη 
 Σημείωση: Έναρξη συνήθως μετά την ηλικία των 65 ετών 
G30.8 Άλλες περιπτώσεις νόσου του Alzheimer 
G30.9 Νόσος του Alzheimer, μη καθορισμένη 
  
G31 Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 Εξαιρούνται: σύνδρομο Reye (G93.7) 
G31.0 Εστιακή εγκεφαλική ατροφία 
 Νόσος του Pick 
 Προϊούσα αφασία 
G31.1 Γεροντική εκφύλιση του εγκεφάλου, που δεν ταξινομείται αλλού 
 Εξαιρούνται: νόσος του Alzheimer (G30.-) 
  γήρανση ΜΚΑ (R54) 
G31.2 Εκφύλιση του νευρικού συστήματος οφειλόμενη σε κατανάλωση οινοπνεύματος  
 Αλκοολική:  
 • παρεγκεφαλιδική  
   • αταξία 
   • εκφύλιση 
 • εγκεφαλική εκφύλιση 
 • εγκεφαλοπάθεια 
 Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος οφειλόμενη στο οινόπνευμα 
G31.8 Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήματος 
 Εκφύλιση της φαιάς ουσίας [Alpers] 
 Σώμα(τα) του Lewy (άνοια)(νόσος) 
 Υποξεία νεκρωτική εγκεφαλοπάθεια [Leigh] 
G31.9 Εκφυλιστική νόσος του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη  
  
G32* Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
G32.0* Υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
Εξαιρούνται: Υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού σε ανεπάρκεια 

βιταμίνης Β12 (E53.8+) 
G32.8* Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
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Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος  
(G35- G37) 
  
G35 Πολλαπλή σκλήρυνση 
 Πολλαπλή σκλήρυνση (των): 
 • ΜΚΑ 
 • εγκεφαλικού στελέχους 
 • νωτιαίου μυελού 
 • διάχυτη  
 • γενικευμένη  
G36 Άλλη οξεία διάχυτη απομυελίνωση  
 Εξαιρούνται: μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ(G04.8) 
G36.0 Οπτική νευρομυελίτιδα [Devic] 
 Απομυελίνωση στην οπτική νευρίτιδα 
 Εξαιρούνται: οπτική νευρίτιδα ΜΚΑ (H46) 
G36.1 Οξεία και υποξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα [Hurst] 
G36.8 Άλλη καθορισμένη οξεία διάχυτη απομυελίνωση  
G36.9 Οξεία διάχυτη απομυελίνωση, μη καθορισμένη  
  
G37 Άλλα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 
G37.0 Διάχυτη σκλήρυνση 
 Περιαξονική εγκεφαλίτιδα 
 Νόσος του Schilder 
 Εξαιρούνται: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3) 
G37.1 Κεντρική απομυελίνωση του μεσολοβίου 
G37.2 Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση. 
G37.3 Οξεία εγκάρσια μυελίτιδα σε απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 
 Οξεία εγκάρσια μυελίτιδα ΜΚΑ 
 Εξαιρούνται: πολλαπλή σκλήρυνση (G35) 
  οπτική νευρομυελίτιδα [Devic] (G36.0) 
G37.4 Υποξεία νεκρωτική μυελίτιδα 
G37.5 Συγκεντρική σκλήρυνση [Baló] 
G37.8 Άλλα καθορισμένα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 
G37.9 Απομυελινωτικό νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο 
 
  
  
Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές 
(G40- G47) 
  
G40 Επιληψία 
 Εξαιρούνται: σύνδρομο Landau-Kleffner (F80.3) 
  επιληπτικοί σπασμοί ΜΚΑ (R56.8) 
  status epilepticus (G41.-) 
  παράλυση του Todd (G83.8) 
G40.0 Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά 

σύνδρομα με σπασμούς εστιακής έναρξης 
 Καλοήθης παιδική επιληψία με κεντροκροταφικές ΗΕΓ αιχμές-κύματα  
 Παιδική επιληψία με ινιακούς ΗΕΓ παροξυσμούς  
G40.1 Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) συμπτωματική επιληψία και επιληπτικά 

σύνδρομα με απλούς εστιακούς σπασμούς 
 Κρίσεις χωρίς διαταραχή της συνείδησης 
 Απλοί εστιακοί σπασμοί εξελισσόμενοι σε δευτεροπαθώς γενικευμένους σπασμούς 
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G40.2 Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) συμπτωματική επιληψία και επιληπτικά 
σύνδρομα με σύνθετους εστιακούς σπασμούς.  

 Κρίσεις με διαταραχή της συνείδησης, συχνά με αυτοματισμούς  
 Σύνθετοι εστιακοί σπασμοί εξελισσόμενοι σε δευτεροπαθώς γενικευμένους σπασμούς 
G40.3 Γενικευμένη ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα 
 Καλοήθης(εις): 
 • μυοκλονική επιληψία της βρεφικής ηλικίας 
 • νεογνικοί σπασμοί (οικογενείς) 
 Επιληψία με αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας [πυκνοληψία] 
 Επιληψία με κρίσεις grand mal στην εγρήγορση  
 Εφηβική: 
 • επιληψία με αφαιρέσεις 
 • μυοκλονική επιληψία  
 Μη ειδικοί επιληπτικοί σπασμοί: 
 • ατονικοί 
 • κλονικοί 
 • μυοκλονικοί 
 • τονικοί 
 • τονικοκλονικοί 
G40.4 Άλλη γενικευμένη επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα 
 Επιληψία με : 
 • μυοκλονικές αφαιρέσεις 
 • μυοκλονικούς - αστατικούς σπασμούς 
 Βρεφικοί σπασμοί 
 Σύνδρομο Lennox-Gastaut 
 Κρίσεις Salaam 
 Πρώιμη συμπτωματική μυοκλονική εγκεφαλοπάθεια 
 Σύνδρομο West 
G40.5 Ειδικά επιληπτικά σύνδρομα 
 Εστιακή συνεχής επιληψία [Σύνδρομο Kozhevnikof] 
 Επιληπτικές κρίσεις σχετιζόμενες με: 
 • κατανάλωση οινοπνεύματος 
 • κατανάλωση φαρμάκων 
 • ορμονικές μεταβολές 
 • στέρηση ύπνου 
 • stress 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το είδος του φαρμάκου, σε περιπτώση 
φαρμακευτικής  επιληπτικής κρίσης 

G40.6 Κρίσεις grand mal, μη καθορισμένες (με ή χωρίς petit mal) 
G40.7 Petit mal, μη καθορισμένο, χωρίς κρίσεις grand mal. 
G40.8 Άλλη επιληψία 
 Επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι εστιακά ή γενικευμένα 
G40.9 Επιληψία, μη καθορισμένη 
 Επιληπτικοί(ές): 
 • σπασμοί ΜΚΑ  
 • παροξυσμοί ΜΚΑ  
 • κρίσεις ΜΚΑ  
  
G41 Status epilepticus [Επιληπτική κατάσταση] 
G41.0 Grand mal status epilepticus  
 Τονικοκλονικό status epilepticus (επιληπτική κατάσταση) 
 Εξαιρούνται: εστιακή συνεχής επιληψία [σύνδρομο Kozhevnikof] (G40.5) 
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G41.1 Petit mal status epilepticus 
 Αφαιρετικό status  
G41.2 Σύνθετη εστιακή status epilepticus (επιληπτική κατάσταση)  
G41.8 Άλλες περιπτώσεις status epilepticus (επιληπτικής κατάστασης)  
G41.9 Status epilepticus (επιληπτική κατάσταση), μη καθορισμένη 
  
G43 Ημικρανία 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, στις περιπτώσεις που η 
ημικρανία είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.  

 Εξαιρούνται: κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51) 
G43.0 Ημικρανία χωρίς αύρα [κοινή ημικρανία] 
G43.1 Ημικρανία με αύρα [κλασσική ημικρανία] 
 Ημικρανία:  
 • ημικρανική αύρα χωρίς κεφαλαλγία 
 • βασικής αρτηρίας 
 • ισοδύναμα 
 • οικογενής ημιπληγική 
 • με:  
   • αύρα αιφνίδιας έναρξης 
   • παρατεταμένη αύρα 
   • τυπική αύρα 
G43.2 Ημικρανική κατάσταση (status migrainosus) 
G43.3 Επιπλεγμένη ημικρανία 
G43.8 Άλλες μορφές ημικρανίας 
 Οφθαλμοπληγική ημικρανία 
 Αμφιβληστροειδική ημικρανία 
G43.9 Ημικρανία, μη καθορισμένη 
  
G44 Άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας 
 Εξαιρούνται: άτυπη προσωπαλγία (G50.1) 
  κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51) 
  νευραλγία τριδύμου (G50.0) 
G44.0 Σύνδρομο αθροιστικής κεφαλαλγίας 
 Χρόνια παροξυσμική ημικρανία 
 Αθροιστική κεφαλαλγία : 
 • χρόνια  
 • επεισοδιακή 
G44.1 Αγγειακή κεφαλαλγία, που δεν ταξινομείται αλλού 
 Αγγειακή κεφαλαλγία ΜΚΑ 
G44.2 Κεφαλαλγία τάσης 
 Χρόνια κεφαλαλγία τάσης 
 Επεισοδιακή κεφαλαλγία τάσης 
 Κεφαλαλγία τάσης ΜΚΑ 
G44.3 Χρόνια μετατραυματική κεφαλαλγία 
G44.4 Κεφαλαλγία φαρμακευτικής αιτιολογίας, που δεν ταξινομείται αλλού 

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

G44.8 Άλλα καθορισμένα σύνδρομα κεφαλαλγίας 
  
G45 Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα 
 Εξαιρούνται: νεογνική εγκεφαλική ισχαιμία (P91.0) 
G45.0 Σύνδρομο της σπονδυλο-βασικής αρτηρίας 
G45.1 Σύνδρομο καρωτίδας (ημισφαιρικό) 
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G45.2 Σύνδρομα από την προσβολή πολλαπλών προεγκεφαλικών αρτηριών [βασικής, κοινής 
καρωτίδας, σπονδυλικής] και άμφω 

G45.3 Παροδική αμαύρωση 
G45.4 Παροδική σφαιρική αμνησία 
  Εξαιρούνται: αμνησία ΜΚΑ (R41.3) 
G45.8 Άλλα παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα 
G45.9 Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο 
 Σπασμός εγκεφαλικής αρτηρίας 
 Παροδική εγκεφαλική ισχαιμία ΜΚΑ 
  
G46* Αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου (I60-I67+) 
G46.0* Σύνδρομο μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.0+) 
G46.1* Σύνδρομο πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.1+) 
G46.2* Σύνδρομο οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.2+) 
G46.3* Σύνδρομο αγγειακού επεισοδίου στο εγκεφαλικό στέλεχος (I60-I67+) 
 Σύνδρομο: 
 • Benedikt 
 • Claude 
 • Foville 
 • Millard-Gubler 
 • Wallenberg 
 • Weber 
G46.4* Σύνδρομο αγγειακού επεισοδίου στην παρεγκεφαλίδα (I60-I67+) 
G46.5* Κενοτοπιώδες σύνδρομο με αμιγώς κινητικές εκδηλώσεις (I60-I67+) 
G46.6* Κενοτοπιώδες σύνδρομο με αμιγώς αισθητικές εκδηλώσεις (I60-I67+) 
G46.7* Άλλα κενοτοπιώδη σύνδρομα (I60-I67+) 
G46.8* Άλλα αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου (I60-I67+) 
  
G47 Διαταραχές ύπνου 
 Εξαιρούνται: εφιάλτες (F51.5) 
  μη οργανικές διαταραχές του ύπνου (F51.-) 
  νυκτερινοί τρόμοι (F51.4)  
  υπνοβασία (F51.3) 
G47.0 Διαταραχές έναρξης και διατήρησης του ύπνου [αϋπνίες] 
G47.1 Διαταραχές υπερβολικού ύπνου [υπερϋπνίες] 
G47.2 Διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης 
 Σύνδρομο καθυστερημένης υπνικής φάσεως. 
 Ανώμαλος κύκλος ύπνου-εγρήγορσης 
G47.3 Υπνική άπνοια 
 Υπνική άπνοια: 
 • κεντρική 
 • αποφρακτική 
 Εξαιρούνται: σύνδρομο Pickwick (E66.2) 
  υπνική άπνοια του νεογνού (P28.3) 
G47.4 Ναρκοληψία και καταπληξία 
G47.8 Άλλες διαταραχές του ύπνου 
 Σύνδρομο Kleine-Levin 
G47.9 Διαταραχή του ύπνου, μη καθορισμένη 
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Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων 
(G50- G59) 
 
Εξαιρούνται:  πρόσφατες τραυματικές  διαταραχές των νεύρων, νευρικών ριζών και πλεγμάτων  - 

βλέπε τραυματισμούς των νεύρων κατά περιοχή σώματος 
  νευραλγία  } 
  νευρίτιδα  } ΜΚΑ (M79.2) 
  περιφερική νευρίτιδα της εγκυμοσύνης (O26.8) 
  ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1) 
  
G50 Διαταραχές του τριδύμου νεύρου 
 Περιλαμβάνονται: διαταραχές της 5ης εγκεφαλικής συζυγίας 
G50.0 Νευραλγία τριδύμου 
 Σύνδρομο παροξυσμικής προσωπαλγίας 
 Επώδυνο τικ  
G50.1 Άτυπη προσωπαλγία 
G50.8 Άλλες διαταραχές του τριδύμου 
G50.9 Διαταραχή του τριδύμου νεύρου, μη καθορισμένη. 
  
G51 Διαταραχές του προσωπικού νεύρου 
 Περιλαμβάνονται: διαταραχές της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας 
G51.0 Παράλυση του Bell 
 Παράλυση του προσωπικού νεύρου 
G51.1 Φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου 
 Εξαιρούνται: μεθερπητική φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου (B02.2) 
G51.2 Σύνδρομο Melkersson 
 Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal 
G51.3 Κλονικός σπασμός ημιπροσώπου 
G51.4 Μυοκυμία του προσώπου 
G51.8 Άλλες διαταραχές του προσωπικού νεύρου 
G51.9 Διαταραχή του προσωπικού νεύρου, μη καθορισμένη 
  
G52 Νοσήματα των άλλων εγκεφαλικών συζυγίων [κρανιακών νεύρων] 
 Εξαιρούνται: διαταραχές: 
  • ακουστικού νεύρου [8ης συζυγίας] (H93.3) 
  • οπτικού νεύρου [2ης συζυγίας] (H46, H47.0) 
  παραλυτικός στραβισμός οφειλόμενος σε νευρογενή βλάβη (H49.0 - H49.2) 
G52.0 Διαταραχές του οσφρητικού νεύρου 
 Διαταραχή της 1ης εγκεφαλικής συζυγίας 
G52.1 Διαταραχές του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου 
 Διαταραχή της 9ης εγκεφαλικής συζυγίας 
 Νευραλγία του γλωσσοφαρυγικού 
G52.2 Διαταραχές του πνευμονογαστρικού νεύρου 
 Διαταραχή του πνευμονογαστρικού νεύρου [10ης εγκεφαλικής συζυγίας] 
G52.3 Διαταραχές του υπογλώσσιου νεύρου 
 Διαταραχή της 12ης εγκεφαλικής συζυγίας 
G52.7 Διαταραχές πολλαπλών κρανιακών νεύρων 
 Πολυνευρίτις των κρανιακών νεύρων 
G52.8 Διαταραχές άλλων καθορισμένων κρανιακών νεύρων 
G52.9 Διαταραχή των κρανιακών νεύρων, μη καθορισμένη 
  
G53* Διαταραχές των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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G53.0* Μεθερπητική νευραλγία (B02.2+) 
 Μεθερπητική :  
 • φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου 
 • νευραλγία τριδύμου 
G53.1* Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού (A00-B99+)  
G53.2* Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοείδωση (D86.8+) 
G53.3* Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) 
G53.8* Άλλες διαταραχές των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
G54 Διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων 

Εξαιρούνται: πρόσφατες τραυματικές  διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων  - βλέπε 
τραυματισμούς των νεύρων κατά περιοχή σώματος 

   διαταραχές των μεσοσπονδύλιων δίσκων (M50-M51) 
  νευραλγία ή νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2) 
  νευρίτιδα ή ριζίτιδα: 
  • βραχιόνιος ΜΚΑ  } 
  • οσφυϊκή ΜΚΑ   } 
  • οσφυοϊερή ΜΚΑ  } (M54.1) 
  • θωρακική ΜΚΑ  } 
  ριζίτιδα ΜΚΑ)  } 
  ριζοπάθεια ΜΚΑ   } 
  σπονδύλωση (M47.-) 
G54.0 Παθήσεις του βραχιόνιου πλέγματος 
 Σύνδρομο θωρακικής εξόδου 
G54.1 Διαταραχές του οσφυοϊερού πλέγματος 
G54.2 Διαταραχές των αυχενικών ριζών, που δεν ταξινομούνται αλλού 
G54.3 Διαταραχές των θωρακικών ριζών που δεν ταξινομούνται αλλού 
G54.4 Διαταραχές των οσφυοϊερών ριζών, που δεν ταξινομούνται αλλού 
G54.5 Νευραλγική μυατροφία 
 Σύνδρομο Parsonage-Aldren-Turner 
 Νευρίτιδα της ωμικής ζώνης 
G54.6 Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» με άλγος. 
G54.7 Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» χωρίς άλγος.   
 Σύνδρομο μέλους φαντάσματος ΜΚΑ 
G54.8 Άλλες διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων 
G54.9 Διαταραχή των νευρικών ριζών και πλεγμάτων, μη καθορισμένη 
  
G55* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G55.0* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) 
G55.1* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε διαταραχές του μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50-

M51+) 
G55.2* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων στη σπονδύλωση (M47.-+) 
G55.3* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε άλλες ραχιοπάθειες (M45-M46+, M48.-+, M53-

M54+) 
G55.8* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
G56 Μονονευροπάθειες του άνω άκρου 

Εξαιρούνται: πρόσφατη τραυματική διαταραχή των νεύρων – βλέπε τραυματισμούς νεύρων 
κατά περιοχή σώματος 

G56.0 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 
G56.1 Άλλες βλάβες του μέσου νεύρου 
G56.2 Βλάβη του ωλένιου νεύρου 
 Παλαιά πάρεση ωλένιου νεύρου 
G56.3 Βλάβη του κερκιδικού νεύρου 
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G56.4 Καυσαλγία 
G56.8 Άλλες μονονευροπάθειες του άνω άκρου 
 Μεσοδακτύλιο νευρίνωμα του άνω άκρου 
G56.9 Μονονευροπάθεια του άνω άκρου, μη καθορισμένη 
  
G57 Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου 

Εξαιρούνται: πρόσφατη τραυματική διαταραχή των νεύρων – βλέπε τραυματισμούς νεύρων 
κατά περιοχή σώματος 

G57.0 Βλάβη του ισχιακού νεύρου 
 Εξαιρούνται: ισχιαλγία:  
  • ΜΚΑ (M54.3) 
  • αποδιδόμενη σε βλάβη μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 
G57.1 Παραισθητική μηραλγία 
 Σύνδρομο του έξω μηροδερματικού νεύρου 
G57.2 Βλάβη του μηριαίου νεύρου 
G57.3 Βλάβη του περονιαίου νεύρου 
 Παράλυση του περονιαίου νεύρου 
G57.4 Bλάβη του κμημιαίου νεύρου  
G57.5 Σύνδρομο του ταρσιαίου σωλήνα 
G57.6 Βλάβη του πελματιαίου νεύρου 
 Μεταταρσαλγία του Morton 
G57.8 Άλλες μονονευροπάθειες του κάτω άκρου 
 Μεσοδακτύλιο νευρίνωμα του κάτω άκρου 
G57.9 Μονονευροπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη 
  
G58 Άλλες μονονευροπάθειες 
G58.0 Μεσοπλεύριος νευροπάθεια 
G58.7 Πολλαπλή μονονευρίτιδα 
G58.8 Άλλες καθορισμένες μονονευροπάθειες 
G58.9 Μονονευροπάθεια, μη καθορισμένη 
  
G59* Μονονευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G59.0* Διαβητική μονονευροπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .4) 
G59.8* Άλλες μονονευροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού 
συστήματος  
(G60- G64) 
 
Εξαιρούνται: νευραλγία ΜΚΑ (M79.2) 
  νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2) 
  περιφερική νευρίτιδα στην εγκυμοσύνη (O26.8) 
  ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1) 
  
G60 Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια 
G60.0 Κληρονομική κινητική και αισθητική νευροπάθεια 
 Νόσος: 
 . Charcot-Marie-Tooth 
 . Déjerine-Sottas 
 Κληρονομική κινητική και αισθητική νευροπάθεια, τύποι I-IV 
 Υπερτροφική νευροπάθεια της βρεφικής ηλικίας 
 Περονιαία μυϊκή ατροφία (αξονικού τύπου) (υπερτροφικού τύπου) 
 Σύνδρομο Roussy-Lévy 
G60.1 Νόσος του Refsum 
G60.2 Νευροπάθεια συσχετιζόμενη με κληρονομική αταξία 
G60.3 Ιδιοπαθής προϊούσα νευροπάθεια 
G60.8 Άλλες κληρονομικές και ιδιοπαθείς νευροπάθειες 
 Νόσος του Morvan 
 Σύνδρομο Nelaton 
 Αισθητική νευροπάθεια :  
 • επικρατούσα κληρονομική  
 • υπολειπόμενη κληρονομική   
G60.9 Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια, μη καθορισμένη 
  
G61 Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια 
G61.0 Σύνδρομο Guillain-Barré 
 Οξεία (μετα-)λοιμώδης πολυριζονευρίτιδα 
G61.1 Νευροπάθεια από ορό   

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 

G61.8 Άλλες φλεγμονώδεις πολυνευροπάθειες 
G61.9 Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια, μη καθορισμένη 
  
G62 Άλλες πολυνευροπάθειες 
G62.0 Πολυνευροπάθεια φαρμακευτικής αιτιολογίας  
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
G62.1 Αλκοολική πολυνευροπάθεια 
G62.2 Πολυνευροπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. 
G62.8 Άλλες καθορισμένες πολυνευροπάθειες 
 Πολυνευροπάθεια από ακτινοβολία 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 
G62.9 Πολυνευροπάθεια, μη καθορισμένη 
 Νευροπάθεια ΜΚΑ. 
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G63* Πολυνευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G63.0* Πολυνευροπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 Πολυνευροπάθεια (σε): 
 • διφθερίτιδα (A36.8+) 
 • λοιμώδη μονοπυρήνωση (B27.-+ ) 
 • λέπρα (A30.-+ ) 
 • νόσο του Lyme (A69.2+ ) 
 • παρωτίτιδα (B26.8+ ) 
 • μεθερπητική (B02.2+ ) 
 • συφιλιδική, όψιμη (A52.1+ ) 
 • συγγενούς σύφιλης, όψιμης (A50.4+ ) 
 • φυματιώδης (A17.8+ ) 
G63.1* Πολυνευροπάθεια σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) 
G63.2* Διαβητική πολυνευροπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .4) 
G63.3* Πολυνευροπάθεια σε άλλα ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E07+, E15-

E16+, E20-E34+, E70-E89+) 
G63.4* Πολυνευροπάθεια σε διατροφική ανεπάρκεια (E40-E64+) 
G63.5* Πολυνευροπάθεια σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M35+) 
G63.6* Πολυνευροπάθεια σε άλλες μυοσκελετικές διαταραχές (M00-M25+, M40-M96+) 
G63.8* Πολυνευροπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 Ουραιμική νευροπάθεια (N18.8+) 
  
G64 Άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος  
 Διαταραχή του περιφερικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ  
  
 
 
Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών  
(G70- G73) 
  
G70 Βαρεία μυασθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές 
 Εξαιρούνται: αλλαντίαση (A05.1) 
  παροδική βαρεία μυασθένεια του νεογνού (P94.0) 
G70.0 Βαρεία μυασθένεια 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, στις περιπτώσεις που η νόσος 
είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. 

G70.1 Τοξικές νευρομυϊκές διαταραχές 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο τοξικό παραγόντα. 
G70.2 Συγγενής μυασθένεια 
G70.8 Άλλες καθορισμένες νευρομυϊκές διαταραχές  
G70.9 Νευρομυϊκή διαταραχή, μη καθορισμένη   
  
G71 Πρωτοπαθείς διαταραχές των μυών 
 Εξαιρούνται: πολλαπλή συγγενής αρθρογρύπωση (Q74.3) 
  μεταβολικές διαταραχές (E70-E90) 
  μυοσίτιδα (M60.-) 
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G71.0 Μυϊκή δυστροφία 
 Μυϊκή δυστροφία:  
 • αυτόσωμος υπολειπόμενη, παιδικού τύπου, ομοιάζουσα με δυστροφία Duchenne ή Becker 
 • καλοήθης [Becker] 
 • καλοήθης ωμοπερονιαία με πρώιμες συσπάσεις [Emery-Dreifuss] 
 • περιφερική 
 • προσωποωμοβραχιόνιος  
 • ζωνιαία των άκρων 
 • οφθαλμική  
 • οφθαλμοφαρυγγική  
 • ωμοπερονιαία  
 • βαρεία [Duchenne] 
 Εξαιρούνται: συγγενής μυϊκή δυστροφία: 
   . ΜΚΑ (G71.2) 
   . με ειδικές μορφολογικές ανωμαλίες των μυϊκών ινών (G71.2) 
G71.1 Μυοτονικές διαταραχές 
 Μυοτονική δυστροφία [Steinert] 
 Μυοτονία : 
 • χονδροδυστροφική     
 • φαρμακευτικής αιτιολογίας  
 • συμπτωματική  
 Συγγενής μυοτονία: 
 • ΜΚΑ  
 • επικρατούσα [Thomsen] 
 • υπολειπόμενη [Becker] 
 Νευρομυοτονία [Isaacs] 
 Συγγενής παραμυοτονία 
 Ψευδομυοτονία 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, στις περιπτώσεις μυοτονίας 
φαρμακευτικής αιτιολογίας. 

G71.2 Συγγενείς μυοπάθειες  
 Συγγενής μυϊκή δυστροφία: 
 • ΜΚΑ.  
 • με ειδικές μορφολογικές ανωμαλίες των μυϊκών ινών 
 Νόσος:  
 • κεντρικού πυρήνα   
 • μικροπυρήνα 
 • πολλαπλού μικροπυρήνα  
 Δυσαναλογία του τύπου των μυϊκών ινών 
 Μυοπάθεια: 
 • μυοσωληναριακή (κεντροπυρηνική) 
 • με ραβδία 
G71.3 Μιτοχονδριακή μυοπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού 
G71.8 Άλλες πρωτοπαθείς μυϊκές διαταραχές 
G71.9 Πρωτοπαθής μυϊκή διαταραχή, μη καθορισμένη 
 Κληρονομική μυοπάθεια ΜΚΑ 
  
G72 Άλλες μυοπάθειες 
 Εξαιρούνται: συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση (Q74.3)  
  δερματοπολυμυοσίτιδα (M33.-) 
  ισχαιμικό μυϊκό έμφρακτο (M62.2) 
   μυοσίτιδα (M60.-) 
  πολυμυοσίτιδα (M33.2) 
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G72.0 Μυοπάθεια φαρμακευτικής αιτιολογίας  
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το υπεύθυνο φάρμακο. 
G72.1 Αλκοολική μυοπάθεια 
G72.2 Μυοπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο τοξικό παράγοντα. 
G72.3 Περιοδική παράλυση 
 Περιοδική παράλυση (οικογενής): 
 • υπερκαλιαιμική 
 • υποκαλιαιμική 
 • μυοτονική 
 • νορμοκαλιαιμική 
G72.4 Φλεγμονώδης μυοπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού 
G72.8 Άλλες καθορισμένες μυοπάθειες 
G72.9 Μυοπάθεια, μη καθορισμένη 
  
G73* Διαταραχές της νευρομυικής σύναψης και των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
G73.0* Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικά νοσήματα 
 Μυασθενικά σύνδρομα σε: 
 • διαβητική μυατροφία (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .4) 
 • θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμό] (E05.-+) 
G73.1* Σύνδρομο Eaton-Lambert (C80+) 
G73.2* Άλλα μυασθενικά σύνδρομα σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) 
G73.3* Μυασθενικά σύνδρομα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G73.4* Μυοπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G73.5* Μυοπάθεια σε ενδοκρινολογικά νοσήματα 
 Μυοπάθεια σε:  
 • υπερπαραθυρεοειδισμό (E21.0-E21.3+) 
 • υποπαραθυρεοειδισμό (E20.-+) 
 Θυρεοτοξική μυοπάθεια (E05.-+) 
G73.6* Μυοπάθεια σε μεταβολικά νοσήματα 

Μυοπάθεια σε:  
• γλυκογονίαση (E74.0+) 
• διαταραχές μεταβολισμού των λιπιδίων (E75.-+) 

G73.7* Μυοπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 Μυοπάθεια σε: 
 • ρευματοειδή αρθρίτιδα (M05-M06+) 
 • σκληρόδερμα (M34.8+) 
 • σύνδρομο Sjögren (M35.0+) 
 • συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+) 
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Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα 
(G80- G83) 
  
G80 Εγκεφαλική παράλυση 
 Εξαιρούνται: κληρονομική σπαστική παραπληγία (G11.4) 
G80.0 Σπαστική τετραπληγία (εγκεφαλική παράλυση) 
 Σπαστική τετραπληγία  
G80.1 Σπαστική διπληγία (εγκεφαλική παράλυση) 
 Συγγενής σπαστική παράλυση (εγκεφαλική) 
 Σπαστική εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ 
G80.2 Σπαστική ημιπληγία (εγκεφαλική παράλυση) 
G80.3 Δυσκινητική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης 
 Αθετωσική εγκεφαλική παράλυση 
 Δυστονική εγκεφαλική παράλυση 
G80.4 Αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης 
G80.8 Άλλες μορφές εγκεφαλικής παράλυσης 
 Μικτά σύνδρομα εγκεφαλικής παράλυσης 
G80.9 Εγκεφαλική παράλυση, μη καθορισμένη 
 Εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ 
  
G81 Ημιπληγία 

Σημείωση: Για αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον 
όταν η ημιπληγία (πλήρης) (ατελής) δηλώνεται χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, ή 
όταν αναφέρεται ότι η ημιπληγία είναι παλαιά ή εγκατεστημένη από καιρό αλλά 
μη καθορισμένης αιτιολογίας. Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε 
πολλαπλή κωδικοποίηση για να καθοριστούν οι μορφές της ημιπληγίας που 
οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. 

 Εξαιρούνται: συγγενής εγκεφαλική παράλυση (G80.-) 
G81.0 Χαλαρή ημιπληγία 
G81.1 Σπαστική ημιπληγία 
G81.9 Ημιπληγία, μη καθορισμένη 
  
G82 Παραπληγία και τετραπληγία 

Σημείωση: Για αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον 
όταν η ημιπληγία (πλήρης) (ατελής) δηλώνεται χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, ή 
όταν αναφέρεται ότι η ημιπληγία είναι παλαιά ή εγκατεστημένη από καιρό αλλά 
μη καθορισμένης αιτιολογίας. Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε 
πολλαπλή κωδικοποίηση για να καθοριστούν οι μορφές της ημιπληγίας που 
οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. 

 Εξαιρούνται: συγγενής εγκεφαλική παράλυση (G80.-) 
G82.0 Χαλαρή παραπληγία 
G82.1 Σπαστική παραπληγία 
G82.2 Παραπληγία, μη καθορισμένη 
 Παράλυση αμφότερων των κάτω άκρων ΜΚΑ 
 Παραπληγία ΜΚΑ 
G82.3 Χαλαρή τετραπληγία 
G82.4 Σπαστική τετραπληγία 
G82.5 Τετραπληγία, μη καθορισμένη 
 Τετραπληγία ΜΚΑ 
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G83 Αλλα παραλυτικά σύνδρομα  
Σημείωση: Για αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον 

όταν η ημιπληγία (πλήρης) (ατελής) δηλώνεται χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, ή 
όταν αναφέρεται ότι η ημιπληγία είναι παλαιά ή εγκατεστημένη από καιρό αλλά 
μη καθορισμένης αιτιολογίας. Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε 
πολλαπλή κωδικοποίηση για να καθοριστούν οι μορφές της ημιπληγίας που 
οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. 

Περιλαμβάνονται: παράλυση (πλήρης)(ατελής), εκτός των περιπτώσεων που ταξινομούνται 
στους κωδικούς G80- G82 

G83.0 Διπληγία των άνω άκρων 
 Διπληγία (άνω) 
 Παράλυση αμφότερων των άνω άκρων 
G83.1 Μονοπληγία του κάτω άκρου 
 Παράλυση του κάτω άκρου 
G83.2 Μονοπληγία του άνω άκρου 
 Παράλυση του άνω άκρου 
G83.3 Μονοπληγία, μη καθορισμένη 
G83.4 Σύνδρομο ιππούριδας 
 Νευρογενής κύστη του συνδρόμου της ιππούριδας 
 Εξαιρούνται: νωτιαία κύστη ΜΚΑ (G95.8) 
G83.8 Άλλα καθορισμένα παραλυτικά σύνδρομα  
 Παράλυση του Todd  
G83.9 Παραλυτικό σύνδρομο, μη καθορισμένο 
  
 
 
Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος  
(G90- G99) 
  
G90 Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
 Εξαιρούνται: δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος που οφείλεται σε 

κατανάλωση οινοπνεύματος (G31.2) 
G90.0 Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια 
 Συγκοπή του καρωτιδικού κόλπου 
G90.1 Οικογενής δυσαυτονομία [Riley-Day] 
G90.2 Σύνδρομο Horner 
 Σύνδρομο Bernard(-Horner) 
G90.3 Πολυσυστηματική εκφύλιση  
 Νευρογενής ορθοστατική υπόταση [Shy-Drager] 
 Εξαιρούνται: ορθοστατική υπόταση ΜΚΑ (I95.1) 
G90.4 Δυσλειτουργία αντανακλαστικών του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 
G90.8 Άλλες διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
G90.9 Διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη 
  
G91 Υδροκέφαλος 
 Περιλαμβάνονται: επίκτητος υδροκέφαλος 
 Εξαιρούνται: υδροκέφαλος  
   . συγγενής (Q03.-) 
  . που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσμωση (P37.1) 
G91.0 Επικοινωνών υδροκέφαλος 
G91.1 Αποφρακτικός υδροκέφαλος 
G91.2 Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης 
G91.3 Μετατραυματικός υδροκέφαλος, μη καθορισμένος 
G91.8 Άλλες μορφές υδροκέφαλου 
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G91.9 Υδροκέφαλος, μη καθορισμένος 
  
G92 Τοξική εγκεφαλοπάθεια 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. 
  
G93 Άλλες διαταραχές του εγκεφάλου 
G93.0 Εγκεφαλικές κύστεις 
 Αραχνοειδής κύστη 
 Πορεγκεφαλική κύστη, επίκτητη 
 Εξαιρούνται: επίκτητες περικοιλιακές κύστεις του νεογνού (P91.1) 
  συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις (Q04.6) 
G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 Εξαιρούνται: περιπτώσεις επιπλοκών: 
  • έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.8) 
  • κύησης και τοκετού (O29.2, O74.3, O89.2) 
  • ιατρογενών (T80-T88) 
  ανοξία του νεογνού (P21.9) 
G93.2 Καλοήθης ενδοκράνιος υπέρταση 
 Εξαιρούνται: υπερτασική εγκεφαλοπάθεια (I67.4) 
G93.3 Μεταϊογενές σύνδρομο κόπωσης  
 Καλοήθης μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα 
G93.4 Εγκεφαλοπάθεια, μη καθορισμένη 
 Εξαιρούνται: εγκεφαλοπάθεια:  
  • αλκοολική (G31.2) 
  • τοξική (G92) 
G93.5 Συμπίεση του εγκεφάλου 
 Συμπίεση }  
 Κήλη }εγκεφάλου (στελέχους) 
 Εξαιρούνται: τραυματική συμπίεση του εγκεφάλου (διάχυτη) (S06.2) 
   . εστιακή (S06.3) 
G93.6 Εγκεφαλικό οίδημα 
 Εξαιρούνται: εγκεφαλικό οίδημα:  
  • που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P11.0)  
  • τραυματικής αιτιολογίας (S06.1) 
G93.7 Σύνδρομο Reye 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 
G93.8 Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές 
 Εγκεφαλοπάθεια μετά από ακτινοβολία 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 
G93.9 Εγκεφαλική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
G94* Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G94.0* Υδροκέφαλος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (A00-

B99+) 
G94.1* Υδροκέφαλος σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) 
G94.2* Υδροκέφαλος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G94.8* Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 
  
G95 Άλλα νοσήματα του νωτιαίου μυελού 
 Εξαιρούνται: μυελίτιδα (G04.-) 
G95.0 Συριγγομυελία και συριγγοπρομηκία 
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G95.1 Αγγειακές μυελοπάθειες  
 Οξύ έμφρακτο του νωτιαίου μυελού (εμβολικό)(μη εμβολικό) 
 Αρτηριακή θρόμβωση του νωτιαίου μυελού 
 Αιματομυελία  
 Μη πυογόνος ενδομυελική φλεβίτιδα και θρομφοβλεβίτιδα 
 Οίδημα του νωτιαίου μυελού 
 Υποξεία νεκρωτική μυελοπάθεια 
 Εξαιρούνται: ενδομυελική φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα, εκτός των μη πυογόνων 

περιπτώσεων (G08) 
G95.2 Πίεση του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη 
G95.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του νωτιαίου μυελού 
 Νωτιαία κύστη ΜΚΑ 
 Μυελοπάθεια : 
 • φαρμακευτική  
 • μετά από ακτινοβολία 
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για  να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα. 
 Εξαιρούνται: νευρογενής κύστη: 
  • ΜΚΑ (N31.9) 
  • οφειλόμενη στο σύνδρομο ιππουρίδας (G83.4) 
  νευρομυική δυσλειτουργία της κύστης χωρίς αναφορά βλάβης του νωτιαίου 

μυελού (N31.-) 
G95.9 Νόσος του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη 
 Μυελοπάθεια ΜΚΑ 
  
G96 Άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος 
G96.0 Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
 Εξαιρούνται: περιπτώσεις που οφείλονται σε οσφυονωτιαία παρακέντηση (G97.0) 
G96.1 Διαταραχές των μηνίγγων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 Συμφύσεις των μηνίγγων (εγκεφάλου)(νωτιαίου μυελού) 
G96.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος 
G96.9 Διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη 
  
G97 Διαταραχές του νευρικού συστήματος που οφείλονται σε ιατρικές πράξεις και δεν 

ταξινομούνται αλλού 
G97.0 Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από νωτιαία παρακέντηση 
G97.1 Άλλη αντίδραση στην οσφυονωτιαία παρακέντηση 
G97.2 Ενδοκράνιος υπόταση μετά από κοιλιακή διαφυγή 
G97.8 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος που οφείλονται σε ιατρικές πράξεις 
G97.9 Διαταραχή του νευρικού συστήματος που οφείλεται σε ιατρικές πράξεις, μη καθορισμένη 
 
G98 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 Διαταραχή του νευρικού συστήματος ΜΚΑ 
  
G99* Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
G99.0* Αυτόνομη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικές και μεταβολικές παθήσεις 
 Αυτόνομη νευροπάθεια στην αμυλοείδωση (E85.-+) 
 Αυτόνομη νευροπάθεια σαν σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το 

.4) 
G99.1* Άλλες διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε άλλα νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
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G99.2* Μυελοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
 Σύνδρομα συμπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (M47.0+) 
 Μυελοπάθεια σε: 
 • παθήσεις του μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.0+, M51.0+) 
 • νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) 
 • σπονδύλωση (M47.-+ ) 
G99.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
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Κεφαλαιο VII  
 

Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του  
(H00-H59) 
 
Εξαιρούνται:  ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)    

ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ( A00-B99 )  
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)   
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες ( Q00-Q99 )  
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα ( E00-E90 )  
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες 
(S00-T98 )  
νεοπλάσματα ( C00-D48 )  
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 
ταξινομούνται αλλού (R00-R99)  

 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:  
H00-H06  Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου  
H10-H13  Διαταραχές του επιπεφυκότα  
H15-H22  Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος  
H25-H28  Διαταραχές του φακού  
H30-H36  Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς  
H40-H42  Γλαύκωμα 
H43-H45  Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού  
H46-H48  Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών  
H49-H52  Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της 

διάθλαση  
H53-H54  Οπτικές διαταραχές και τύφλωση  
H55-H59  Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του  
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:    
H03*  Διαταραχές των βλεφάρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H06*  Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος και του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού  
H13*  Διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H19*  Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H22*  Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H28*  Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H32*  Χοριοαμφιβληστροειδικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H36*  Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H42*  Γλαύκωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H45*  Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού  
H48*  Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H58*  Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού  
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Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού 
κόγχου  
(H00-H06) 
  
H00 Κριθή και χαλάζιο 
H00.0   Κριθή και άλλες εν τω βάθει φλεγμονές των βλεφάρων 

Απόστημα }  
Δοθιήνας }  των βλεφάρων 
Κριθή } 

H00.1   Χαλάζιο  
  
H01 Άλλη φλεγμονή των βλεφάρων 
H01.0   Βλεφαρίτιδα 

Εξαιρούνται:   βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (H10.5) 
H01.1   Μη λοιμώδεις δερματοπάθειες των βλεφάρων 

Δερματίτιδα: } 
• αλλεργική  } 
• εξ επαφής } 
• εκζεματική } των βλεφάρων 
Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος } 
Ξηροδερμία } 

H01.8   Άλλη καθορισμένη φλεγμονή των βλεφάρων 
H01.9   Φλεγμονή των βλεφάρων, μη καθορισμένη 
  
H02 Άλλες διαταραχές των βλεφάρων 
  Εξαιρούνται:  συγγενείς δυσμορφίες των βλεφάρων (Q10.0-Q10.3) 
H02.0   Εντρόπιο και τριχίαση των βλεφάρων 
H02.1   Εκτρόπιο των βλεφάρων 
H02.2   Λαγόφθαλμος 
H02.3   Βλεφαροχάλαση 
H02.4   Πτώση του βλεφάρου 
H02.5   Άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τη λειτουργία των βλεφάρων 

Αγκυλοβλέφαρο 
Βλεφαροφίμωση 
Σύσπαση του βλεφάρου 
Εξαιρούνται:    βλεφαρόσπασμος (G24.5) 

τικ (ψυχογενές) (F95.- ) 
• οργανικό (G25.6) 

H02.6   Ξανθέλασμα των βλεφάρων 
H02.7   Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές των βλεφάρων και της περιοφθαλμικής περιοχής 

Χλόασμα }  
Μαδάρωση } των βλεφάρων 
Λεύκη  } 

H02.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των βλεφάρων 
Υπερτρίχωση του βλεφάρου 
Παραμονή ξένου σώματος μέσα στο βλέφαρο 

H02.9   Διαταραχή των βλεφάρων, μη καθορισμένη 
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H03* Διαταραχές των βλεφάρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H03.0* Παρασιτική μόλυνση των βλεφάρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Δερματίτιδα των βλεφάρων που οφείλεται σε είδη Demοdex (ακάρεα) (B88.0+ ) 
  Παρασιτική μόλυνση των βλεφάρων σε : 

• λεϊσμανίαση (B55.-+ ) 
• λοϊάση (B74.3+ ) 
• ονκοκέρκωση (B73+ ) 
• φθειρίαση (B85.3+ ) 

H03.1* Συμμετοχή των βλεφάρων σε άλλη λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Συμμετοχή των βλεφάρων σε : 

• λοίμωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+ ) 
• λέπρα (A30.-+ ) 
• μολυσματική τέρμινθο (B08.1+ ) 
• φυματίωση (A18.4+ ) 
• τροπική μόρωση (A66.-+ ) 
• έρπητα ζωστήρα (B02.3+ ) 

H03.8* Συμμετοχή των βλεφάρων σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Συμμετοχή των βλεφάρων στο μολυσματικό κηρίο (L01.0+ ) 
  
H04 Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος 
  Εξαιρούνται:  συγγενείς δυσμορφίες του δακρυϊκού συστήματος  (Q10.4-Q10.6) 
H04.0   Δακρυοαδενίτιδα 

Χρόνια διόγκωση του δακρυϊκού αδένα 
H04.1   Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού αδένα 

Δακρύωπας 
Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού 
Δακρυϊκή:  
• κύστη 
• ατροφία του δακρυϊκού αδένα 

H04.2   Επιφορά 
H04.3   Οξεία και μη καθορισμένη φλεγμονή των δακρυϊκών οδών 

Δακρυοκυστίτιδα (φλεγμονώδης)  } 
Δακρυοπερικυστίτιδα  }  οξεία, υποξεία ή μη καθορισμένη 
Φλεγμονή δακρυϊκών πόρων  } 
Εξαιρούνται:  νεογνική δακρυοκυστίτιδα (P39.1) 

H04.4   Χρόνια φλεγμονή των δακρυϊκών οδών 
Δακρυοκυστίτιδα  } 
Φλεγμονή δακρυϊκών πόρων  } χρόνια 
Βλεννοκήλη } 

H04.5   Στένωση και ανεπάρκεια των δακρυϊκών οδών 
Δακρυόλιθος 
Αναστροφή των δακρυϊκών σημείων 
Στένωση των δακρυϊκών: 
• σωληναρίων 
• πόρου 
• ασκού 

H04.6   Άλλες μεταβολές των δακρυϊκών οδών 
Δακρυϊκό συρίγγιο 

H04.8   Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος 
H04.9   Διαταραχή του δακρυϊκού συστήματος, μη καθορισμένη 
  
H05 Διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου 
  Εξαιρούνται:  συγγενείς δυσμορφίες του οφθαλμικού κόγχου (Q10.7) 
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H05.0   Οξεία φλεγμονή του οφθαλμικού κόγχου 

Απόστημα  } 
Κυτταρίτιδα  } 
Οστεομυελίτιδα } του οφθαλμικού κόγχου 
Περιοστίτιδα  } 
Φλεγμονή κάψας του Ténon 

H05.1   Χρόνιες φλεγμονώδεις διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου 
Κοκκίωμα του οφθαλμικού κόγχου 

H05.2   Καταστάσεις εξοφθάλμου 
Παρεκτόπιση του βολβού του οφθαλμού (εξωτερικά) ΜΚΑ 
Αιμορραγία  } του οφθαλμικού κόγχου 
Οίδημα  } 

H05.3   Δυσμορφία του οφθαλμικού κόγχου 
Ατροφία  } του οφθαλμικού κόγχου 
Εξόστωση  } 

H05.4   Ενόφθαλμος  
H05.5   Παραμένον (παλαιό) ξένο σώμα μετά από διαμπερές τραύμα του οφθαλμικού κόγχου 

Οπισθοβολβικό ξένο σώμα 
H05.8   Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου 

Κύστη του οφθαλμικού κόγχου 
H05.9   Διαταραχή του οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένη  
  
H06* Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος και του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
H06.0* Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H06.1* Παρασιτική μόλυνση του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Εχινοκοκκική μόλυνση του οφθαλμικού κόγχου (B67.-+ ) 
  Μυίαση του οφθαλμικού κόγχου (B87.2+ ) 
H06.2*   Δυσθυρεοειδικός εξόφθαλμος (E05.-+ ) 
H06.3*   Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
  
  
Διαταραχές του επιπεφυκότα  
(H10-H13) 
  
H10 Επιπεφυκίτιδα 

   Εξαιρούνται:  κερατοεπιπεφυκίτιδα (H16.2) 
H10.0   Βλεννοπυώδης επιπεφυκίτιδα 
H10.1   Οξεία ατοπική επιπεφυκίτιδα 
H10.2   Άλλη οξεία επιπεφυκίτιδα 
H10.3   Οξεία επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη. 

Εξαιρούνται:  νεογνική οφθαλμία ΜΚΑ (P39.1) 
H10.4   Χρόνια επιπεφυκίτιδα 
H10.5   Βλεφαροεπιπεφυκίτιδα 
H10.8   Άλλη επιπεφυκίτιδα 
H10.9   Επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη. 
  
H11 Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα 
  Εξαιρούνται:  κερατοεπιπεφυκίτιδα (H16.2) 
H11.0   Πτερύγιο 

Εξαιρούνται:  ψευδοπτερύγιο (H11.8) 
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H11.1   Εκφυλίσεις και εναποθέσεις στον επιπεφυκότα 

Του επιπεφυκότα: 
• αργύρωση [αργυρία]  
• συγκρίματα  
• μελάγχρωση  
• ξηροφθαλμία ΜΚΑ  

H11.2   Ουλές του επιπεφυκότα 
Συμβλέφαρο 

H11.3   Αιμορραγία του επιπεφυκότα 
Αιμορραγία υπό τον επιφεκότα 

H11.4   Άλλες αγγειακές διαταραχές και κύστεις του επιπεφυκότα 
Ανεύρυσμα  
Υπεραιμία [υπόσφαγμα] 
Οίδημα  

H11.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του επιπεφυκότα 
Ψευδοπτερύγιο 

H11.9   Διαταραχή του επιπεφυκότα, μη καθορισμένη 
  
H13* Διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H13.0* Φιλαριακή μόλυνση του επιπεφυκότα (B74.-+ ) 
H13.1* Επιπεφυκίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικα  νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Επιπεφυκίτιδα (από): 

• ακανθοαμοιβάδα (B60.1+ ) 
• θυλακιώδης  που οφείλεται σε αδενοϊούς (οξεία) (B30.1+ ) 
• χλαμύδια (A74.0+ ) 
• διφθεριτική (A36.8+ ) 
• γονοκοκκική (A54.3+ ) 
• αιμορραγική (οξεία) (επιδημική) (B30.3+ ) 
• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+ ) 
• μηνιγγοκοκκική ε (A39.8+ ) 
• Newcastle (B30.8+ ) 
• έρπητα ζωστήρα (B02.3+ ) 

H13.2* Επιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H13.3* Οφθαλμικό πεμφιγοειδές (L12.-+ ) 
H13.8* Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
  
  
Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού 
σώματος  
(H15-H22) 
 
H15 Διαταραχές του σκληρού  
H15.0   Σκληρίτιδα 
H15.1   Επισκληρίτιδα  
H15.8   Άλλες διαταραχές του σκληρού  

Σταφύλωμα του Ισημερινού 
Σκληρεκτασία 
Εξαιρούνται:  εκφυλιστική μυωπία (H44.2) 

H15.9   Διαταραχή του σκληρού, μη καθορισμένη 
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H16 Κερατίτιδα 
H16.0   Έλκος του κερατοειδούς  

Έλκος: 
• του κερατοειδούς: 

• ΜΚΑ 
• κεντρικό 
• δακτυλιοειδές 
• διατιτραίνον 
• δακτυλιοειδές 
• με υπόπυο 
• Mooren 

H16.1   Άλλη επιφανειακή κερατίτιδα χωρίς επιπεφυκίτιδα 
Κερατίτιδα: 
• διάμεση (κενοτοπιώδης) 
• νηματοειδής 
• δισκοειδής 
• αστεροειδής 
• ραβδωτή 
• επιφανειακή διάστικτη 
Φωτοκερατίτιδα 
Τύφλωση από χιόνι  

H16.2   Κερατοεπιπεφυκίτιδα 
Κερατοεπιπεφυκίτιδα: 
• ΜΚΑ 
• εκθέσεως  
• νευροτροφική 
• φλυκταινώδης 
Οζώδης οφθαλμία 
Επιφανειακή κερατίτιδα με επιπεφυκίτιδα 

H16.3   Διάμεση και βαθειά κερατίτιδα 
H16.4   Νεοαγγείωση του κερατοειδούς 

Αγγεία φαντάσματα (του κερατοειδούς) 
Πάννος (του κερατοειδούς) 

H16.8   Άλλη κερατίτιδα 
H16.9   Κερατίτιδα, μη καθορισμένη. 
  
H17 Ουλές και θόλωση του κερατοειδούς 
H17.0   Συμφυτικό λεύκωμα 
H17.1   Άλλη κεντρική θόλωση του κερατοειδούς 
H17.8   Άλλες ουλές και θολώσεις του κερατοειδούς 
H17.9   Ουλή και θόλωση του κερατοειδούς, μη καθορισμένη. 
  
H18 Άλλες διαταραχές του κερατοειδούς 
H18.0   Κερατοειδικές χρωστικές και εναποθέσεις 

Αιματική διαπότιση κερατοειδούς 
Δακτύλιος Kayser-Fleischer 
Άτρακτος του Krukenberg 
Γραμμή του Staehli 
Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν (η διαταραχή) 
είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.  

H18.1   Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια 
H18.2   Άλλο οίδημα του κερατοειδούς 
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H18.3   Μεταβολές στις μεμβράνες του κερατοειδούς 

Πτυχές  } 
Ρήξη  } της Δεσκεμετείου μεμβράνης  

H18.4   Εκφύλιση του κερατοειδούς 
Γεροντότοξο 
Ζωνοειδής κερατοειδοπάθεια  
Εξαιρούνται: έλκος του Mooren (H16.0) 

H18.5   Κληρονομικές δυστροφίες του κερατοειδούς 
Δυστροφία: 
• του κερατοειδούς: 

• επιθηλιακή 
• κοκκώδης 
• δικτυωτή 
• κηλιδώδης 

• του Fuchs 
H18.6   Κερατόκωνος 
H18.7   Άλλες δυσμορφίες του κερατοειδούς 

Του κερατοειδούς: 
• εκτασία  [κερατεκτασία] 
• σταφύλωμα  
Δεσκεμετοκήλη [κήλη του Descemet] 
Εξαιρούνται:  συγγενείς δυσμορφίες του κερατοειδούς (Q13.3-Q13.4) 

H18.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κερατοειδούς 
Αναισθησία  } 
Υπαισθησία  } του κερατοειδούς 
Υποτροπιάζουσα διάβρωση  } 

H18.9   Διαταραχή του κερατοειδούς μη καθορισμένη. 
  
H19* Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H19.0* Σκληρίτιδα και επισκληρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Συφιλιδική επισκληρίτιδα (A52.7+ ) 
  Φυματιώδης επισκληρίτιδα (A18.5+ ) 
  Σκληρίτιδα από έρπητα ζωστήρα (B02.3+ ) 
H19.1* Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ερπητοϊό (B00.5+ ) 

Δενδροειδής και δισκοειδής κερατίτιδα 
H19.2* Σκληρίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
  Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα (B30.0+ ) 
  Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάμεση) σε: 

• ακανθαμοιβάδωση (B60.1+ ) 
• ιλαρά (B05.8+ ) 
• σύφιλη (A50.3+ ) 
• φυματίωση (A18.5+ ) 
• έρπητα ζωστήρα (B02.3+ ) 

H19.3* Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
  Ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα (M35.0+ ) 
H19.8* Άλλες διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
  Κερατόκωνος σε σύνδρομο Down (Q90.-+ ) 
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H20 Ιριδοκυκλίτιδα 
H20.0   Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα 

Πρόσθια ραγοειδίτιδα  } 
Κυκλίτιδα  }  οξεία, υποτροπιάζουσα ή υποξεία 
Ιριδίτιδα }  

H20.1   Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα 
H20.2   Ιριδοκυκλίτιδα που οφείλεται στο φακό 
H20.8   Άλλη ιριδοκυκλίτιδα 
H20.9   Ιριδοκυκλίτιδα, μη καθορισμένη. 
  
H21 Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 
  Εξαιρούνται:   συμπαθητική ραγοειδίτιδα (H44.1) 
H21.0   Ύφαιμα 

Εξαιρούνται:   τραυματικό ύφαιμα (S05.1) 
H21.1   Άλλες αγγειακές διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 

Νεοαγγείωση της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 
Ερύθρωση της ίριδας 

H21.2   Εκφύλιση της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 
Εκφύλιση: 
• της ίριδας (μελαγχρωστική) 
• του κορικού χείλους 
Ιριδόσχιση 
Ατροφία της ίριδας (ιδιοπαθής) (προοδευτική) 
Κύστη της κόρης που προκαλεί μύση 
Ημιδιαφάνεια της ίριδας 

H21.3   Κύστεις της ίριδας, του ακτινωτού σώματος και του προσθίου θαλάμου 
Κύστη της ίριδας, του ακτινωτού σώματος ή του πρόσθιου θαλάμου: 
• ΜΚΑ 
• εξιδρωματική 
• εξ εμφυτεύσεως 
• παρασιτική  
Εξαιρούνται:  κύστη της κόρης που προκαλεί μύση (H21.2) 

H21.4   Μεμβράνες της κόρης του οφθαλμού 
Ίρις προβάλουσα  
Απόφραξη της κόρης του οφθαλμού 
Περίκλειση της κόρης του οφθαλμού 

H21.5   Άλλες συμφύσεις και ρήξεις της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 
Γωνιοσυνέχειες 
Ιριδοδιάλυση 
Υποχώρηση της γωνίας του θαλάμου 
Συνέχειες (της ίριδας): 
• ΜΚΑ 
• πρόσθιες 
• οπίσθιες 
Εξαιρούνται:  έκτοπη κόρη (Q13.2) 

H21.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 
H21.9   Διαταραχή της ίριδας και του ακτινωτού σώματος, μη καθορισμένη 
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H22* Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H22.0* Ιριδοκυκλίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Ιριδοκυκλίτιδα σε: 

• γονοκοκκική λοίμωξη (A54.3+ ) 
• λοίμωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+ ) 
• σύφιλη (δευτερογενή) (A51.4+ ) 
• φυματίωση (A18.5+ ) 
• έρπητα ζωστήρα (B02.3+ ) 

H22.1* Ιριδοκυκλίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Ιριδοκυκλίτιδα σε: 

• αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45+ ) 
• σαρκοείδωση (D86.8+ ) 

H22.8* Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται 
αλλού 

  
  
 
Διαταραχές του φακού  
(H25-H28) 
  
H25 Γεροντικός καταρράκτης 
  Εξαιρούνται:  αποφολιδωτικό γλαύκωμα [γλαύκωμα ψευδοαποφολίδωση του φακού] (H40.1) 
H25.0   Γεροντικός αρχόμενος καταρράκτης 

Γεροντικός καταρράκτης: 
• στεφανιαίος 
• φλοιώδης 
• στικτός 
Υποφακικός πολικός γεροντικός καταρράκτης (πρόσθιος) (οπίσθιος)  
Διαυγείς σχισμές 

H25.1   Γεροντικός πυρηνικός καταρράκτης 
Μέλας καταρράκτης  
Πυρηνικός καταρράκτης 

H25.2   Γεροντικός καταρράκτης, τύπου Morgagni 
Γεροντικός υπερώριμος καταρράκτης 

H25.8   Άλλος γεροντικός καταρράκτης 
Μικτές μορφές γεροντικού καταρράκτη 

H25.9   Γεροντικός καταρράκτης, μη καθορισμένος 
  
H26 Άλλα είδη καταρράκτη 
  Εξαιρούνται:  συγγενής καταρράκτης (Q12.0) 
H26.0   Βρεφικός, νεανικός και προγεροντικός καταρράκτης 
H26.1   Τραυματικός καταρράκτης 

Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.  

H26.2   Επιπλεγμένος καταρράκτης 
Καταρράκτης σε χρόνια ιριδοκυκλίτιδα 
Καταρράκτης δευτεροπαθής σε οφθαλμικές διαταραχές 
Γλαυκωματικές κηλίδες (υποκάψιες) 

H26.3   Καταρράκτης φαρμακευτικής αιτιολογίας  
Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.  

H26.4   Καταστάσεις μετά την εξαίρεση του φακού [μετα-καταρράκτης]  
Δευτεροπαθής καταρράκτης 
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Δακτύλιος του Soemmerring 
H26.8   Άλλος καθορισμένος καταρράκτης 
H26.9   Καταρράκτης, μη καθορισμένος 
  
H27 Άλλες διαταραχές του φακού 
  Εξαιρούνται:  συγγενείς δυσμορφίες του φακού (Q12.- ) 
   μηχανικές επιπλοκές ενδοφθάλμιου φακού (T85.2) 
   ψευδοφακία (Z96.1) 
H27.0   Αφακία 
H27.1   Μετατόπιση του φακού 
H27.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του φακού 
H27.9   Διαταραχή του φακού, μη καθορισμένη 
  
H28* Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H28.0* Διαβητικός καταρράκτης (E10-E14+  με κοινό τέταρτο ψηφίο το .3) 
H28.1* Καταρράκτης σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα  
  Καταρράκτης σε υποπαραθυρεοειδισμό (E20.-+ ) 
  Καταρράκτης σε υποσιτισμό - αφυδάτωση (E40-E46+ ) 
H28.2* Καταρράκτης σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Μυοτονικός καταρράκτης (G71.1+ ) 
H28.8* Άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
  
  
Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς  
(H30-H36) 
  
H30 Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 
H30.0   Εστιακή χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 

Εστιακή: 
• χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 
• χοριοειδίτιδα 
• αμφιβληστροειδίτιδα 
• αμφιβληστροχοριοειδίτιδα 

H30.1   Διάχυτη χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 
Διάχυτη: 
• χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 
• χοριοειδίτιδα 
• αμφιβληστροειδίτιδα 
• αμφιβληστροχοριοειδίτιδα 
Εξαιρούνται:   εξιδρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια (H35.0) 

H30.2   Οπίσθια κυκλίτιδα 
Φλεγμονή ακτινωτού στεφάνου  

H30.8   Άλλες χοριοαμφιβληστροειδίτιδες 
Νόσος του Harada 

H30.9   Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, μη καθορισμένη 
Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα  } 
Χοριοειδίτιδα  }  ΜΚΑ 
Αμφιβληστροειδίτιδα  } 
Αμφιβληστροχοριοειδίτιδα  } 

  
 
 
 



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

 324

H31   Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς  
H31.0   Χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές 

Ουλές της ωχράς κηλίδας του οπίσθιου πόλου (μεταφλεγμονώδεις) (μετατραυματικές) 
Αμφιβληστροειδοπάθεια λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

H31.1   Εκφύλιση του χοριοειδούς 
Ατροφία του χοριοειδούς 
Σκλήρυνση του χοριοειδούς 
Εξαιρούνται:  αγγειοειδείς ταινίες (H35.3) 

H31.2   Κληρονομική δυστροφία του χοριοειδούς 
 Χοριοειδερημία 
Δυστροφία, χοριοειδική (κεντρικής άλω) (γενικευμένη) (περιθηλαία) 
Γυροειδής ατροφία του χοριοειδούς 
Εξαιρούνται:  ορνιθιναιμία (E72.4) 

H31.3   Χοριοειδική αιμορραγία και ρήξη 
Χοριοειδική αιμορραγία: 
• ΜΚΑ 
• εξωθητική 

H31.4   Αποκόλληση του χοριοειδούς 
H31.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του χοριοειδούς 
H31.9   Διαταραχή του χοριοειδούς, μη καθορισμένη 
  
H32* Χοριοαμφιβληστροειδικές διαταραχές  σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H32.0* Φλεγμονές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς σε λοιμώδη και παρασιτικά 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα: 
• συφιλιδική, όψιμη (A52.7+ ) 
• σε τοξοπλάσμωση (B58.0+ ) 
• φυματιώδης (A18.5+ ) 

H32.8* Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που 
ταξινομούνται αλλού 

  
H33 Αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς και ρωγμές  
  Εξαιρούνται:  αποκόλληση του μελαγχρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς (H35.7) 
H33.0   Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς με ρωγμή του αμφιβληστροειδούς  

Ρηγματογενής αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς 
H33.1   Άμφιβληστροειδόσχιση και κύστεις του αμφιβληστροειδούς 

Κύστη της πριονωτής περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς 
Παρασιτική κύστη του αμφιβληστροειδούς ΜΚΑ 
Ψευδοκύστη του αμφιβληστροειδούς 
Εξαιρούνται:    συγγενής αμφιβληστροειδόσχιση (Q14.1) 

μικροκυστώδης εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς (H35.4) 
H33.2   Ορώδης αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς 

Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς: 
• ΜΚΑ 
• χωρίς ρωγμή 
Εξαιρούνται:  κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια (H35.7) 

H33.3   Ρωγμές του αμφιβληστροειδούς χωρίς αποκόλληση 
Πεταλοειδής ρωγμή }  
Στρογγυλή οπή  } του αμφιβληστροειδούς, χωρίς αποκόλληση 
Επιπωμάτιο 
Ρωγμή του αμφιβληστροειδούς ΜΚΑ 
Εξαιρούνται: χοριοαμφιβλήστροειδικές ουλές μετά από εγχείρηση για αποκόλληση (H59.8) 

περιφερική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς χωρίς ρωγμή (H35.4) 
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H33.4   Ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς 
Υπερπλαστική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς 

H33.5   Άλλες περιπτώσεις αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς 
  
H34 Αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς 
  Εξαιρούνται:   παροδική αμαύρωση (G45.3) 
H34.0   Παροδική αρτηριακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς 
H34.1   Απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς 
H34.2   Άλλες αποφράξεις των αρτηριών του αμφιβληστροειδούς 

Πλάκα του Hollenhorst 
Απόφραξη αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς: 
• κλάδου 
• μερική  
Μικροεμβολή του αμφιβληστροειδούς 

H34.8   Άλλες αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς 
Απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς: 
• κεντρική 
• αρχόμενη 
• μερική 
• παραπλεύρων φλεβών 

H34.9   Αγγειακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς, μη καθορισμένη. 
  
H35 Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς 
H35.0   Υποστρωματικού τύπου αμφιβληστροειδοπάθεια και μεταβολές των αγγείων του 

αμφιβληστροειδούς 
Μεταβολές στην εμφάνιση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς 
Αμφιβληστροειδικά: 
• μικροανευρύσματα  
• νεοαγγειοποίηση του αμφιβληστροειδούς 
• περιαγγειΐτιδα  
• κιρσοί  
• αγγειακά έλυτρα  
• αγγειΐτιδα  
Αμφιβληστροειδοπάθεια: 
• ΜΚΑ 
• υποστρωματικού τύπου ΜΚΑ 
• του Coats 
• εξιδρωματική 
• υπερτασική 

H35.1   Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας 
Οπισθοφακική ινοπλασία 

H35.2   Άλλη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια 
Παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια 

  Εξαιρούνται:  παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του 
αμφιβληστροειδούς (H33.4) 

H35.3   Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και του οπισθίου πόλου 
Αγγειοειδείς ταινίες  } 
Κύστη  } 
Drusen  } της ωχράς κηλίδας 
Οπή  } 
Δακτύλιος  } 
Εκφύλιση Kuhnt-Junius  
Γεροντική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ατροφική) (εξιδρωματική) 
Τοξική ωχροπάθεια 
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Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, άν (η εκφύλιση) είναι 
φαρμακευτικής αιτιολογίας. 

H35.4   Περιφερική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς 
Εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς: 
• ΜΚΑ 
• δικτυωτή 
• μικροκυστική 
• φραγμώδης  
• πλακώδης σαν λιθόστρωτο  
• δικτυοειδής 
Εξαιρούνται:  περιπτώσεις εκφύλισης με ρωγμή του αμφιβληστροειδούς (H33.3) 

H35.5   Κληρονομικές δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς 
Δυστροφία: 
• αμφιβληστροειδούς (λευκόστικτη) (μελαγχρωματική) (κροκοειδόμορφος) 
• ταπητοαμφιβληστροειδική 
• υαλοειδοαμφιβληστροειδική 
Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδίτιδα 
Νόσος του Stargardt 

H35.6   Αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς 
H35.7   Διαχωρισμός των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς 

Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια 
Αποκόλληση του μελαγχρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς 

H35.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς 
H35.9   Διαταραχή του αμφιβληστροειδούς, μη καθορισμένη 
  
H36* Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H36.0* Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .3) 
H36.8* Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
  Αθηροσκληρυντική αμφιβληστροειδοπάθεια (I70.8+ ) 
  Παραγωγική δρεπανοκυτταρική αμφιβληστροειδοπάθεια (D57.-+ ) 
  Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς σε διαταραχές της αποθήκευσης λιπιδίων (E75.-+ )  
  
 
 
Γλαύκωμα  
(H40-H42) 
  
H40 Γλαύκωμα 
  Εξαιρούνται: απόλυτο γλαύκωμα (H44.5) 
     συγγενές γλαύκωμα (Q15.0) 
     τραυματικό γλαύκωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τη γέννηση  

(P15.3) 
H40.0   Ύποπτο γλαύκωμα 

Οφθαλμική υπερτονία 
H40.1   Πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας 

Γλαύκωμα (πρωτοπαθές) (υπολειμματικό στάδιο): 
• αποφολιδωτικό [με ψευδοαποφολίδωση του φακού] 
• χρόνιο απλό 
• χαμηλής ή φυσιολογικής πίεσης 
• μελαγχρωστικό 
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H40.2   Πρωτοπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας 
Γλαύκωμα κλειστής γωνίας (πρωτοπαθές) (υπολειμματικό στάδιο): 
• οξύ 
• χρόνιο 
• διαλείπον 

H40.3   Γλαύκωμα δευτεροπαθές από τραυματισμό του οφθαλμού 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την 
αιτία. 

H40.4   Γλαύκωμα δευτεροπαθές από φλεγμονή του οφθαλμού 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την 
αιτία. 

H40.5   Γλαύκωμα δευτεροπαθές από άλλες διαταραχές του οφθαλμού 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την 
αιτία. 

H40.6   Γλαύκωμα δευτεροπαθές από φάρμακα 
Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

H40.8   Άλλες μορφές γλαυκώματος 
H40.9   Γλαύκωμα, μη καθορισμένο 
  
H42* Γλαύκωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H42.0* Γλαύκωμα σε ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα 
  Γλαύκωμα σε: 

• αμυλοείδωση (E85.-+ ) 
• σύνδρομο Lowe (E72.0+ ) 

H42.8* Γλαύκωμα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Γλαύκωμα σε ογκοκέρκωση (B73+ ) 
  
 
 
Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού  
(H43-H45) 
  
H43 Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος 
H43.0   Πρόπτωση του υαλοειδούς σώματος 

Εξαιρούνται:  σύνδρομο του υαλοειδούς μετά από εγχείρηση καταρράκτη (H59.0) 
H43.1   Αιμορραγία του υαλοειδούς  
H43.2   Εναποθέσεις κρυσταλλοειδούς στο υαλοειδές σώμα 
H43.3   Άλλες θολώσεις του υαλοειδούς  

 Μεμβράνες υαλοειδούς και νήματα 
H43.8   Άλλες διαταραχές του υαλοειδούς  

Του υαλοειδούς: 
• εκφύλιση   
• αποκόλληση   
Εξαιρούνται:  παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του 

αμφιβληστροειδούς (H33.4) 
H43.9   Διαταραχή του υαλοειδούς σώματος, μη καθορισμένη 
  
H44 Διαταραχές του βολβού του οφθαλμού 

   Περιλαμβάνονται:  διαταραχές που προσβάλλουν πολλαπλές δομές του οφθαλμού 
H44.0   Πυώδης ενδοφθαλίτιδα 

Πανοφθαλμίτιδα 
Απόστημα υαλοειδούς  
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H44.1   Άλλες μορφές ενδοφθαλμίτιδας 
Παρασιτική ενδοφθαλμίτιδα ΜΚΑ 
Συμπαθητική ραγοειδίτιδα 

H44.2   Εκφυλιστική μυωπία 
H44.3   Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του βολβού του οφθαλμού  

Χάλκωση 
Σιδήρωση του οφθαλμού 

H44.4   Υποτονία του οφθαλμού 
H44.5   Νοσήματα εκφύλισης του βολβού του οφθαλμού 

Απόλυτο γλαύκωμα 
Ατροφία του βολβού  
Φθίση του βολβού  

H44.6   Παραμένον (παλαιό) ενδοφθάλμιο ξένο σώμα, μαγνητικό 
Παραμένον (παλαιό) μαγνητικό ξένο σώμα (στό-ή): 
• πρόσθιο θάλαμο 
• ακτινωτό σώμα 
• ίριδα 
• φακό 
• οπίσθιο τοίχωμα του βολβού  
• υαλοειδές σώμα 

H44.7   Παραμένον (παλαιό) ενδοφθάλμιο ξένο σώμα, μη μαγνητικό 
Παραμένον (μη μαγνητικό) (παλαιό) ξένο σώματος (στό-ή): 
• πρόσθιο θάλαμο 
• ακτινωτό σώμα 
• ίριδα  
• φακό 
• οπίσθιο τοίχωμα του βολβού  
• υαλοειδές σώμα 

H44.8   Άλλες διαταραχές του βολβού του οφθαλμού  
Αιμόφθαλμος 
Εξάρθρημα του βολβού  

H44.9 Διαταραχή του βολβού του οφθαλμού, μη καθορισμένη 
  
H45* Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
H45.0* Αιμορραγία του υαλοειδούς σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H45.1* Ενδοφθαλμίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Ενδοφθαλμίτιδα σε: 

• κυστικέρκωση (B69.1+ ) 
• ογκοκερκίαση (B73+ ) 
• τοξοκαρίαση (B83.0+ ) 

H45.8* Άλλες διαταραχές του υαλώδους σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε παθήσεις που 
ταξινομούνται αλλού 
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Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών  
(H46-H48) 
  
H46 Οπτική νευρίτιδα 
  Οπτική:  

• νευροπάθεια, εκτός της ισχαιμικής 
• θηλίτιδα 

  Οπισθοβολβική νευρίτιδα ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (H47.0) 
   οπτική νευρομυελίτιδα [Devic] (G36.0) 
  
H47 Άλλες διαταραχές του οπτικού [2ου] νεύρου και των οπτικών οδών 
H47.0   Διαταραχές του οπτικού νεύρου, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Συμπίεση του οπτικού νεύρου 
Αιμορραγία στο έλυτρο του οπτικού νεύρου 
Ισχαιμική οπτική νευροπάθεια 

H47.1  Οίδημα οπτικής θηλής, μη καθορισμένο 
H47.2   Oπτική ατροφία 

Κροταφική ωχρότητα οπτικής θηλής 
H47.3   Άλλες διαταραχές της οπτικής θηλής 

Drusen οπτικής θηλής  
Ψευδοοίδημα οπτικής θηλής 

H47.4   Διαταραχές του οπτικού χιάσματος 
H47.5   Διαταραχές των άλλων των οπτικών οδών 

Διαταραχές στις οπτικές ταινίες, γονατώδη σώματα και οπτικές ακτινοβολίες 
H47.6   Διαταραχές του οπτικού φλοιού 
H47.7   Διαταραχή των οπτικών οδών, μη καθορισμένη 
  
H48* Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
H48.0* Οπτική ατροφία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Οπτική ατροφία στην όψιμη σύφιλη (A52.1+ ) 
H48.1* Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε: 

• όψιμη σύφιλη (A52.1+ ) 
• μηνιγγοκοκκική λοίμώξη (A39.8+ ) 
• πολλαπλή σκλήρυνση (G35+ ) 

H48.8* Άλλες διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών σε νοσήματα που 
ταξινομούνται αλλού 
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Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της 
προσαρμογής και της διάθλασης 
(H49-H52) 
 
Εξαιρούνται:  νυσταγμός και άλλες παθολογικές κινήσεις των οφθαλμών (H55) 
  
H49 Παραλυτικός στραβισμός 
  Εξαιρούνται: οφθαλμοπληγία: 

• εσωτερική (H52.5) 
• ενδοπυρηνική (H51.2) 
• προοδευτική υπερπυρηνική (G23.1) 

H49.0   Παράλυση της τρίτης εγκεφαλικής συζυγίας [κοινού κινητικού νεύρου] 
H49.1   Παράλυση της τέταρτης εγκεφαλικής συζυγίας [τροχιλιακού νεύρου] 
H49.2   Παράλυση της έκτης εγκεφαλικής συζυγίας [απαγωγού νεύρου] 
H49.3   Ολική (εξωτερική) οφθαλμοπληγία 
H49.4   Προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία 
H49.8   Άλλος παραλυτικός στραβισμός 

Εξωτερική οφθαλμοπληγία ΜΚΑ 
Σύνδρομο Kearns-Sayre 

H49.9   Παραλυτικός στραβισμός μη καθορισμένος 
  
H50    Άλλος στραβισμός 
H50.0   Συγκλίνων συνεκτικός στραβισμός 

Εσωτροπία (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας  
H50.1   Αποκλίνων συνεκτικός στραβισμός 
  Εξωτροπία (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας 
H50.2   Κάθετος στραβισμός 

Υπερτροπία 
Υποτροπία 

H50.3   Διαλείπουσα ετεροτροπία 
Διαλείπουσα: 
• εσωτροπία } 
• εξωτροπία  } (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη) 

H50.4   Άλλη και μη καθορισμένη ετεροτροπία 
Συνεκτικός στραβισμός ΜΚΑ  
Κυκλοτροπία 
Μικροτροπια 
Σύνδρομο προσήλωσης του ενός οφθαλμού  

H50.5   Ετεροφορία 
Εναλλασσόμενη  υπερφορία 
Εσωφορία 
Εξωφορία 

H50.6   Μηχανικός στραβισμός 
Σύνδρομο του ελύτρου του Brown  
Στραβισμός οφειλόμενος σε συμφύσεις  
Τραυματικός περιορισμός της κινητικότητας των οφθαλμικών μυών 

H50.8   Άλλες καθορισμένες μορφές στραβισμού 
Σύνδρομο Duane 

H50.9   Στραβισμός, μη καθορισμένος 
  
H51 Άλλες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας 
H51.0   Συζυγής παράλυση του βλέμματος 
H51.1   Ανεπάρκεια σύγκλισης και υπερβολική σύγκλιση 
H51.2   Ενδοπυρηνική οφθαλμοπληγία 
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H51.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας 
H51.9   Διαταραχή της διοφθάλμου κινητικότητας, μη καθορισμένη 
  
H52 Διαταραχές της διάθλασης και της προσαρμογής 
H52.0   Υπερμετρωπία  
H52.1   Μυωπία 

Εξαιρούνται:   εκφυλιστική μυωπία (H44.2) 
H52.2   Αστιγματισμός 
H52.3   Ανισομετρωπία και ανισοεικονία 
H52.4   Πρεσβυωπία 
H52.5   Διαταραχές της προσαρμογής 

Εσωτερική οφθαλμοπληγία (πλήρης) (ολική) 
Πάρεση  }  
Σπασμός  } των μυών της προσαρμογής  

H52.6   Άλλες διαθλαστικές διαταραχές 
H52.7   Διαθλαστική διαταραχή, μη καθορισμένη 
 
 
  
 
Οπτικές διαταραχές και τύφλωση  
(H53-H54) 
  
H53 Οπτικές διαταραχές 
H53.0   Αμβλυωπία εξ ανοψίας 

Αμβλυωπία:         
• ανισομετρωπική 
• στερητική  
• από στραβισμό 

H53.1   Υποκειμενικές οπτικές διαταραχές 
Ασθενωπία 
Τύφλωση της ημέρας 
Ημεραλωπία 
Μεταμορφοψία 
Φωτοφοβία 
Φωτοπτικό σκότωμα 
Αιφνίδια απώλεια της όρασης 
Οπτική άλως 
Εξαιρούνται:   οπτικές ψευδαισθήσεις (R44.1) 

H53.2   Διπλωπία 
Διπλή όραση 

H53.3   Άλλες διαταραχές της διόφθαλμης όρασης 
Ανώμαλη αμφιβληστροειδική αντιστοιχία 
Ταύτιση των ειδώλων με ατελή στερεοσκοπική όραση 
Ταυτόχρονη όραση χωρίς ταύτιση των ειδώλων 
Καταστολή της διόφθαλμης όρασης 
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H53.4   Ελλείμματα των οπτικών πεδίων 
Διερεύνηση τυφλής κηλίδας 
Γενικευμένη στένωση  του οπτικού πεδίου 
Ημιανοψία (ετερώνυμη) (ομώνυμη) 
Τεταρτοκυκλική ανοψία 
Σκότωμα: 
• τοξοειδές 
• του Bjerrum 
• κεντρικό  
• δακτυλιοειδές 

H53.5   Δυσχρωματοψίες 
Αχρωματοψία  
Επίκτητη δυσχρωματοψία 
Αχρωματοψία  
Δευτερανωμαλία 
Δευτερανοψία 
Πρωτανωμαλία 
Πρωτανοψία 
Τριτανωμαλία 
Τριτανοψία 
Εξαιρούνται:  ημεραλωπία (H53.1) 

H53.6   Νυκταλωπία 
Εξαιρούνται:  περιπτώσεις που οφείλονται σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E50.5) 

H53.8   Άλλες οπτικές διαταραχές 
H53.9   Οπτική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
H54 Τύφλωση και ελαττωμένη όραση 

Σημείωση:  Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών ανεπάρκειας της όρασης βλέπε τον 
παρακάτω πίνακα.  

Εξαιρούνται:   παροδική αμαύρωση (G45.3) 
H54.0   Τύφλωση και των δύο οφθαλμών 

Βλάβη της όρασης κατηγοριών 3, 4, 5 σε αμφότερους τους οφθαλμούς. 
H54.1   Τύφλωση του ενός οφθαλμού και ελάττωση της όρασης του άλλου οφθαλμού 

Βλάβη της όρασης κατηγοριώνς 3, 4, 5 στον ένα οφθαλμό, και κατηγοριών 1 ή 2 στον άλλο. 
H54.2   Ελάττωση της όρασης και των δύο οφθαλμών 

Βλάβη της όρασης κατηγοριών 1 ή 2 και στους δύο οφθαλμούς 
H54.3   Απροσδιόριστη απώλεια όρασης και των δύο οφθαλμών 

Βλάβη της όρασης κατηγορίας 9 και στους δύο οφθαλμούς 
H54.4   Τύφλωση του ενός οφθαλμού 

Βλάβη της όρασης κατηγοριών  3, 4, 5 στον έναν οφθαλμό [φυσιολογική όραση στον άλλο 
οφθαλμό]. 

H54.5 Ελαττωμένη  όραση του ενός οφθαλμού 
Βλάβη της όρασης κατηγοριών 1 ή 2 στον έναν οφθαλμό [φυσιολογική όραση στον άλλο 
οφθαλμό]. 

H54.6   Απροσδιόριστη απώλεια όρασης του ενός οφθαλμού 
Βλάβη της όρασης κατηγορίας 9 στον έναν οφθαλμό [φυσιολογική όραση στον άλλο 
οφθαλμό]. 
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H54.7   Μη καθορισμένη απώλεια όρασης 
 Βλάβη της όρασης κατηγορίας 9 ΜΚΑ 
Σημείωση:  Ο παρακάτω πίνακας δίνει μία ταξινόμηση της βαρύτητας της βλάβης της 

όρασης όπως προτάθηκε από μία Ομάδα Μελέτης της ΠΟΥ για την Πρόληψη 
της Τύφλωσης, στη Γενεύη στις 6-10 Νοεμβρίου 1972. (WHO Technical Report 
Series No. 518, 1973) 

 
  Ο όρος «ελαττωμένη όραση» στην κατηγορία H54 περιλαμβάνει τις κατηγορίες 

1 και 2 του πίνακα, ο όρος «τύφλωση» τις κατηγορίες 3, 4 και 5, και ο όρος 
«απροσδιόριστη απώλεια της όρασης» την κατηγορία 9. 

   
  Αν ληφθεί υπόψη η έκταση του οπτικού πεδίου, οι ασθενείς με πεδίο όχι 

μεγαλύτερο των 10ο αλλά μεγαλύτερο των 5ο γύρω από το κεντρικό σημείο 
προσήλωσης θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 3 και οι ασθενείς με 
πεδίο όχι μεγαλύτερο των 5ο γύρω από το κεντρικό σημείο προσήλωσης θα 
πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 4, ακόμη κι αν η κεντρική οπτική 
οξύτητα δεν είναι ελαττωμένη. 

 
 
  

Κατηγορία 
ελαττωμένης όρασης 

  

Οπτική οξύτητα με την καλύτερη δυνατή διόρθωση 

Το μέγιστο, λιγότερη από: Το ελάχιστο, ίση ή καλύτερη από: 

1 
6/18 6/60 

3/10 (0,3) 1/10 (0,1) 
20/70 20/200 

2 
6/60 3/60 

1/10 (0,1) 1/20 (0,05) 
20/200 20/400 

3 
3/60 1/60 (μέτρηση δακτύλων στο 1 μέτρο)

1/20 (0,05) 1/50 (0,02) 
20/400 5/300 (20/1200) 

4 
1/60 (μέτρηση δακτύλων στο 1 μέτρο) Αντίληψη του φωτός  

1/50 (0,02) 
5/300 

5 Απουσία αντίληψης του φωτός 

9 Απροσδιόριστη ή αδιευκρίνιστη 
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Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 
(H55-H59) 
  
H55 Νυσταγμός και άλλες ανώμαλες κινήσεις των οφθαλμών 
  Νυσταγμός : 

• ΜΚΑ 
• συγγενής 
• στερητικός   
• αποσυνδετικός   
• λανθάνων  

  
H57 Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 
H57.0   Ανωμαλίες της λειτουργίας της κόρης 
H57.1   Οφθαλμικό άλγος 
H57.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 
H57.9   Διαταραχή του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, μη καθορισμένη 
  
H58* Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
H58.0* Ανωμαλίες της λειτουργίας της κόρης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Φαινόμενο Argyll Robertson ή συφιλιδική κόρη (A52.1+ ) 
H58.1* Οπτικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H58.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα 

που ταξινομούνται αλλού 
  Συφιλιδική οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ: 

• συγγενής: 
• πρώιμη (A50.0+ ) 
• όψιμη (A50.3+ ) 

• πρώιμη (δευτεροπαθής) (A51.4+ ) 
• όψιμη (A52.7+ ) 

  
H59   Μετεγχειρητικές διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: μηχανικές επιπλοκές από: 

• ενδοφθάλμιους φακούς (T85.2) 
• άλλες οφθαλμικές προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T85.3) 

   ψευδοφακία (Z96.1) 
H59.0  Κερατοπάθεια (bullous aphakic) μετά από επέμβαση καταρράκτη    

Υαλοειδές (επαφής) σύνδρομο  
Σύνδρομο υαλοειδούς κερατοειδούς 

H59.8   Άλλες μετεγχειρητικές διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 
Χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές μετά από επέμβαση για αποκόλληση 

H59.9   Μετεπεγχειρητική διαταραχή του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, μη καθορισμένη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
 

Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης  
(H60-H95) 
 

 

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ( P00-P96) 
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ( A00-B99 )  
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας ( O00-O99 )  
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες ( Q00-Q99 )  
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα ( E00-E90 )  
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες 
(S00-T98)  
νεοπλάσματα ( C00-D48 )  
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 
ταξινομούνται αλλού ( R00-R99 )  

 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:  
H60-H62  Νοσήματα του έξω ωτός  
H65-H75  Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης   
H80-H83  Νοσήματα του έσω ωτός  
H90-H95  Άλλες διαταραχές του ωτός  
 
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:    
H62*  Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H67*  Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
H75*  Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού  
H82*  Σύνδρομα ιλίγγου σε νοσήματα  που ταξινομούνται αλλού  
H94*  Άλλες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
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Νοσήματα του έξω ωτός  
(H60-H62) 
  
H60 Ωτίτιδα εξωτερική  
H60.0 Απόστημα του έξω ωτός 

Δοθιήνας (ενδοδερμικό απόστημα)  }  
Ψευδάνθραξ  } του πτερυγίου ή του έξω ακουστικού πόρου 
Δοθιήνας εξελκωμένος  } 

H60.1 Κυτταρίτιδα του έξω ωτός 
Κυτταρίτιδα του; 
• πτερυγίου 
• έξω ακουστικού πόρου 

H60.2 Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα 
H60.3 Άλλη λοιμώδης εξωτερική ωτίτιδα  

Εξωτερική ωτίτιδα : 
• διάχυτη                  
• αιμορραγική  
Ους των κολυμβητών 

H60.4 Χολοστεάτωμα του έξω ωτός 
Αποφρακτική κεράτωση του έξω ωτός (ακουστικού πόρου) 

H60.5 Οξεία εξωτερική ωτίτιδα, μη λοιμώδης 
Οξεία εξωτερική ωτίτιδα: 
• ΜΚΑ 
• ακτινική 
• χημική 
• εξ' επαφής 
• εκζεματοειδής 
• αντιδραστική 

H60.8 Άλλη εξωτερική ωτίτιδα 
Χρόνια εξωτερική ωτίτιδα ΜΚΑ 

H60.9 Εξωτερική ωτίτιδα, μη καθορισμένη 
  
H61 Άλλες διαταραχές του έξω ωτός 
H61.0 Περιχονδρίτιδα του έξω ωτός 

Χρόνια οζώδης χονδροδερματίτιδα της έλικας 
Περιχονδρίτιδα του πτερυγίου  

H61.1  Μη λοιμώδεις διαταραχές του πτερυγίου  
Επίκτητη δυσμορφία του πτερυγίου  

  Εξαιρούνται: ανθοκραμβοειδές ους (M95.1) 
H61.2 Βύσμα κυψελίδας 

Κυψελίδα του ωτός 
H61.3 Επίκτητη στένωση του έξω ακουστικού πόρου 

Σύμπτωση του έξω ακουστικού πόρου 
H61.8 Άλλη καθορισμένη διαταραχή του έξω ωτός 

Εξόστωση του έξω ακουστικού πόρου 
H61.9 Διαταραχή του έξω ωτός, μη καθορισμένη 
  
H62* Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H62.0* Εξωτερική ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Εξωτερική ωτίτιδα στο ερυσίπελας (A46+ ) 
H62.1* Εξωτερική ωτίτιδα σε ιογενείς λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού 

Εξωτερική ωτίτιδα σε: 
• λοίμωξη από ερπητοϊούς [ιός του απλού έρπητα] (B00.1+ ) 
• έρπητα ζωστήρα (B02.8+ ) 
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H62.2* Εξωτερική ωτίτιδα σε μυκητιάσεις 
Εξωτερική ωτίτιδα σε : 
• ασπεργίλλωση (B44.8+ ) 
• καντινίαση (B37.2+ ) 
Ωτομύκωση ΜΚΑ (B36.9+ ) 

H62.3* Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται 
αλλού 

H62.4* Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Εξωτερική ωτίτιδα από μολυσματικο κηρίο (L01.-+ ) 

H62.8* Άλλες διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού. 
  
  
 
Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης  
(H65-H75) 
  
H65 Μη πυώδης μέση ωτίτιδα 
  Περιλαμβάνονται: περιπτώσεις με μυριγγίτιδα 

Χρησιμοποιήστε τον επιπρόσθετο κωδικό (H72), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε την 
παρουσία διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης. 

H65.0 Οξεία ορώδης μέση ωτίτιδα 
Οξεία και υποξεία εκκριτική μέση ωτίτιδα 

H65.1 Άλλη οξεία μη πυώδης μέση ωτίτιδα 
Μέση ωτίτιδα, οξεία και υποξεία: 
• αλλεργική (βλεννώδης) (αιμορραγική) (ορώδης) 
• βλεννώδης 
• μη πυώδης ΜΚΑ 
• αιμορραγική 
• οροβλεννώδης 

  Εξαιρούνται: βαρότραυμα του ωτός (T70.0) 
   μέση ωτίτιδα (οξεία) ΜΚΑ (H66.9) 
H65.2 Χρόνια ορώδης μέση ωτίτιδα  

Χρόνιος σαλπιγγοτυμπανικός κατάρρους 
H65.3 Χρόνια βλεννώδης μέση ωτίτιδα 

Κολλώδες ους [glue ear] 
Μέση ωτίτιδα, χρόνια: 
• βλεννώδης 
• εκκριτική 
• διιδρωματική 

  Εξαιρούνται: συμφυτική νόσος του μέσου ωτός (H74.1) 
H65.4 Άλλη χρόνια μη πυώδης μέση ωτίτιδα 

Μέση ωτίτιδα, χρόνια: 
• αλλεργική 
• εξιδρωματική 
• μη πυώδης ΜΚΑ 
• οροβλεννώδης 
• με συλλογή υγρού (μη πυώδους) 
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H65.9 Μη πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη. 
Μέση ωτίτιδα: 
• αλλεργική 
• καταρροϊκή 
• εξιδρωματική 
• βλεννώδης 
• εκκριτική 
• οροβλεννώδης 
• ορώδης 
• διϊδρωματική 
• με συλλογή υγρού (μη πυώδους) 

  
H66 Πυώδης και μη καθορισμένη μέση ωτίτιδα  
  Περιλαμβάνονται: περιπτώσεις με μυριγγίτιδα 

Χρησιμοποιείστε τον επιπρόσθετο κωδικό (H72), εάν είναι επιθυμητό, για να ταυτοποιήσετε 
την παρουσία διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης. 

H66.0 Οξεία πυώδης μέση ωτίτιδα 
H66.1 Χρόνια σαλπιγγοτυμπανική πυώδης μέση ωτίτιδα  

Καλοήθης χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα 
Χρόνια σαλπιγγοτυμπανική νόσος 

H66.2 Χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα του επιτυμπανικού χώρου και του μαστοειδούς άντρου 
Χρόνια επιτυμπανο-μαστοειδική νόσος ή αττικο-μαστοειδική νόσος 

H66.3 Άλλη χρόνια μέση πυώδης ωτίτιδα  
Χρόνια μέση πυώδης ωτίτιδα ΜΚΑ 

H66.4 Πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη 
Πυώδης μέση ωτίτιδα ΜΚΑ  

H66.9 Μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη 
Μέση ωτίτιδα: 
• ΜΚΑ  
• οξεία ΜΚΑ 
• χρόνια ΜΚΑ  

  
H67* Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H67.0* Μέση ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Μέση ωτίτιδα στην: 
• οστρακιά (A38+ ) 
• φυματίωση (A18.6+ ) 

H67.1* Μέση ωτίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Μέση ωτίτιδα στην : 
• γρίππη (J09 – J11+ ) 
• ιλαρά (B05.3+ ) 

H67.8* Μέση ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
H68 Ευσταχιανή σαλπιγγίτιδα και απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας 
H68.0 Ευσταχιανή σαλπιγγίτιδα 
H68.1 Απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας 

Συμπίεση  } 
Στένωση  } της ευσταχιανής σάλπιγγας 
Ρίκνωση  } 

  
H69 Άλλες διαταραχές της ευσταχιανής σάλπιγγας 
H69.0 Ανοικτή ευσταχιανή σάλπιγγα   
H69.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ευσταχιανής σάλπιγγας 
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H69.9 Διαταραχή της ευσταχιανής σάλπιγγας, μη καθορισμένη 
  
H70 Μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις 
H70.0 Οξεία μαστοειδίτιδα 

Απόστημα  } 
Εμπύημα  } της μαστοειδούς απόφυσης 

H70.1 Χρόνια μαστοειδίτιδα 
Διάβρωση  } 
Συρίγγιο  } της μαστοειδούς απόφυσης 

H70.2 Λιθοειδίτιδα  
Φλεγμονή του λιθοειδούς οστού (οξεία) (χρόνια) 

H70.8 Άλλη μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις 
H70.9 Μαστοειδίτιδα, μη καθορισμένη 
  
H71 Χολοστεάτωμα του μέσου ωτός 

Χολοστεάτωμα του κοίλου του τυμπάνου 
  Εξαιρούνται: χολοστεάτωμα του έξω ωτός (H60.4) 
   υποτροπιάζον χολοστεάτωμα του κοίλου του  
  τυμπάνου μετά από μαστοειδεκτομή (H95.0) 
  
H72 Διάτρηση του τυμπανικού υμένα 
  Περιλαμβάνονται: διάτρηση του τυμπανικού υμένα: 
   • επίμονη μετατραυματική 
   • μεταφλεγμονώδης 
  Εξαιρούνται: τραυματική ρήξη του τυμπανικού υμένα (S09.2) 
H72.0 Κεντρική διάτρηση του τυμπανικού υμένα 
H72.1 Επιτυμπανική διάτρηση  

Διάτρηση της χαλαρής μοίρας του τυμπανικού υμένα 
H72.2 Άλλες περιφερικές διατρήσεις του τυμπανικού υμένα 
H72.8 Άλλες διατρήσεις του τυμπανικού υμένα 

Διάτρηση(εις): 
• πολλαπλές } 
• ολική } του τυμπανικού υμένα 

H72.9 Διάτρηση του τυμπανικού υμένα, μη καθορισμένη 
  
H73 Άλλες διαταραχές του τυμπανικού υμένα 
H73.0 Οξεία μυριγγίτιδα 

Οξεία φλεγμονή του τυμπανικού υμένα 
Φυσαλλιδώδης μυριγγίτιδα 

  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνυπάρχει μέση ωτίτιδα (H65-H66) 
H73.1 Χρόνια μυριγγίτιδα 

Χρόνια  φλεγμονή του τυμπανικού υμένα 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνυπάρχει μέση ωτίτιδα (H65-H66) 
H73.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του τυμπανικού υμένα 
H73.9 Διαταραχή του τυμπανικού υμένος, μη καθορισμένη 
  
H74 Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης 
H74.0 Τυμπανοσκλήρυνση 
H74.1 Συμφυτική νόσος του μέσου ωτός 

Συμφυτική ωτίτιδα 
  Εξαιρούνται: κολλώδες ους [glue ear] (H65.3) 
H74.2 Διακοπή της συνέχειας και παρεκτόπιση των ακουστικών οσταρίων 
 
 



ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ 

 340

H74.3 Άλλες επίκτητες ανωμαλίες των ακουστικών οσταρίων 
Αγκύλωση  } 
Μερική απώλεια  } των ακουστικών οσταρίων 

H74.4 Πολύποδας του μέσου ωτός 
H74.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης 
H74.9 Διαταραχή του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη 
  
H75* Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
H75.0* Μαστοειδίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Φυματιώδης μαστοειδίτιδα (A18.0+ ) 
H75.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
 
 
Νοσήματα του έσω ωτός 
(H80-H83) 
  
H80 Ωτοσκλήρυνση 
  Περιλαμβάνονται: ωτοσπογγίωση 
H80.0 Ωτοσκλήρυνση που προσβάλει την  ωοειδή θυρίδα, μη αποφρακτική 
H80.1 Ωτοσκλήρυνση που προσβάλει την  ωοειδή θυρίδα, αποφρακτική 
H80.2 Ωτοσκλήρυνση του κοχλία 

Ωτοσκλήρυνση που προσβάλει την: 
• ωτική κάψα 
• στρογγύλη θυρίδα 

H80.8 Άλλη ωτοσκλήρυνση 
H80.9 Ωτοσκλήρυνση, μη καθορισμένη 
  
H81 Διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας 
  Εξαιρούνται: ίλιγγος: 
   • ΜΚΑ (R42) 
   • επιδημικός (A88.1) 
H81.0 Νόσος Menière 

Λαβυρινθικός ύδρωπας 
Σύνδρομο Menière ή ίλιγγος  

H81.1 Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος 
H81.2 Αιθουσαία νευρονίτιδα 
H81.3 Άλλες μορφές περιφερικού ιλίγγου 

Σύνδρομο Lermoyez 
Ίλιγγος: 
• ακουστικός   
• ωτογενής  
• περιφερικός ΜΚΑ  

H81.4 Ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας 
Κεντρικός νυσταγμός θέσης 

H81.8 Άλλες διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας 
H81.9 Διαταραχή της αιθουσαίας λειτουργίας, μη καθορισμένη  

Σύνδρομο ιλίγγου ΜΚΑ 
 
H82* Σύνδρομα ιλίγγου σε νοσήματα  που ταξινομούνται αλλού 
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H83 Άλλα νοσήματα του έσω ωτός 
H83.0 Λαβυρινθίτιδα 
H83.1 Λαβυρινθικό συρίγγιο 
H83.2 Δυσλειτουργία του λαβυρίνθου 

Υπερευαισθησία  } 
Υπολειτουργία  } του λαβυρίνθου 
Απώλεια λειτουργίας  } 

H83.3 Επιδράσεις θορύβου στο έσω ους 
Ακουστικό τραύμα 
Απώλεια ακοής που προξενείται από θόρυβο 

H83.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του έσω ωτός 
H83.9 Νόσημα του έσω ωτός, μη καθορισμένο  
  
 
 
Άλλες διαταραχές του ωτός  
(H90-H95) 
  
H90 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου 
  Περιλαμβάνονται: συγγενής κώφωση 
  Εξαιρούνται: κωφαλαλία ΜΤΑ (H91.3) 
   κώφωση ΜΚΑ (H91.9)  
   Απώλεια ακοής:                               
   • ΜΚΑ (H91.9)    
   • που προξενείται από θόρυβο (H83.3) 
   • ωτοτοξική (H91.0) 
   • αιφνίδια (ιδιοπαθής) (H91.2) 
H90.0 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, αμφοτερόπλευρη 
H90.1 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ους 
H90.2 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, μη καθορισμένη  

Κώφωση τύπου αγωγιμότητας ΜΚΑ 
H90.3 Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, αμφοτερόπλευρη  
H90.4 Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής,, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ους 
H90.5 Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, μη καθορισμένη 

Συγγενής κώφωση ΜΚΑ 
Απώλεια ακοής: 
• κεντρική  } 
• νευρική } 
• αντίληψης }  ΜΚΑ 
• αισθητηριακή  } 
Νευροαισθητηριακή κώφωση ΜΚΑ 

H90.6 Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, αμφοτερόπλευρη  
H90.7 Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, ετερόπλευρη με 

ανέπαφη ακοή στο έτερο ους 
H90.8 Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, μη καθορισμένη 
 
H91 Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής 
  Εξαιρούνται: παθολογική ακουστική αντίληψη (H93.2) 
   απώλεια ακοής όπως ταξινομείται στην H90.- 
   βύσμα κυψελίδας (H61.2) 
   απώλεια ακοής που προξενείται από θόρυβο (H83.3) 
   ψυχογενής κώφωση (F44.6) 
   παροδική ισχαιμική κώφωση (H93.0) 
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H91.0 Ωτοτοξική απώλεια ακοής  
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. 

H91.1 Πρεσβυακοΐα 
Πρεσβυακουσία 

H91.2 Αιφνίδια ιδιοπαθής απώλεια ακοής 
Αιφνίδια απώλεια ακοής ΜΚΑ  

H91.3 Κωφαλαλία, που δεν ταξινομείται αλλού 
H91.8 Άλλες καθορισμένες περιπτώσεις απώλειας ακοής 
H91.9 Απώλεια ακοής, μη καθορισμένη 

Κώφωση: 
• ΜΚΑ 
• υψηλής συχνότητος 
• χαμηλής συχνότητος 

  
H92 Ωταλγία και ωτικό έκκριμα 
H92.0 Ωταλγία 
H92.1 Ωτόρροια 
  Εξαιρούνται: διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσω του ωτός (G96.0) 
H92.2 Ωτορραγία 
  Εξαιρούνται: τραυματική ωτορραγία - κωδικοποιήστε σύμφωνα με το είδος του 

τραυματισμού. 
  
H93 Άλλες διαταραχές του ωτός, που δεν ταξινομούνται αλλού 
H93.0 Εκφυλιστικές και αγγειακές διαταραχές του ωτός 

Παροδική ισχαιμική κώφωση 
  Εξαιρούνται: πρεσβυακοΐα (H91.1) 
H93.1 Εμβοές 
H93.2 Άλλες περιπτώσεις παθολογικής ακουστικής αντίληψης 
  Ακουστική εξίσωση 
  Διπλακουσία 
  Υπερακουσία 
  Παροδική επιδείνωση του ακουστικού ουδού  
  Εξαιρούνται: ακουστικές ψευδαισθήσεις (R44.0) 
H93.3 Διαταραχές του ακουστικού νεύρου 

Διαταραχές της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας 
H93.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ωτός 
H93.9 Διαταραχή του ωτός, μη καθορισμένη 
  
H94* Άλλες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
H94.0* Ακουστική νευρίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Ακουστική νευρίτιδα συφιλιδική (A52.1+ ) 
H94.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
H95 Μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
H95.0 Υποτροπιάζον χολοστεάτωμα της κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή  
H95.1 Άλλες διαταραχές μετά από μαστοειδεκτομή 

Χρόνια φλεγμονή  } 
Κοκκίωση  } της κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή 
Κύστη βλενογόνου } 

H95.8 Άλλες μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης   
H95.9 Μετεγχειρητική διαταραχή του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 
 
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος  
(I00-I99) 
 
 
Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ( P00-P96 )  

ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ( A00-B99 )  
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας ( O00-O99 )  
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες ( Q00-Q99 )  
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα ( E00-E90 )  
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες 
(S00-T98)  
νεοπλάσματα ( C00-D48 )  
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 
ταξινομούνται αλλού ( R00-R99 )  
συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού ( M30-M36 )  
παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και σχετικά σύνδρομα ( G45.- )  

 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:    
I00-I02  Οξύς ρευματικός πυρετός  
I05-I09  Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες  
I10-I15  Υπερτασικά νοσήματα  
I20-I25  Ισχαιμικές καρδιοπάθειες  
I26-I28  Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας  
I30-I52  Άλλες μορφές καρδιοπάθειας  
I60-I69  Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων  
I70-I79  Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών  
I80-I89  Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται 

αλλού  
I95-I99  Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος  
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:    
I32*  Περικαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
I39*  Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού  
I41*  Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
I43*  Μυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I52*  Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
I68*  Διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
I79*  Διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού  
I98*  Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
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Οξύς ρευματικός πυρετός  
(I00-I02) 
  
 
I00    Ρευματικός πυρετός χωρίς να αναφέρεται συμμετοχή της καρδιάς 
   Αρθρίτιδα, ρευματική, οξεία ή υποξεία 
  
I01    Ρευματικός πυρετός με καρδιακή συμμετοχή 
  Εξαιρούνται: χρόνια καρδιακά νοσήματα ρευματικής αιτιολογίας (I05-I09) εκτός άν 

συνυπάρχει ρευματικός πυρετός, ή ένδειξη υποτροπής ή ενεργής 
δραστηριότητας της ρευματικής εξεργασίας. Σε περιπτώσεις που υπάρχει 
αμφιβολία σχετικά με τη ρευματική δραστηριότητα κατά το χρόνο του θανάτου 
βλέπε τους κανόνες και οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2.  

I01.0   Οξεία ρευματική περικαρδίτιδα 
Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με περικαρδίτιδα 
Ρευματική περικαρδίτιδα (οξεία)  

  Εξαιρούνται: όταν η περίπτωση δεν καθορίζεται ως ρευματική (I30.- ) 
I01.1   Οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα 

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με ενδοκαρδίτιδα ή ενδοκαρδίτιδα φυσικής βαλβίδας 
[valvulitis] 
Οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα φυσικής βαλβίδας [valvulitis] 

I01.2   Οξεία ρευματική μυοκαρδίτιδα 
 Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με μυοκαρδίτιδα 
I01.8   Άλλη οξεία ρευματική καρδιοπάθεια 

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με άλλους απλούς ή πολλαπλούς τύπους καρδιακής 
συμμετοχής 
Οξεία ρευματική πανκαρδίτιδα 

I01.9   Οξεία ρευματική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη 
Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με μη καθορισμένο τύπο καρδιακής συμμετοχής 
Ρευματική: 
• καρδίτιδα, οξεία 
• καρδιοπάθεια, ενεργή ή οξεία 

  
I02    Ρευματική χορεία 
  Περιλαμβάνονται: χορεία του Sydenham  
  Εξαιρούνται: χορεία:  
   • ΜΚΑ (G25.5) 
   • του Huntington (G10) 
I02.0   Ρευματική χορεία με καρδιακή συμμετοχή 

Χορεία ΜΚΑ με καρδιακή συμμετοχή 
Ρευματική χορεία με καρδιακή συμμετοχή οποιουδήποτε τύπου που μπορεί να ταξινομηθεί 
στην κατηγορία I01.- 

I02.9   Ρευματική χορεία χωρίς καρδιακή συμμετοχή 
Ρευματική χορεία ΜΚΑ 
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Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες  
(I05-R09) 
  
I05    Ρευματικά νοσήματα της μιτροειδούς βαλβίδας  
  Περιλαμβάνονται: καταστάσεις που μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες I05.0 και 

I05.2-I05.9, είτε καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας είτε όχι 
  Εξαιρούνται: όταν οι καταστάσεις καθορίζονται ως μη ρευματικής αιτιολογίας (I34.- ) 
I05.0   Στένωση μιτροειδούς 

Απόφραξη μιτροειδούς (βαλβίδας) (ρευματική)  
I05.1   Ρευματική ανεπάρκεια μιτροειδούς 

Ρευματική μιτροειδική: 
• ανεπάρκεια  
• παλινδρόμηση  

I05.2   Στένωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια 
Στένωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια ή παλινδρόμηση 

I05.8   Άλλες βαλβιδοπάθειες της μιτροειδούς  
Ανεπάρκεια της μιτροειδούς (βαλβίδας) 

I05.9    Βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς, μη καθορισμένη 
 Διαταραχή μιτροειδούς (βαλβίδας) (χρόνια) ΜΚΑ 

  
I06    Ρευματικά νοσήματα της αορτικής βαλβίδας  
  Εξαιρούνται: όταν οι περιπτώσεις δεν καθορίζονται ως ρευματικές (I35.- ) 
I06.0   Ρευματική αορτική στένωση  

Ρευματική απόφραξη της αορτικής (βαλβίδας)  
I06.1   Ρευματική αορτική ανεπάρκεια  

Ρευματική αορτική: 
• ανεπάρκεια  
• παλινδρόμηση  

I06.2   Ρευματική αορτική στένωση με ανεπάρκεια  
Ρευματική στένωση αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια ή παλινδρόμηση  

I06.8   Άλλες ρευματικές παθήσεις της αορτικής βαλβίδας  
I06.9   Ρευματική πάθηση της αορτική βαλβίδας, μη καθορισμένη  

Ρευματική αορτική πάθηση (βαλβίδας) ΜΚΑ  
  
I07    Ρευματικά νοσήματα της τριγλώχινας βαλβίδας  
  Περιλαμβάνονται: όταν οι περιπτώσεις καθορίζονται ως ρευματικής ή μη καθορισμένης 

αιτιολογίας 
  Εξαιρούνται: όταν οι περιπτώσεις  καθορίζονται ως μη ρευματικές (I36.- ) 
I07.0   Στένωση της τριγλώχινας 

Στένωση της τριγλώχινας (βαλβίδας) (ρευματική) 
I07.1   Ανεπάρκεια της τριγλώχινας 

Ανεπάρκεια της τριγλώχινας (βαλβίδας) (ρευματική) 
I07.2   Στένωση της τριγλώχινας με ανεπάρκεια 
I07.8   Άλλες παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας 
I07.9   Πάθηση της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένη  

Διαταραχή της τριγλώχινας βαλβίδας ΜΚΑ 
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I08 Πολυβαλβιδοπάθειες 
  Περιλαμβάνονται: είτε καθορισμένες ως ρευματικές είτε μη καθορισμένης αιτιολογίας 
  Εξαιρούνται: ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας  (I38) 
   πολυβαλβιδοπάθειες καθορισμένης αιτιολογίας εκτός της ρευματικής 

καρδιοπάθειας (χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους κωδικούς στις 
κατηγορίες  I34-I38, Q22-Q23 και Q24.8) 

   ρευματικά νοσήματα του ενδοκαρδίου, με προσβολή μη καθορισμένης 
βαλβίδας (I09.1) 

I08.0   Διαταραχές αμφότερων της μιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας 
Συμμετοχή και των δύο βαλβίδων, αορτικής και μιτροειδούς, είτε καθορίζεται ως ρευματική 
είτε μη καθορισμένης αιτιολογίας 

I08.1   Διαταραχές αμφότερων της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας 
I08.2   Διαταραχές αμφότερων της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας 
I08.3   Συνδυασμένες διαταραχές της μιτροειδούς, της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας 
I08.8   Άλλες πολυβαλβιδοπάθειες 
I08.9   Πολυβαλβιδοπάθεια, μη καθορισμένη 
  
I09 Άλλα ρευματικά καρδιακά νοσήματα 
I09.0   Ρευματική μυοκαρδίτιδα 
  Εξαιρούνται: μυοκαρδίτιδα μη καθορισμένη ως ρευματική (I51.4) 
I09.1   Ρευματικά νοσήματα του ενδοκαρδίου, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας 

Ρευματική: 
• ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) 
• προσβολή φυσικής βαλβίδας [valvulitis] (χρόνια)  

  Εξαιρούνται: ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας (I38) 
I09.2   Χρόνια ρευματική περικαρδίτιδα 

Συμφύσεις του περικαρδίου, ρευματικής αιτιολογίας 
Χρόνια ρευματική:   
• μεσοθωρακοπερικαρδίτιδα  
• μυοπερικαρδίτιδα 

  Εξαιρούνται: όταν δεν καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I31.- ) 
I09.8   Άλλα καθορισμένα ρευματικά καρδιακά νοσήματα  

Ρευματική νόσος της πνευμονικής βαλβίδας  
I09.9   Ρευματικό καρδιακό νόσημα, μη καθορισμένο  

Ρευματική: 
• καρδίτιδα 
• καρδιακή ανεπάρκεια 

  Εξαιρούνται: ρευματοειδής καρδίτιδα (M05.3) 
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Υπερτασικά νοσήματα 
(I10-I15) 
 
 
 Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία (O10-O11, 

O13-O16) 
  περιπτώσεις με συμμετοχή των στεφανιαίων αγγείων (I20-I25) 
  νεογνική υπέρταση (P29.2) 
  πνευμονική υπέρταση (I27.0) 
 
I10    Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση 

Υψηλή αρτηριακή πίεση 
Υπέρταση (αρτηριακή) (καλοήθης) (ιδιοπαθής) (κακοήθης) (πρωτοπαθής) (συστηματική) 

  Εξαιρούνται περιπτώσεις με συμμετοχή των αγγείων του: 
   • εγκεφάλου (I60-I69) 
   • οφθαλμού (H35.0) 
  
I11    Υπερτασική καρδιοπάθεια 
  Περιλαμβάνονται: οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I50.-, I51.4-I51.9 που οφείλεται 

σε υπέρταση 
I11.0   Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

Υπερτασική καρδιακή ανεπάρκεια 
I11.9   Υπερτασική καρδιοπάθεια χωρίς (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

Υπερτασική καρδιοπάθεια ΜΚΑ 
  
I12    Υπερτασική νεφροπάθεια 
  Περιλαμβάνονται: οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες N00-N07, N18.-, N19.- ή N26 

που συνδυάζεται με οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I10 
   αρτηριοσκλήρωση του νεφρού 
   αρτηριοσκληρωτική νεφρίτιδα (χρόνια) (διάμεση) 
   υπερτασική νεφροπάθεια 
   νεφροσκλήρυνση 
  Εξαιρούνται: δευτεροπαθής υπέρταση (I15.-) 
I12.0   Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια  

Υπερτασική νεφρική ανεπάρκεια 
I12.9   Υπερτασική νεφροπάθεια, χωρίς νεφρική ανεπάρκεια 

Υπερτασική νεφροπάθεια ΜΚΑ 
 
I13    Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια 
  Περιλαμβάνονται: οποιαδήποτε κατάσταση της κατηγορίας I11.- που συνδυάζεται με 

οποιαδήποτε κατάσταση της κατηγορίας I12.- 
   νόσος: 
     • καρδιονεφρική 
     • καρδιαγγειακή νεφρική  
I13.0   Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 
I13.1   Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια 
I13.2   Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με αμφότερες (συμφορητική) καρδιακή 

ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια 
I13.9 Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια, μη καθορισμένη 
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I15    Δευτεροπαθής υπέρταση 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή των αγγείων του: 
   • εγκεφάλου (I60-I69) 
   • οφθαλμού (H35.0) 
I15.0   Νεφραγγειακή υπέρταση 
I15.1   Υπέρταση δευτεροπαθής σε άλλες νεφρικές διαταραχές 
I15.2   Υπέρταση δευτεροπαθής σε ενδοκρινικές διαταραχές 
I15.8   Άλλη δευτεροπαθής υπέρταση 
I15.9   Δευτεροπαθής υπέρταση, μη καθορισμένη 
  
 
 
Ισχαιμικές καρδιοπάθειες  
(I20-I25) 
 
Σημείωση:  Για τη νοσηρότητα, η διάρκεια, όπως αυτή χρησιμοποιείται στις κατηγορίες I21-

I25, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που παρέρχεται μεταξύ της έναρξης του 
ισχαιμικού επεισοδίου και της εισαγωγής σε υπηρεσία ιατρικής φροντίδας. Για τη 
θνησιμότητα, η διάρκεια αναφέρεται χρονικό διάστημα που παρέρχεται μεταξύ της 
έναρξης του επεισοδίου και του θανάτου.  

 
Περιλαμβάνονται: περιπτώσεις όπου αναφέρεται υπέρταση (I10-I15). 
  
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να   προσδιορίσετε την παρουσία 
υπέρτασης. 
 
 
I20    Στηθάγχη 
I20.0   Ασταθής στηθάγχη 

Στηθάγχη:  
• αύξουσα [crescendo] 
• πρόσφατης έναρξης [de novo effort] 
• επιδεινούμενη [worsening effort] 
Ενδιάμεσο στεφανιαίο σύνδρομο 
Προεμφραγματικό σύνδρομο 

I20.1   Στηθάγχη με τεκμηριωμένο σπασμό 
Στηθάγχη: 
• αγγειοσυσπαστική 
• prinzmetal 
• επαγόμενη από σπασμό 
• μεταβλητή  

I20.8   Άλλες μορφές στηθάγχης 
Στηθάγχη προσπάθειας 
Στενοκαρδία 

I20.9    Στηθάγχη, μη καθορισμένη 
Στηθάγχη: 
• ΜΚΑ  
• καρδιακή 
Στηθαγχικό σύνδρομο 
Ισχαιμικό θωρακικό άλγος 
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I21    Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
  Περιλαμβάνονται: έμφραγμα μυοκαρδίου καθορισμένο ως οξύ ή με αναφερόμενη διάρκεια 4 

εβδομάδων (28 ημερών) ή λιγότερο, από την έναρξή του 
  Εξαιρούνται: ορισμένες τρέχουσες επιπλοκές που ακολουθούν το οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου (I23.- ) 
   έμφραγμα μυοκαρδίου: 
   • παλαιό (I25.2) 
   • καθορισμένο ως χρόνιο ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη από 4 

εβδομάδες (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή του (I25.8) 
   • επακόλουθο (I22.- )  
   μετεμφραγματικό σύνδρομο (I24.1) 
I21.0   Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου του προσθίου τοιχώματος 

Διατοιχωματικό έμφραγμα(οξύ) (του):  
• προσθίου (τοιχώματος) ΜΚΑ 
• προσθιοκορυφαίο  
• προσθιοπλάγιο 
• πρόσθιο διαφραγματικό 

I21.1   Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου κατωτέρω τοιχώματος  
Διατοιχωματικό έμφραγμα (οξύ) (του): 
• διαφραγματικού τοιχώματος 
• κατώτερου (τοιχώματος) ΜΚΑ 
• κατώτερο-πλάγιο  
• κατώτερο-οπίσθιο  

I21.2   Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων 
Διατοιχωματικό έμφραγμα (οξύ)  (του): 
• κορυφο-πλάγιο  
• βασικο-πλάγιο  
• άνω-πλάγιο  
• πλάγιο (τοιχωματικό) ΜΚΑ 
• οπίσθιο (γνήσιο) 
• οπισθο-βασικό 
• οπισθο-πλάγιο 
• οπισθο-διαφραγματικό 
• διαφραγματικό ΜΚΑ 

I21.3   Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου μη καθορισμένης εντόπισης 
Διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου ΜΚΑ  

I21.4   Οξύ υπενδοκαρδιακό έμφραγμα του μυοκαρδίου 
Μη διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου ΜΚΑ  

I21.9   Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη καθορισμένο 
Έμφραγμα του μυοκαρδίου (οξύ) ΜΚΑ  

  
I22 Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου 
  Περιλαμβάνονται: υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου 
  Εξαιρούνται:  καθορισμένο ως χρόνιο ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 4 

εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξη (I25.8) 
I22.0   Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου προσθίου τοιχώματος 

Επακόλουθο έμφραγμα (οξύ)  (του): 
• πρόσθιου (τοιχώματος) ΜΚΑ 
• πρόσθιο-κορυφαίο 
• προσθιο-πλάγιο 
• προσθιο-διαφραγματικό 
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I22.1   Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώματος 

Επακόλουθο έμφραγμα (οξύ)  (του):  
• διαφραγματικού τοιχώματος 
• κατώτερου (τοιχώματος) ΜΚΑ 
• κατώτερο-πλάγιο  
• κατώτερο-οπίσθιο  

I22.8   Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων 
Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου (οξύ) (του): 
• κορυφο-πλάγιο  
• βασικο-πλάγιο  
• ανω-πλάγιο  
• πλάγιο (τοιχωματικό) ΜΚΑ 
• οπίσθιο (γνήσιο) 
• οπισθο-βασικό 
• οπισθο-πλάγιο 
• οπισθο-διαφραγματικό 
• διαφραγματικό ΜΚΑ 

I22.9   Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου μη καθορισμένης εντόπισης 
  
I23 Ορισμένες τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
  Εξαιρούνται: οι παρακάτω καταγραφόμενες καταστάσεις όταν: 
   • συνυπάρχουν με το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I21-I22) 
   • δεν καθορίζονται ως τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου (I31.- , I51.- ) 
I23.0   Αιμοπερικάρδιο ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
I23.1   Έλλειμμα του μεσοκολπικού διαφράγματος ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ  

έμφραγμα του μυοκαρδίου 
I23.2   Έλλειμμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ 

έμφραγμα του μυοκαρδίου 
I23.3   Ρήξη του καρδιακού τοιχώματος χωρίς αιμοπερικάρδιο ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από 

οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνυπάρχει αιμοπερικάρδιο (I23.0) 
I23.4   Ρήξη των τενόντιων χορδών ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
I23.5   Ρήξη των θηλοειδών μυών ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
I23.6   Θρόμβωση των κόλπων, της απόφυσης του καρδιακού ωτίου, και των κοιλιών ως 

τρέχουσες επιπλοκές του εμφράγματος του μυοκαρδίου 
I23.8   Άλλες τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
  
I24  Άλλες οξείες ισχαιμικές καρδιοπάθειες 
  Εξαιρούνται: στηθάγχη (I20.- ) 
   παροδική μυοκαρδιακή ισχαιμία του νεογνού (P29.4) 
I24.0   Θρόμβωση των στεφανιαίων αγγείων που δεν καταλήγει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου 

Στεφανιαίας (αρτηρίας) (φλέβας): 
• εμβολή   } 
• απόφραξη   } που δεν καταλήγει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου 
• θρομβοεμβολή  } 

  Εξαιρούνται: περιπτώσεις καθορισμένες ως χρόνιες ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη 
των 4 εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή τους (I25.8) 

I24.1   Σύνδρομο Dressler 
Μετεμφραγματικό σύνδρομο 

I24.8   Άλλες μορφές οξείας ισχαιμικής καρδιοπάθειας 
Στεφανιαία ανεπάρκεια 
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I24.9   Οξεία ισχαιμική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται: ισχαιμική καρδιοπάθεια (χρόνια)  ΜΚΑ (I25.9) 
  
I25 Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια 
  Εξαιρούνται: καρδιαγγειακή νόσος ΜΚΑ (I51.6) 
I25.0   Αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος, ούτως περιγραφόμενη  
I25.1   Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια 

Στεφανιαίας (αρτηρίας): 
• αθήρωμα 
• αθηροσκλήρωση  
• νόσος 
• σκλήρυνση  

I25.2 Παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου 
Έμφραγμα του μυοκαρδίου που έχει επουλωθεί 
Παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου που διαγνώστηκε ΗΚΓφικά ή με άλλη ειδική εξέταση, αλλά 
επί του παρόντος δεν παρουσιάζει συμπτώματα 

I25.3 Ανεύρυσμα της καρδιάς 
Ανεύρυσμα: 
• τοιχωματικό  
• κοιλιακό  

I25.4   Ανεύρυσμα στεφανιαίας αρτηρίας 
Στεφανιαίο αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο, επίκτητο 

  Εξαιρούνται: συγγενή ανεύρυσμα στεφανιαίας (αρτηρίας) (Q24.5) 
I25.5   Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια 
I25.6   Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου 
I25.8   Άλλες μορφές χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας 

Οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I21.-I22 και I24.- που καθορίζεται ως χρόνια ή με 
αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την 
έναρξή της. 

I25.9  Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη 
 Ισχαιμική καρδιοπάθεια (χρόνια) ΜΚΑ  

   
 
 
Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας  
(I26-I28) 
 
 
I26    Πνευμονική εμβολή  
  Περιλαμβάνονται:  πνευμονικής (αρτηρίας) (φλέβας): 
   • έμφραγμα 
   • θρομβοεμβολή 
   • θρόμβωση 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 
   • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O88.- ) 
I26.0   Πνευμονική εμβολή όταν αναφέρεται οξεία πνευμονική καρδιά 

Οξεία πνευμονική καρδιά ΜΚΑ 
I26.9   Πνευμονική εμβολή χωρίς να αναφέρεται οξεία πνευμονική καρδιά 

Πνευμονική εμβολή ΜΚΑ 
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I27 Άλλες πνευμονικές καρδιοπάθειες 
I27.0 Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση 
I27.1 Κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια 
I27.2 Άλλη δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση 

Χρησιμοποιήστε τον επιπρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε το 
υποκείμενο νόσημα. 

I27.8   Άλλες καθορισμένες πνευμονικές καρδιοπάθειες 
  Εξαιρούνται: έλλειμμα Eisenmenger (Q21.8) 
I27.9   Πνευμονική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη 

Χρόνια καρδιοπνευμονική νόσος  
Πνευμονική καρδιά (χρόνια) ΜΚΑ 

  
I28 Άλλα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων 
I28.0 Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο των πνευμονικών αγγείων 
I28.1 Ανεύρυσμα της πνευμονικής αρτηρίας 
I28.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων 

Ρήξη  } 
Στένωση  }    των πνευμονικών αγγείων 
Ρίκνωση  } 

I28.9 Νόσημα των πνευμονικών αγγείων, μη καθορισμένο 
   
 
 
Άλλες μορφές καρδιοπάθειας  
(I30-I52) 
  
I30 Οξεία περικαρδίτιδα 
  Περιλαμβάνονται: οξεία περικαρδιακή συλλογή 
  Εξαιρούνται:  ρευματική περικαρδίτιδα (οξεία) (I01.0) 
I30.0   Οξεία  μη ειδική  ιδιοπαθής περικαρδίτιδα 
I30.1   Λοιμώδης περικαρδίτιδα 

Περικαρδίτιδα: 
• πνευμονιοκοκκική 
• πυώδης 
• σταφυλοκοκκική 
• στρεπτοκοκκική 
• ιογενής 
Πυοπερικαρδίτιδα  
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 

I30.8   Άλλες μορφές οξείας περικαρδίτιδας 
I30.9   Οξεία περικαρδίτιδα, μη καθορισμένη 
  
I31 Άλλα νοσήματα του περικαρδίου 
  Εξαιρούνται: τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I23.- ), 
   σύνδρομο μετακαρδιοτομής (I97.0) 
   τραύμα (S26.- ) 
   όταν καθορίζεται ως ρευματικό (I09.2) 
I31.0   Χρόνια συμφυτική περικαρδίτιδα 

Accretio cordis  
Συμπεφυκός περικάρδιο 
Συμφυτική μεσοθωρακιοπερικαρδίτιδα  
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I31.1   Χρόνια συμπιεστική περικαρδίτιδα 
Concretio cordis  
Περικαρδιακή αποτιτάνωση 

I31.2   Αιμοπερικάρδιο, που δεν ταξινομείται αλλού 
I31.3   Περικαρδιακή συλλογή (μη φλεγμονώδης) 

Χυλοπερικάρδιο 
I31.8   Άλλα καθορισμένα νοσήματα του περικαρδίου 

Επικαρδιακές πλάκες 
Εστιακές περικαρδιακές συμφύσεις 

I31.9   Μη καθορισμένο νόσημα του περικαρδίου 
Καρδιακός επιπωματισμός 
Περικαρδίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ 

  
I32* Περικαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I32.0* Περικαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Περικαρδίτιδα: 
• γονοκοκκική (A54.8+ ) 
• μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+ ) 
• συφιλιδική (A52.0+ ) 
• φυματιώδης (A18.8+ ) 

I32.1*   Περικαρδίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I32.8*   Περικαρδίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Περικαρδίτιδα (σε): 
• ρευματοειδής (M05.3+) 
• συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+) 
• ουραιμική (N18.8+) 

  
I33    Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα 
  Εξαιρούνται: οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα (I01.1) 
   ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I38) 
I33.0   Οξεία και υποξεία λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα 

Ενδοκαρδίτιδα (οξεία) (υποξεία): 
• βακτηριακή 
• λοιμώδης ΜΚΑ 
• βραδεία 
• κακοήθης 
• σηπτική 
• ελκωτική 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 

I33.9   Οξεία ενδοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη  
Ενδοκαρδίτιδα }  
Μυοενδοκαρδίτιδα } οξεία ή υποξεία  
Περιενδοκαρδίτιδα  }  

  
I34    Μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας 
  Εξαιρούνται: μιτροειδούς (βαλβίδας):  
   • νόσος (I05.9) 
   • ανεπάρκεια (I05.8) 
   • στένωση (I05.0) 
   • μη καθορισμένης αιτιολογίας αλλά με αναφορά σε: 
   • νοσήματα της αορτικής βαλβίδας (I08.0) 
   • μιτροειδική στένωση ή απόφραξη (I05.0) 
   όταν καθορίζονται ως συγγενείς (Q23.2, Q23.3) 
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   όταν καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I05.-) 
I34.0   Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας 

Μιτροειδούς (βαλβίδας): 
• ανεπάρκεια   } 
• παλινδρόμηση  } ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής 

I34.1   Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας 
Σύνδρομο της πλαταγόμενης μιτροειδούς 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Marfan (Q87.4) 
I34.2   Μη ρευματική στένωση μιτροειδούς (βαλβίδας) 
I34.8   Άλλες μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας 
I34.9   Μη ρευματική διαταραχή της μιτροειδούς βαλβίδας, μη καθορισμένη 
  
I35 Μη ρευματικές διαταραχές της αορτικής βαλβίδας 
  Εξαιρούνται: υπερτροφική υπαορτική στένωση (I42.1)  
   μη καθορισμένης αιτιολογίας αλλά με αναφορά σε νοσήματα της μιτροειδούς 

βαλβίδας (I08.0) 
   καθορισμένη ως συγγενής (Q23.0, Q23.1)  
    καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I06.-). 
I35.0   Στένωση αορτικής (βαλβίδας) 
I35.1   Ανεπάρκεια αορτικής (βαλβίδας) 

Αορτικής (βαλβίδας): 
• ανεπάρκεια   } 
• παλινδρόμηση  }ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής 

I35.2   Στένωση της αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια 
I35.8   Άλλες διαταραχές της αορτικής βαλβίδας 
I35.9   Διαταραχή της αορτικής βαλβίδας, μη καθορισμένη 
  
I36 Μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις μη καθορισμένης αιτιολογίας (I07.-) 
   περιπτώσεις που καθορίζονται ως συγγενείς (Q22.4, Q22.8, Q22.9) 
   περιπτώσεις που καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I07.- ) 
I36.0   Μη ρευματική στένωση τριγλώχινας (βαλβίδας) 
I36.1   Μη ρευματική ανεπάρκεια τριγλώχινας (βαλβίδας) 

Τριγλώχινας (βαλβίδας): 
• ανεπάρκεια   } 
• παλινδρόμηση  } ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής 

I36.2   Μη ρευματική στένωση τριγλώχινας (βαλβίδας) με ανεπάρκεια  
I36.8   Άλλες μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας 
I36.9   Μη ρευματική διαταραχή της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένη 
 
I37    Νοσήματα της πνευμονικής βαλβίδας 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που καθορίζονται ως συγγενείς (Q22.1, Q22.2, Q22.3) 
   περιπτώσεις που καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I09.8) 
I37.0 Στένωση πνευμονικής βαλβίδας 
I37.1 Ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας 

 Πνευμονικής (βαλβίδας): 
• ανεπάρκεια   }  
• παλινδρόμηση   }  ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής  

I37.2  Στένωση της πνευμονικής βαλβίδας με ανεπάρκεια 
I37.8  Άλλες διαταραχές της πνευμονικής βαλβίδας 
I37.9  Διαταραχή της πνευμονικής βαλβίδας, μη καθορισμένη 
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I38   Ενδοκαρδίτιδα,  με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας 
Ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ 
Βαλβιδική: 
• ανεπάρκεια  }    
• παλινδρόμηση  } χωρίς να καθορίζεται  { ΜΚΑ ή καθορισμένης  
• στένωση }       η βαλβίδα { αιτιολογίας εκτός ρευματικής ή συγγενούς 
Βαλβιδίτιδα (χρόνια)  } 

  Εξαιρούνται: συγγενής ανεπάρκεια καρδιακής βαλβίδας ΜΚΑ (Q24.8) 
   συγγενής στένωση καρδιακής βαλβίδας ΜΚΑ (Q24.8) 
   ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4)  
   καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I09.1) 
  
I39*   Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
  Περιλαμβάνονται: συμμετοχή του ενδοκαρδίου σε: 
   • καντιντιασική λοίμωξη (B37.6+ ) 
   • γονοκοκκική λοίμωξη (A54.8+ ) 
   • νόσο Libman-Sacks (M32.1+ ) 
   • μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη (A39.5+ ) 
   • ρευματοειδή αρθρίτιδα (M05.3+ ) 
   • σύφιλη (A52.0+ ) 
   • φυματίωση (A18.8+ ) 
   • τυφοειδή πυρετό (A01.0+ ) 
I39.0*   Διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I39.1*   Διαταραχές της αορτικής βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I39.2*   Διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I39.3*   Διαταραχές της πνευμονικής βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I39.4*   Πολυβαλβιδοπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I39.8*   Ενδοκαρδίτιδα, χωρίς να καθορίζεται η βαλβιδική εντόπιση, σε νοσήματα που 
 ταξινομούνται αλλού 
  
I40 Οξεία μυοκαρδίτιδα 
I40.0   Λοιμώδης μυοκαρδίτιδα 

Σηπτική μυοκαρδίτιδα 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 

I40.1   Μεμονωμένη μυοκαρδίτιδα 
I40.8   Άλλη οξεία μυοκαρδίτιδα 
I40.9   Οξεία μυοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη 
  
I41*    Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I41.0*   Μυοκαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Μυοκαρδίτιδα: 
• διφθεριτική (A36.8+ ) 
• γονοκοκκική (A54.8+ ) 
• μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+ ) 
• συφιλιδική (A52.0+ ) 
• φυματιώδη (A18.8+ ) 

I41.1*   Μυοκαρδίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Γριπώδης μυοκαρδίτιδα (οξεία) από: 
• ταυτοποιημένο στέλεχος του ιού της γρίπης των πτηνών (J09+ ) 
• άλλο ταυτοποιημένο ιό (J10.8+ ) 
• μη ταυτοποιημένο ιό (J11.8+) 
Μυοκαρδίτιδα από ιό της παρωτίτιδας (B26.8+ ) 
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I41.2*   Μυοκαρδίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Μυοκαρδίτιδα σε: 
• νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+ )  
• οξεία (B57.0+ ) 
• τοξοπλάσμωση (B58.8+ ) 

I41.8*   Μυοκαρδίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Ρευματοειδής μυοκαρδίτιδα (M05.3+ ) 
Μυοκαρδίτιδα στη σαρκοείδωση (D86.8+ ) 

  
I42    Μυοκαρδιοπάθειες 
  Εξαιρούνται: μυοκαρδιοπάθεια που επιπλέκει: 
   • εγκυμοσύνη (O99.4) 
   • λοχεία (O90.3) 
   ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια (I25.5) 
I42.0   Διατατική μυοκαρδιοπάθεια 

Συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια 
I42.1   Αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 

Υπερτροφική υπαορτική στένωση 
I42.2   Άλλες μορφές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας 

Μη αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 
I42.3   Ενδομυοκαρδιακή (ηωσινοφιλική) νόσος 

Ενδομυοκαρδιακή (τροπική) ίνωση 
Ενδοκαρδίτιδα του Löffler 

I42.4   Ενδοκαρδιακή ινοελάστωση 
Συγγενής μυοκαρδιοπάθεια 

I42.5   Άλλες μορφές περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας 
Συμπιεστική μυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ  

I42.6   Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια 
I42.7   Μυοκαρδιοπάθεια από φάρμακα και άλλους εξωγενείς παράγοντες 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίστε το αίτιο. 

I42.8   Άλλες μυοκαρδιοπάθειες 
I42.9   Μυοκαρδιοπάθεια, μη καθορισμένη 

Μυοκαρδιοπάθεια (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) ΜΚΑ 
  
I43*    Mυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I43.0*  Μυοκαρδιοπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Μυοκαρδιοπάθεια στη διφθερίτιδα (A36.8+ ) 
I43.1*   Μυοκαρδιοπάθεια σε μεταβολικά νοσήματα 

Καρδιακή αμυλοείδωση (E85.-+ ) 
I43.2*   Μυοκαρδιοπάθεια σε διατροφικά νοσήματα 

Διατροφική μυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ (E63.9+ ) 
I43.8*   Μυοκαρδιοπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Ουρικοί τόφοι της καρδιάς (M10.0+ ) 
Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια (E05.9+ ) 

  
I44 Κολποκοιλιακός και αποκλεισμός αριστερού σκέλους 
I44.0   Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, πρώτου βαθμού 
I44.1   Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, δεύτερου βαθμού 

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, τύπου Ι και ΙΙ 
Αποκλεισμός Möbitz, τύπου Ι και ΙΙ 
Αποκλεισμός δεύτερου βαθμού, τύπου Ι και ΙΙ 
Αποκλεισμός Wenckebach  
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I44.2   Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, πλήρης 
Πλήρης καρδιακός αποκλεισμός ΜΚΑ 
Αποκλεισμός τρίτου βαθμού 

I44.3   Άλλος και μη καθορισμένος κολποκοιλιακός αποκλεισμός 
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός ΜΚΑ 

I44.4   Αριστερός πρόσθιος δεσμικός αποκλεισμός 
I44.5   Αριστερός οπίσθιος δεσμικός αποκλεισμός 
I44.6   Άλλος και μη καθορισμένος δεσμικός αποκλεισμός 

Ημιαποκλεισμός του αριστερού σκέλους ΜΚΑ 
I44.7   Αποκλεισμός του αριστερού σκέλους, μη καθορισμένος 
  
I45  Άλλες διαταραχές της αγωγιμότητας 
I45.0 Δεξιός δεσμικός αποκλεισμός 
I45.1 Άλλος και μη καθορισμένος αποκλεισμός του δεξιού σκέλους 

Αποκλεισμός του δεξιού σκέλους ΜΚΑ 
I45.2 Διδεσμικός αποκλεισμός 
I45.3 Τριδεσμικός αποκλεισμός 
I45.4 Μη ειδικός ενδοκοιλιακός αποκλεισμός 

Αποκλεισμός σκέλους ΜΚΑ 
I45.5 Άλλος καθορισμένος καρδιακός αποκλεισμός 

Φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός 
Φλεβοκομβοωτικός αποκλεισμός 

  Εξαιρούνται: καρδιακός αποκλεισμός ΜΚΑ (I45.9) 
I45.6   Σύνδρομο προδιέγερσης 

Ανώμαλη κολποκοιλιακή διέγερση 
Κολποκοιλιακή αγωγιμότητα: 
• επιταχυνόμενη  
• παραπληρωματική 
• με προδιέγερση 
Σύνδρομο Lown-Ganong-Levine  
Σύνδρομο Wolff-Parkinson-White 

I45.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της αγωγιμότητας 
Κολποκοιλιακός διαχωρισμός 
Διαχωρισμός εκ παρεμβολής  

I45.9   Διαταραχή της αγωγιμότητας, μη καθορισμένη 
Καρδιακός αποκλεισμός ΜΚΑ 
Σύνδρομο Stokes-Adams 

  
I46    Καρδιακή ανακοπή 
  Εξαιρούνται: καρδιογενές shock (R57.0) 
   που επιπλέκει: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 
   • μαιευτικές επεμβάσεις (O75.4) 
I46.0   Καρδιακή ανακοπή με επιτυχή ανάνηψη  
I46.1   Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, ούτως περιγραφόμενος  
  Εξαιρούνται: αιφνίδιος θάνατος: 
   • ΜΚΑ (R96.- ) 
   • με: 
     •  διαταραχή της αγωγιμότητας (I44-I45) 
     •  έμφραγμα του μυοκαρδίου (I21-I22) 
I46.9 Καρδιακή ανακοπή, μη καθορισμένη 
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I47 Παροξυσμική ταχυκαρδία 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 
   • μαιευτικές επεμβάσεις (O75.4) 
   ταχυκαρδία: 
   • ΜΚΑ (R00.0) 
   • φλεβοκομβοωτική ΜΚΑ (R00.0) 
   • φλεβοκομβική  ΜΚΑ (R00.0) 
I47.0 Κοιλιακή αρρυθμία επανεισόδου 
I47.1 Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία 

Παροξυσμική ταχυκαρδία: 
• κολπική 
• κολποκοιλιακή 
• συζευκτική  
• κομβική 

I47.2   Κοιλιακή ταχυκαρδία 
I47.9   Παροξυσμική ταχυκαρδία, μη καθορισμένη 

Σύνδρομο Bouveret (-Hoffmann) 
  
I48    Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός 
  
I49    Άλλες καρδιακές αρρυθμίες 
  Εξαιρούνται: βραδυκαρδία:  
   • ΜΚΑ (R00.1) 
   • φλεβοκομβοκολπική (R00.1) 
   • φλεβοκομβική (R00.1) 
   • παρασυμπαθητικοτονική (R00.1) 
   περιπτώσεις που επιπλέκουν: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 
   • μαιευτικές επεμβάσεις (O75.4) 
   ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού στο νεογνό (P29.1) 
I49.0   Κοιλιακή μαρμαρυγή και πτερυγισμός 
I49.1   Κολπική πρόωρη εκπόλωση 

Κολπικές πρόωρες συστολές 
I49.2   Πρόωρη αναπόλωση εκ σύζευξης 
I49.3   Κοιλιακή πρόωρη αναπόλωση 
I49.4   Άλλη και μη καθορισμένη πρόωρη αναπόλωση 

Έκτοπες συστολές  
Έκτακτες συστολές 
Εκτακτοσυστολική αρρυθμία 
Πρόωρες: 
• συστολές ΜΚΑ  
• συσπάσεις 

I49.5   Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου 
Σύνδρομο ταχυκαρδίας - βραδυκαρδίας 

I49.8   Άλλες καθορισμένες καρδιακές αρρυθμίες 
Διαταραχή του ρυθμού: 
• στεφανιαίου κόλπου 
• έκτοπη  
• κομβική  
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I49.9   Καρδιακή αρρυθμία, μη καθορισμένη  
Αρρυθμία (καρδιακή) ΜΚΑ 

  
I50    Καρδιακή ανεπάρκεια 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 
   • μαιευτικές επεμβάσεις (O75.4) 
   περιπτώσεις οφειλόμενες σε υπέρταση (I11.0) 
   • με νεφρική νόσο (I13.- ) 
   μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, ή οφειλόμενη στην παρουσία 

καρδιακών προθέσεων (I97.1) 
   νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια (P29.0) 
I50.0   Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

Συμφορητική καρδιοπάθεια 
Ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας (δευτεροπαθώς από αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια) 

I50.1   Ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας 
Καρδιακό άσθμα  
Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια  
Οίδημα πνεύμονα  }  
Πνευμονικό οίδημα   }  με αναφορά σε καρδιοπάθεια ΜΚΑ ή καρδιακή ανεπάρκεια  

I50.9   Καρδιακή ανεπάρκεια, μη καθορισμένη 
Καρδιακή ή μυοκαρδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 

  
I51    Επιπλοκές και ασαφείς περιγραφές καρδιοπάθειας 
  Εξαιρούνται: οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I51.4-I51.9 οφειλόμενη σε υπέρταση 

(I11.- ) 
   • με νεφρική νόσο (I13.-) 
   επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I23.- ) 
   όταν καθορίζονται ως ρευματικές (I00-I09) 
I51.0   Ελλείμματα του καρδιακού διαφράγματος, επίκτητα 

Επίκτητο διαφραγματικό έλλειμμα (παλαιό): 
• κολπικό 
• του ωτίου  
• κοιλιακό 

I51.1   Ρήξη των τενοντίων χορδών, που δεν ταξινομείται αλλού 
I51.2   Ρήξη θηλοειδούς μυός, που δεν ταξινομείται αλλού 
I51.3   Ενδοκαρδιακή θρόμβωση, που δεν ταξινομείται αλλού 

Θρόμβωση (παλαιά): 
• κορυφής  
• κολπική 
• του ωτίου  
• κοιλιακή 

I51.4   Μυοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη 
Μυοκαρδιακή ίνωση 
Μυοκαρδίτιδα: 
• ΜΚΑ 
• χρόνια (διάμεση) 

I51.5   Μυοκαρδιακή εκφύλιση 
Εκφύλιση της καρδιάς ή του μυοκαρδίου: 
• λιπώδης 
• γεροντική  
Μυοκαρδιοπάθεια 
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I51.6   Καρδιαγγειακή νόσος, μη καθορισμένη 
Καρδιαγγειακό επεισόδιο ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος, ούτως περιγραφόμενη (I25.0) 
I51.7   Καρδιομεγαλία 

Καρδιακή: 
• διάταση 
• υπερτροφία 
Κοιλιακή διάταση 

I51.8   Άλλες ασαφώς οριζόμενες καρδιοπάθειες 
Καρδίτιδα (οξεία) (χρόνια) 
Πανκαρδίτιδα (οξεία) (χρόνια) 

I51.9   Καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη 
  
I52*    Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  καρδιαγγειακές διαταραχές ΜΚΑ σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

(I98.-* ) 
I52.0*   Άλλες καρδιακές διαταραχές σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδίτιδα ΜΤΑ (A39.5+ ) 
I52.1*   Άλλες καρδιακές διαταραχές σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
Πνευμονική καρδιοπάθεια σε σχιστοσωμίαση (B65.-+ ) 

I52.8*   Άλλες καρδιακές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Ρευματοειδής καρδίτιδα (M05.3+ ) 

 
 
 
Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων 
(I60-I69) 
 
 Περιλαμβάνονται: όταν αναφέρεται υπέρταση (καταστάσεις στις κατηγορίες I10 και I15.-) 

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την παρουσία 
υπέρτασης. 
  
Εξαιρούνται:  παροδικά εγκεφαλικά ισχαιμικά επεισόδια και τα συγγενή σύνδρομα (G45.- ) 
  τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία (S06.- ) 
  αγγειακή άνοια (F01.- ) 
  
 
I60    Υπαραχνοειδής αιμορραγία 
  Περιλαμβάνονται: ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος 
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (I69.0) 
I60.0   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από το στέλεχος και τον διχασμό της καρωτίδας  
I60.1   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη μέση εγκεφαλική αρτηρία 
I60.2   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την πρόσθια αναστομωτική αρτηρία 
I60.3   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστομωτική αρτηρία 
I60.4   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία 
I60.5   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρτηρία 
I60.6   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκρανιακές αρτηρίες 

Πολλαπλή συμμετοχή των ενδοκρανιακών αρτηριών 
I60.7   Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκρανιακή αρτηρία, μη καθορισμένη  

Ρήξη (συγγενούς) σακοειδούς ανευρύσματος ΜΚΑ 
Υπαραχνοειδής αιμορραγία από: 
• εγκεφαλική  } 
• αναστομωτική  }  αρτηρία ΜΚΑ 
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I60.8   Άλλη υπαραχνοειδής αιμορραγία 
Μινιγγική αιμορραγία 
Ρήξη εγκεφαλικής αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας 

I60.9   Υπαραχνοειδής αιμορραγία, μη καθορισμένη 
Ρήξη (συγγενούς) εγκεφαλικού ανευρύσματος ΜΚΑ 

  
I61 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (I69.1) 
I61.0   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ημισφαιρίου, υποφλοιώδης 

Εν τω βάθει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 
I61.1   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ημισφαιρίου, φλοιώδης 

Αιμορραγία εγκεφαλικού λοβού 
Επιπολής ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 

I61.2   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ημισφαιρίου, μη καθορισμένη 
I61.3   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχος 
I61.4   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στην παρεγκεφαλίδα 
I61.5   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ενδοκοιλιακή 
I61.6   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πολλαπλής εντόπισης 
I61.8   Άλλη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 
I61.9   Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, μη καθορισμένη 
  
I62    Άλλη μη τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία 
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα ενδοκρανιακής αιμορραγίας (I69.2) 
I62.0   Υποσκληρίδια αιμορραγία (οξεία) (μη τραυματική) 
I62.1   Μη τραυματική εξωσκληρίδια αιμορραγία 

Μη τραυματική επισκληρίδια αιμορραγία 
I62.9   Ενδοκρανιακή αιμορραγία (μη τραυματική), μη καθορισμένη 
 
I63    Εγκεφαλικό έμφρακτο 
  Περιλαμβάνονται: απόφραξη και στένωση εγκεφαλικών και προεγκεφαλικών αρτηριών, που 

καταλήγουν σε εγκεφαλικό έμφρακτο 
  Εξαιρούνται:  όψιμα αποτελέσματα εγκεφαλικού εμφράκτου (I69.3) 
I63.0   Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών 
I63.1   Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών 
I63.2   Εγκεφαλικό έμφρακτο από μη καθορισμένη απόφραξη ή στένωση των προεγκεφαλικών 

αρτηριών 
I63.3   Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλικών αρτηριών 
I63.4   Εγκεφαλικό έμφρακτό από εμβολή των εγκεφαλικών αρτηριών 
I63.5   Εγκεφαλικό έμφρακτο από μη καθορισμένη απόφραξη ή στένωση των εγκεφαλικών 

αρτηριών 
I63.6   Εγκεφαλικό έμφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, μη πυώδη 
I63.8   Άλλο εγκεφαλικό έμφρακτο 
I63.9   Εγκεφαλικό  έμφρακτο, μη καθορισμένο 
  
I64    Εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο ως αιμορραγικό ή εμφρακτικό 
  Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα του εγκεφαλικού επεισοδίου (I69.4) 
  
I65 Απόφραξη και στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό 

έμφρακτο 
  Περιλαμβάνονται: εμβολή  } 
   στένωση   } της βασικής, καρωτίδας, ή σπονδυλικής 
   απόφραξη (ολική) (μερική) } αρτηρίας, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό  
   θρόμβωση  } έμφρακτο 
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έμφρακτο (I63.- ) 
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I65.0   Απόφραξη και στένωση της σπονδυλικής αρτηρίας 
I65.1   Απόφραξη και στένωση της βασικής αρτηρίας 
I65.2   Απόφραξη και στένωση της καρωτίδας  
I65.3   Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων προεγκφαλικών αρτηριών 
I65.8   Απόφραξη και στένωση άλλων προεγκεφαλικών αρτηριών 
I65.9   Απόφραξη και στένωση μη καθορισμένων προεγκεφαλικών αρτηριών 

Προεγκεφαλική αρτηρία ΜΚΑ 
 
I66 Απόφραξη και στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό 

έμφρακτο 
  Περιλαμβάνονται: εμβολή  } της μέσης, πρόσθιας και οπίσθιας 
   στένωση   } εγκεφαλικής αρτηρίας, και των 
   απόφραξη (ολική) (μερική) } παρεγκεφαλιδικών αρτηριών, που δεν  
   θρόμβωση   } καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έμφρακτο (I63.- ) 
I66.0   Απόφραξη και στένωση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας 
I66.1   Απόφραξη και στένωση της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας 
I66.2   Απόφραξη και στένωση της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας 
I66.3   Απόφραξη και στένωση των παρεγκεφαλιδικών αρτηριών 
I66.4   Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων εγκεφαλικών αρτηριών 
I66.8   Απόφραξη και στένωση άλλων εγκεφαλικών αρτηριών 

Απόφραξη και στένωση των διατιτραινουσών αρτηριών 
I66.9   Απόφραξη και στένωση μη καθορισμένων εγκεφαλικών αρτηριών 
  
I67    Άλλα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων  
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα των ταξινομημένων καταστάσεων (I69.8) 
I67.0   Διαχωρισμός των εγκεφαλικών αρτηριών, χωρίς ρήξη 
  Εξαιρούνται: ρήξη εγκεφαλικών αρτηριών (I60.7) 
I67.1   Εγκεφαλικό ανεύρυσμα, χωρίς ρήξη 

Εγκεφαλικό: 
• ανεύρυσμα ΜΚΑ 
• αρτηριοφλεβικό συρίγγιο, επίκτητο 

  Εξαιρούνται: συγγενές εγκεφαλικό ανεύρυσμα, χωρίς ρήξη (Q28.- ) 
   ρήξη συγγενούς εγκεφαλικού ανευρύσματος (I60.-) 
I67.2   Εγκεφαλική αθηροκλήρωση 

Αθήρωμα των εγκεφαλικών αρτηριών 
I67.3   Προοδευτική αγγειακή λευκοεγκεφαλοπάθεια 

Νόσος του Binswanger 
  Εξαιρούνται: υποφλοιώδης αγγειακή άνοια (F01.2) 
I67.4   Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια 
I67.5   Νόσος Moyamoya 
I67.6   Μη πυώδης θρόμβωση του ενδοκρανιακού φλεβικού συστήματος 

Μη πυώδης θρόμβωση: 
• εγκεφαλικής φλέβας 
• ενδοκρανιακού φλεβώδους κόλπου 

  Εξαιρούνται: όταν προκαλεί έμφρακτο (I63.6) 
I67.7   Εγκεφαλική αρτηρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
I67.8   Άλλα καθορισμένα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων 

Οξεία εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 
Εγκεφαλική ισχαιμία (χρόνια) 

I67.9 Νόσημα των εγκεφαλικών αγγείων, μη καθορισμένο 
  
I68*  Διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
I68.0*   Εγκεφαλική αγγειοπάθεια της αμυλοείδωσης (E85.-+ ) 
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I68.1*   Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Εγκεφαλική αρτηρίτιδα (από): 
• λιστέρια (A32.8+ ) 
• συφιλιδική (A52.0+ ) 
• φυματιώδης (A18.8+ ) 

I68.2* Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+ ) 

I68.8* Άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
I69 Όψιμα αποτελέσματα των παθήσεων των εγκεφαλικών αγγείων 

 Σημείωση: Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για να υποδείξει καταστάσεις των 
 κατηγοριών   I60-I67 ως η αιτία των όψιμων αποτελεσμάτων, τα οποία καθεαυτά 
 ταξινομούνται αλλού. Ο όρος «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνει καταστάσεις καθορισμένες 
 ως τέτοιες ή ως επακόλουθες ή καταστάσεις που είναι παρούσες ένα έτος ή περισσότερο από 
 την έναρξη της αιτιολογικής κατάστασης. 

I69.0   Όψιμα αποτελέσματα της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας 
I69.1   Όψιμα αποτελέσματα της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας 
I69.2   Όψιμα αποτελέσματα άλλων μη τραυματικών ενδοκρανιακών αιμορραγιών 
I69.3   Όψιμα αποτελέσματα εγκεφαλικού εμφράκτου 
I69.4   Όψιμα αποτελέσματα εγκεφαλικού επεισοδίου, μη καθορισμένου ως αιμορραγικού ή 

εμφρακτικού 
I69.8   Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων παθήσεων των εγκεφαλικών αγγείων  
  
 
 
Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών  
(I70-I79) 
  
I70    Αθηροσκλήρωση 
  Περιλαμβάνονται: αρτηριδιοσκλήρωση 
   αρτηριοσκλήρωση 
   αρτηριοσκληρωτική αγγειοπάθεια 
   αθήρωμα 
   εκφύλιση: 
  • αρτηριακή 
   • αρτηριοαγγειακή 
   • αγγειακή 
   ενδαρτηρίτιδα παραμορφωτική ή αποφρακτική 
   γεροντική: 
   • αρτηρίτιδα 
   • ενδαρτηρίτιδα 
  Εξαιρούνται:  αθηροσκλήρωση αρτηριών: 
   • εγκεφαλικών (I67.2) 
   • στεφανιαίών (I25.1) 
   • μεσεντερίων (K55.1) 
   •  πνευμονικής (I27.0) 
I70.0   Αθηροσκλήρωση της αορτής 
I70.1   Αθηροσκλήρωση της νεφρικής αρτηρίας 

Νεφρός του Goldblatt 
  Εξαιρούνται: αθηροσκλήρωση των νεφρικών αρτηριδίων (I12.- ) 
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I70.2   Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων 
Αθηροσκληρωτική γάγγραινα 
Σκλήρυνση (διάμεση) του Mönckeberg 

I70.8   Αθηροσκλήρωση άλλων αρτηριών 
I70.9   Γενικευμένη και μη καθορισμένη αθηροσκλήρωση  
  
I71 Αορτικό ανεύρυσμα και διαχωρισμός αορτής 
I71.0   Διαχωρισμός της αορτής [οποιασδήποτε εντόπισης] 

Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής (με ρήξη) [οποιασδήποτε εντόπισης] 
I71.1   Θωρακικό αορτικό ανεύρυσμα, με ρήξη 
I71.2   Θωρακικό αορτικό ανεύρυσμα, χωρίς αναφορά για ρήξη 
I71.3   Κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, με ρήξη 
I71.4   Κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, χωρίς αναφορά για ρήξη 
I71.5   Θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, με ρήξη 
I71.6   Θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, χωρίς αναφορά για ρήξη 
I71.8   Αορτικό ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης, με ρήξη 

Ρήξη αορτής ΜΚΑ  
I71.9   Αορτικό ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης, χωρίς αναφορά για ρήξη 

Ανεύρυσμα  } 
Διάταση  } αορτής 
Υαλοειδής νέκρωση  } 

 
I72    Άλλο ανεύρυσμα 
  Περιλαμβάνονται: ανεύρυσμα (κιρσοειδές) (νόθο) (με ρήξη) 
  Εξαιρούνται:  ανεύρυσμα: 
   • αορτής (I71.- ) 
   • αρτηριοφλεβικό ΜΚΑ (Q27.3) 
   • επίκτητο (I77.0) 
   • εγκεφαλικό (χωρίς ρήξη) (I67.1) 
   • με ρήξη (I60.- ) 
   • στεφανιαίο (I25.4) 
   • καρδιακό (I25.3) 
   • πνευμονικής αρτηρίας (I28.1) 
   • αμφιβληστροειδούς (H35.0) 
   • κιρσώδες (I77.0) 
I72.0   Ανεύρυσμα καρωτίδας 
I72.1   Ανεύρυσμα αρτηρίας άνω άκρου 
I72.2   Ανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας 
I72.3   Ανεύρυσμα λαγόνιας αρτηρίας 
I72.4   Ανεύρυσμα αρτηρίας κάτω άκρου 
I72.8   Ανεύρυσμα άλλων καθορισμένων αρτηριών 
I72.9   Ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης 
  
I73    Άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες  
  Εξαιρούνται:  χιονίστρες (χείμετλα) (T69.1) 
   κρυοπαγήματα (T33-T35) 
   καταδυτικό χέρι ή πόδι (T69.0) 
   σπασμός εγκεφαλικής αρτηρίας (G45.9) 
I73.0   Σύνδρομο Raynaud    

Του Raynaud: 
• νόσος 
• γάγγραινα 
• φαινόμενο (δευτεροπαθές) 

I73.1   Αποφρακτική θρομβαγγειΐτιδα [Buerger] 
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I73.8   Άλλες καθορισμένες περιφερικές αγγειοπάθειες  
Ακροκυάνωση 
Ακροπαραισθησία: 
• απλή [τύπος του Schultze] 
• αγγειοκινητική [τύπος του Nothnagel] 
Ερυθροκυάνωση 
Ερυθρομελαλγία 

I73.9   Περιφερική αγγειοπάθεια, μη καθορισμένη  
Διαλείπουσα χωλότητα 
Σπασμός αρτηρίας 

 
I74 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση 
  Περιλαμβάνονται: έμφρακτο: 
   • εμβολικό 
   • θρομβωτικό 
   απόφραξη: 
   • εμβολική  
   • θρομβωτική 
Εξαιρούνται: εμβολή και θρόμβωση (αρτηριών): 
   • βασικής (I63.0-I63.2, I65.1) 
   • καρωτίδας (I63.0-I63.2, I65.2) 
   • εγκεφαλικής (I63.3-I63.5, I66.9) 
   • που επιπλέκουν: 
     • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07,O08.2) 
     • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O88.- ) 
     • στεφανιαίας (I21-I25) 
     • μεσεντέριας (K55.0) 
     • προεγκεφαλικής (I63.0-I63.2, I65.9) 
     • πνευμονικής (I26.-) 
     • νεφρικής (N28.0) 
     • αμφιβληστροειδικής (H34.- ) 
     • σπονδυλικής (I63.0-I63.2, I65.0) 
I74.0 Εμβολή και θρόμβωση της κοιλιακής αορτής  

Σύνδρομο διχασμού της αορτής 
Σύνδρομο Leriche 

I74.1 Εμβολή και θρόμβωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της αορτής 
I74.2 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άνω άκρων 
I74.3 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των κάτω άκρων 
I74.4 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένων αρτηριών των άκρων, μη καθορισμένη 

Περιφερική αρτηριακή εμβολή 
I74.5 Εμβολή και θρόμβωση λαγόνιας αρτηρίας 
I74.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων αρτηριών 
I74.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης αρτηρίας   
 
I77        Άλλες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων 
   Εξαιρούνται:  νόσοι του κολλαγόνου (αγγειακές) (M30-M36) 
   αγγειΐτιδα από υπερευαισθησία (M31.0) 
   πνευμονικής αρτηρίας (I28.-) 
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I77.0   Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο, επίκτητο 
Ανευρυσματικός κιρσός 
Αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα, επίκτητο 

  Εξαιρούνται:  αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα ΜΚΑ (Q27.3) 
   εγκεφαλικής (I67.1) 
   στεφανιαίας (I25.4) 
   τραυματικό -βλέπε τραυματισμό των αιμοφόρων αγγείων ανάλογα με την 

περιοχή του σώματος. 
I77.1   Στένωση αρτηρίας 
I77.2   Ρήξη αρτηρίας 

Συρίγγιο αρτηρίας 
 Εξαιρούνται: τραυματική ρήξη αρτηρίας - βλέπε τραυματισμό αιμοφόρων αγγείων ανάλογα 

με την περιοχή του σώματος. 
I77.3   Αρτηριακή ινομυώδης δυσπλασία 
I77.4   Σύνδρομο συμπίεσης κοιλιακής αρτηρίας 
I77.5   Νέκρωση της αρτηρίας 
I77.6   Αρτηρίτιδα, μη καθορισμένη 

Αορτίτιδα ΜΚΑ 
Ενδαρτηρίτιδα ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: αρτηρίτιδα ή ενδοαρτηρίτιδα: 
   • αορτικού τόξου [Takayasu] (M31.4) 
   • εγκεφαλική ΜΤΑ (I67.7) 
   • στεφανιαία (I25.8) 
   • παραμορφωτική (I70.-) 
   • γιγαντοκυτταρική (M31.5-M31.6) 
   • αποφρακτική (I70.-) 
   • γεροντική (I70.-) 
I77.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων 
   Διάβρωση } 
   Έλκος } αρτηρίας 
I77.9   Διαταραχή των αρτηριών και αρτηριδίων, μη καθορισμένη 
  
I78    Νοσήματα των τριχοειδών 
I78.0   Κληρονομική αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία 

Νόσος των Rendu-Osler-Weber 
I78.1   Σπίλος, μη - νεοπλασματικός 

Σπίλος: 
• αστεροειδής 
• αραχνοειδής 

  Εξαιρούνται:  Σπίλος:  
   • ΜΚΑ (D22.-) 
   • κυανός (D22.-) 
   • ομαλός (Q82.5) 
   • τριχωτός (D22.-) 
   • μελανοκυτταρικός (D22.-) 
   • μελαγχρωματικός (D22.-) 
   • οινόμορφος (Q82.5) 
   • αιματώδης (Q82.5) 
   • φραουλοειδής (Q82.5) 
   • αγγειακός ΜΚΑ (Q82.5) 
   • μυρμηκιώδης (Q82.5) 
I78.8   Άλλα νοσήματα των τριχοειδών 
I78.9   Νόσημα των τριχοειδών, μη καθορισμένο 
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I79*    Διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται 

 αλλού 
I79.0*   Ανεύρυσμα της αορτής σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Συφιλιδικό ανεύρυσμα της αορτής (A52.0+ ) 
I79.1*   Αορτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Συφιλιδική αορτίτιδα (A52.0+ ) 
I79.2*   Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Διαβητική περιφερική αγγειοπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .5) 
I79.8*   Άλλες διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
 
 
 
 
Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν 
ταξινομούνται αλλού 
(I80-I89) 
  
 
I80    Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα 
  Περιλαμβάνονται: ενδοφλεβίτιδα 
   Φλεγμονή, φλέβας 
   περιφλεβίτιδα 
   διαπυητική φλεβίτιδα  
   Χρησιμοποιήστε κωδικό εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι 
φαρμακευτικής αιτιολογίας. 

  Εξαιρούνται:  φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα: 
• που επιπλέκει: 

   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.7) 
   • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O22.-, O87.-) 
   • ενδοκρανιακή και ενδονωτιαία, σηπτική ή ΜΚΑ (G08) 
   • ενδοκρανιακή, μη πυώδης (I67.6) 
   • ενδονωτιαία, μη πυώδης (G95.1) 
  • της πυλαίας (φλέβας) (K75.1) 
   μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο (I87.0) 
   μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα (I82.1) 
I80.0   Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω άκρων 
I80.1   Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα της μηριαίας φλέβας 
I80.2   Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων 

Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών ΜΚΑ 
I80.3   Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων μη καθορισμένη 

Εμβολή ή θρόμβωση των κάτω άκρων ΜΚΑ 
I80.8   Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων 
I80.9   Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα μη καθορισμένης εντόπισης 
  
I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας 

 Απόφραξη πυλαίας (φλέβας) 
  Εξαιρούνται: φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας (K75.1) 
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I82 Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση 
  Εξαιρούνται: φλεβική εμβολή και θρόμβωση (των): 
   • εγκεφαλικών (φλεβών) (I63.6, I67.6) 
   • που επιπλέκει: 
     • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O08, O08.7) 
     • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O22.-, O87.-) 
   • στεφανιαίας (I21-I25) 
  • ενδοκρανιακών και ενδονωτιαίων, σηπτική ή ΜΚΑ (G08) 
   • ενδοκρανιακών, μη πυώδης (I67.6) 
   • ενδονωτιαίων, μη πυώδης (E95.1) 
   • κάτω άκρων (I80.-) 
   • μεσεντέριων (K55.0) 
   • πυλαίας (I81) 
   • πνευμονικής (I26.-) 
 
I82.0   Σύνδρομο Budd-Chiari 
I82.1   Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα 
I82.2   Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας 
I82.3   Εμβολή και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας 
I82.8   Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών 
I82.9   Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης φλέβας 

Εμβολή φλέβας ΜΚΑ  
Θρόμβωση (φλέβας) ΜΚΑ 

  
I83 Κιρσοί των κάτω άκρων 
  Εξαιρούνται: κιρσοί που επιπλέκουν: 
   • εγκυμοσύνη (O22.0) 
   • λοχεία (O87.8) 
I83.0 Κιρσοί των κάτω άκρων με εξέλκωση 

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με εξέλκωση ή καθορισμένη ως εξελκωμένη  
Κιρσοί με εξέλκωση (κάτω άκρου, οποιασδήποτε εντόπισης) 

I83.1 Κιρσοί των κάτω άκρων με φλεγμονή 
 Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με φλεγμονή ή καθορισμένη ως φλεγμονώδης 
 δερματίτιδα εκ στάσεως ΜΚΑ 
I83.2 Κιρσοί των κάτω άκρων με εξέλκωση και φλεγμονή 
 Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με εξέλκωση και φλεγμονή 
I83.9 Κιρσοί των κάτω άκρων χωρίς εξέλκωση ή φλεγμονή 

Φλεβεκτασία }  
Κιρσώδεις φλέβες }  του κάτω άκρου [οποιασδήποτε περιοχής] ή μη καθορισμένης εντόπισης 
Κιρσός }  

  
I84    Αιμορροΐδες  
  Περιλαμβάνονται: αιμορροΐδες 
   κιρσοί του πρωκτού και του ορθού 
  Εξαιρούνται: που επιπλέκουν: 
   • τοκετό και λοχεία (O87.2) 
   • εγκυμοσύνη (O22.4) 
I84.0   Εσωτερικές θρομβωμένες αιμορροΐδες 
I84.1   Εσωτερικές αιμορροΐδες με άλλες επιπλοκές 

Εσωτερικές αιμορροΐδες (με): 
• αιμορραγία 
• πρόπτωση 
• περίσφιξη 
• εξέλκωση 

I84.2   Εσωτερικές αιμορροΐδες χωρίς επιπλοκή 
Εσωτερικές αιμορροΐδες ΜΚΑ 
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I84.3   Εξωτερικές θρομβωμένες αιμορροΐδες 
  Περιπρωκτική θρόμβωση 
  Περιπρωκτικό αιμάτωμα (μη-τραυματικό) 
I84.4   Εξωτερικές αιμορροΐδες με άλλες επιπλοκές 

Εξωτερικές αιμορροΐδες (με): 
• αιμορραγία 
• πρόπτωση 
• περίσφιξη 
• εξέλκωση 

I84.5   Εξωτερικές αιμορροΐδες χωρίς επιπλοκή 
Εξωτερικές αιμορροΐδες ΜΚΑ 

I84.6   Υπόλοιπες αιμορροϊδικές κιρσώδεις ανευρύνσεις (skin tags)  
Δερματικά υπολείμματα του πρωκτού και του ορθού 

I84.7   Μη καθορισμένες θρομβωμένες αιμορροΐδες 
Θρομβωμένες αιμορροΐδες, μη καθορισμένες ως εσωτερικές ή εξωτερικές 

I84.8   Μη καθορισμένες αιμορροΐδες με άλλες επιπλοκές 
Αιμορροΐδες, μη καθορισμένες ως εσωτερικές ή εξωτερικές (με): 
• αιμορραγία 
• πρόπτωση 
• περίσφιξη 
• εξέλκωση 

I84.9   Μη καθορισμένες αιμορροΐδες χωρίς επιπλοκή 
Αιμορροΐδες ΜΚΑ 

  
I85    Οισοφαγικοί κιρσοί 
I85.0   Οισοφαγικοί κιρσοί με αιμορραγία 
I85.9   Οισοφαγικοί κιρσοί χωρίς αιμορραγία 

Οισοφαγικοί κιρσοί ΜΚΑ 
  
I86    Κιρσώδεις φλέβες άλλων εντοπίσεων 
  Εξαιρούνται: κιρσοί του αμφιβληστροειδούς (H35.0) 
   κιρσώδεις φλέβες μη καθορισμένης εντόπισης (I83.9) 
I86.0   Υπογλώσσιοι κιρσοί 
I86.1   Κιρσοί του όσχεου 

Κιρσοκήλη 
I86.2   Πυελικοί κιρσοί 
I86.3   Κιρσοί του αιδοίου 
  Εξαιρούνται: κιρσοί που επιπλέκουν: 
   • τοκετό και λοχεία (O87.8) 
   • εγκυμοσύνη (O22.1) 
I86.4   Γαστρικοί κιρσοί 
I86.8   Κιρσώδεις φλέβες άλλων καθορισμένων εντοπίσεων 

Κιρσώδες έλκος του ρινικού διαφράγματος 
  
I87    Άλλες διαταραχές των φλεβών 
I87.0   Μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο 
I87.1   Συμπίεση φλέβας 

Στένωση φλέβας 
Σύνδρομο κοίλης φλέβας (άνω) (κάτω) 

  Εξαιρούνται: πνευμονική (I28.8) 
I87.2   Φλεβική ανεπάρκεια (χρόνια) (περιφερική) 
I87.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των φλεβών 
I87.9   Διαταραχή φλέβας, μη καθορισμένη 
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I88    Μη ειδική λεμφαδενίτιδα 
  Εξαιρούνται: οξεία λεμφαδενίτιδα, εκτός της μεσεντέριας (L04.- ) 
   διόγκωση λεμφαδένων ΜΚΑ (R59.- ) 
   νόσος του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] που καταλήγει σε 

γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1) 
I88.0   Μη ειδική μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα 

Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα (οξεία) (χρόνια) 
I88.1   Χρόνια λεμφαδενίτιδα, εκτός της μεσεντέριας  

Αδενίτιδα  } 
Λεμφαδενίτιδα  } χρόνια, οποιουδήποτε λεμφαδένα εκτός των μεσεντερίων 

I88.8   Άλλη μη ειδική λεμφαδενίτιδα 
I88.9 . Μη ειδική λεμφαδενίτιδα, μη καθορισμένη 

Λεμφαδενίτιδα ΜΚΑ 
  
 
I89    Άλλες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων 
  Εξαιρούνται: χυλοκήλη: 
   • φιλαριακή (B74.- ) 
   • ιδίου ελυτροειδή χιτώνα (μη φιλαριακή) ΜΚΑ (N50.8) 
   διόγκωση των λεμφαδένων ΜΚΑ (R59.-) 
   κληρονομικό λεμφοίδημα (Q82.0) 
   λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή (I97.2) 
I89.0   Λεμφοίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού 

Λεμφαγγειεκτασία 
I89.1   Λεμφαγειΐτιδα 

Λεμφαγειΐτιδα: 
• ΜΚΑ 
• χρόνια 
• υποξεία 

  Εξαιρούνται: οξεία λεμφαγειΐτιδα (L03.- ) 
I89.8   Άλλες καθορισμένες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων 

Χυλοκήλη (μη φιλαριακή) 
Λιπομελανοκυτταρική δικτύωση 

I89.9   Μη λοιμώδης διαταραχή των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, μη καθορισμένη  
Νοσήματα των λεμφαγγείων ΜΚΑ 

  
 
 
Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος  
(I95-I99) 
 
 
 I95    Υπόταση  
  Εξαιρούνται:  καρδιαγγειακή καταπληξία (R57.9) 
   σύνδρομο μητρικής υπότασης (O26.5) 
   μη ειδική μέτρηση χαμηλής αρτηριακής πίεσης ΜΚΑ (R03.1) 
I95.0   Ιδιοπαθής υπόταση 
I95.1   Ορθοστατική υπόταση 

Υπόταση, θέσης 
  Εξαιρούνται: νευρογενής ορθοστατική υπόταση [Shy-Drager] (G90.3) 
I95.2   Υπόταση από φάρμακα 

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
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I95.8   Άλλη υπόταση 
Χρόνια υπόταση 

I95.9   Υπόταση, μη καθορισμένη 
  
I97    Μετεπεμβατικές διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
  Εξαιρούνται: μετεγχειρητικό shock (καταπληξία) (T81.1) 
I97.0   Σύνδρομο μετά από καρδιοτομή 
I97.1   Άλλες λειτουργικές διαταραχές μετά από καρδιακή χειρουργική επέμβαση 

Καρδιακή ανεπάρκεια μετά από εγχείρηση καρδιάς ή που οφείλεται στην ύπαρξη καρδιακής 
πρόθεσης  

I97.2   Σύνδρομο λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή 
Ελεφαντίαση  } 
Απόφραξη των λεμφαγγείων  }  που οφείλεται σε μαστεκτομή 

I97.8   Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος που δεν ταξινομούνται 
αλλού 

I97.9   Μετεπεμβατική διαταραχή του κυκλοφορικού συστήματος, μη καθορισμένη 
  
I98*    Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  διαταραχές που ταξινομούνται σε άλλες κατηγορίες με αστερίσκο μέσα στο 

κεφάλαιο αυτό 
I98.0*   Καρδιαγγειακή σύφιλη 

Καρδιαγγειακή σύφιλη: 
• ΜΚΑ (A52.0+ ) 
• συγγενής, όψιμη (A50.5+ ) 

I98.1*   Καρδιαγγειακές διαταραχές σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που 
ταξινομούνται αλλού 
Καρδιαγγειακή (ες) : 
• συμμετοχή ΜΤΑ, στη νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+ ) 
• βλάβες στην αμερικάνικη κηλιδώδη νόσο (A67.2+ ) 

I98.2*   Οισοφαγικοί κιρσοί σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Οισοφαγικοί κιρσοί σε: 
• διαταραχές του ήπατος (K70-K71+, K74.-+) 
• σχιστοσωμίαση (B65.-+) 

I98.8*   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που 
ταξινομούνται αλλού 

 
I99    Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 
 
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος  
(J00-J99) 
  
 
 
Σημείωση:  Όταν μια αναπνευστική κατάσταση περιγράφεται ότι έχει περισσότερες από μια 

εντοπίσεις και δεν είναι ειδικά ταξινομημένη, πρέπει να ταξινομείται με βάση την 
κατώτερη ανατομική περιοχή εντόπισης (π.χ. η τραχειοβρογχίτιδα ταξινομείται στη 
βρογχίτιδα στην ενότητα κωδικών J40). 

 
Εξαιρούνται:   ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ( P00-P96 ) 
  ορισμένα λοιμώδη και παρασιστικά νοσήματα ( A00-B99 ) 
  επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας ( O00-O99 ) 
  συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες ( Q00-Q99) 
  ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα ( E00-E90 ) 
  τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες 

(S00-T98 ) 
  νεοπλάσματα ( C00-D48 ) 
  συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 

ταξινομούνται αλλού ( R00-R99 ) 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
J00-J06  Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 
J09-J18 Γρίπη και πνευμονία 
J20-J22  Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 
J30-J39  Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 
J40-J47  Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 
J60-J70  Πνευμονικές παθήσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες 
J80-J84  Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που προσβάλλουν κυρίως το διάμεσο 

ιστό 
J85-J86  Διαπυητικές και νεκρωτικές καταστάσεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 
J90-J94  Άλλα νοσήματα του υπεζωκότα 
J95-J99  Άλλες διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:  
J17*  Πνευμονία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
J91*  Πλευριτική συλλογή σε καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού 
J99*  Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος  
(J00-J06) 
 
Εξαιρούνται:   χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία έξαρση ΜΚΑ (J44.1) 
  
J00 Οξεία ρινοφαρυγγίτιδα [κοινό κρυολόγημα] 
         Κόρυζα (οξεία)                                                           

Ρινική καταρροή, οξεία 
Ρινοφαρυγγίτιδα:  
• ΜΚΑ  
• λοιμώδης ΜΚΑ     
Ρινίτιδα: 
• οξεία 
• λοιμώδης 
Εξαιρούνται: ρινοφαρυγγίτιδα, χρόνια (J31.1) 

φαρυγγίτιδα:  
• ΜΚΑ (J02.9) 
• οξεία (J02.- ) 
• χρόνια (J31.2) 
ρινίτιδα:  
• ΜΚΑ (J31.0) 
• αλλεργική (J30.1-J30.4) 
• χρόνια (J31.0) 
• αγγειοκινητική (J30.0) 
φαρυγγίτιδα:  
• ΜΚΑ (J02.9) 
• οξεία (J02.- ) 
• χρόνια (J31.2) 

  
J01   Οξεία παραρρινοκολπίτιδα 

Περιλαμβάνονται:  απόστημα }  
εμπύημα }  
λοίμωξη }  οξύ(εία), των κόλπων (παραρρίνιων)(ρινικών) 
φλεγμονή } 
διαπύηση }  

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 
Εξαιρούνται:  παραρρινοκολπίτιδα, χρόνια ή ΜΚΑ (J32.- ) 

J01.0   Οξεία φλεγμονή του γναθιαίου κόλπου 
Οξεία ιγμορίτιδα 

J01.1   Οξεία μετωπιαία κολπίτιδα 
J01.2   Οξεία ηθμοειδίτιδα 
J01.3   Οξεία σφηνοειδίτιδα 
J01.4   Οξεία παγκολπίτιδα 
J01.8   Άλλη οξεία παραρρινοκολπίτιδα 

Οξεία παραρρινοκολπίτιδα με συμμετοχή περισσότερων του ενός παραρρινίων κόλπων αλλά 
χωρίς να είναι παγκολπίτιδα 

J01.9   Όξεία παραρρινοκολπίτιδα, μη καθορισμένη 
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J02   Οξεία φαρυγγίτιδα 
Περιλαμβάνονται: οξεία κυνάγχη 
Εξαιρούνται:  απόστημα: 

• περιαμυγδαλικό (J36) 
• φαρυγγικό (J39.1) 
• οπισθοφαρυγγικό (J39.0) 
οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα (J06.0) 
χρόνια φαρυγγίτιδα (J31.2) 

J02.0   Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα 
Στρεπτοκοκκική κυνάγχη 
Εξαιρούνται:  οστρακιά (A38) 

J02.8   Οξεία φαρυγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλους καθορισμένους μικροργανισμούς 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 
Εξαιρούνται:    φαρυγγίτιδα (που οφείλεται σε):  

• εντεροϊική φυσαλλιδώδης (B08.5) 
• ερπητοϊική [απλού έρπητα] (B00.2) 
• λοιμώδους μονοπυρήνωσης (B27.- ) 
• ιό της γρίπης 

• ταυτοποιημένο (J09,  J10.1) 
• μη ταυτοποιημένο (J11.1) 

J02.9  Οξεία φαρυγγίτιδα, μη καθορισμένη 
Φαρυγγίτιδα (οξεία):  
• ΜΚΑ 
• γαγγραινώδης  
• λοιμώδης ΜΚΑ 
• πυώδης  
• ελκωτική  
Κυνάγχη (οξεία) ΜΚΑ 
 

J03   Οξεία αμυγδαλίτιδα 
Εξαιρούνται: περιαμυγδαλικό απόστημα (J36)  

κυνάγχη: 
• ΜΚΑ (J02.9) 
• οξεία (J02.- ) 
• στρεπτοκοκκική (J02.0) 

J03.0   Στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα 
J03.8   Οξεία αμυγδαλίτιδα οφειλόμενη σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 
Εξαιρούνται:  ερπητοιϊκή [από απλό έρπητα] φαρυγγοαμυγδαλίτιδα (B00.2) 

J03.9   Οξεία αμυγδαλίτιδα, μη καθορισμένη 
Αμυγδαλίτιδα (οξεία): 
• ΜΚΑ 
• θυλακιώδης 
• γαγγραινώδης 
• λοιμώδης 
• ελκωτική 
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J04   Οξεία λαρυγγίτιδα και τραχειίτιδα 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 
Εξαιρούνται:   οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα (J05.- ) 

λαρυγγόσπασμος (συριστικός) (J38.5) 
J04.0   Οξεία λαρυγγίτιδα 

Λαρυγγίτιδα (οξεία): 
• ΜΚΑ 
• οιδηματώδης 
• υπογλωττιδική 
• διαπυητική 
• ελκωτική 
Εξαιρούνται: χρόνια λαρυγγίτιδα (J37.0) 
  λαρυγγίτιδα από ιό της γρίπης: 

• ταυτοποιημένο (J09, J10.1) 
• μη ταυτοποιημένο (J11.1) 

J04.1   Οξεία τραχειΐτιδα 
Τραχειίτιδα (οξεία): 
• ΜΚΑ 
• καταρροϊκή 
Εξαιρούνται:  χρόνια τραχειΐτιδα (J42) 

J04.2   Οξεία λαρυγγοτραχειΐτιδα 
Λαρυγγοτραχειΐτιδα ΜΚΑ 
Τραχειΐτιδα (οξεία) με λαρυγγίτιδα (οξεία) 
Εξαιρούνται:  χρόνια λαρυγγοτραχειΐτιδα (J37.1) 

  
J05   Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα    

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 

J05.0   Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] 
Αποφρακτική λαρυγγίτιδα ΜΚΑ 

J05.1   Οξεία επιγλωττίτιδα 
Επιγλωττίτιδα ΜΚΑ 

 
J06   Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος πολλαπλές ή με μη 

καθορισμένες εντοπίσεις  
Εξαιρούνται:   οξεία αναπνευστική λοίμωξη ΜΚΑ (J22) 

ιός της γρίπης: 
• ταυτοποιημένος (J09, J10.1) 
• μη ταυτοποιημένος (J11.1) 

J06.0   Οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα 
J06.8   Άλλες οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με πολλαπλές εντοπίσεις 
J06.9   Οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένη                           

Ανώτερου αναπνευστικού: 
• νόσος, οξεία 
• λοίμωξη ΜΚΑ 
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Γρίπη και πνευμονία  
(J09-J18) 
  
J09       Γρίπη που οφείλεται σε ταυτοποιημένο στέλεχος ιού της γρίπης των πτηνών 

Γρίπη που προκαλείται από ιούς της γρίππης οι οποίοι κανονικά μολύνουν μόνο τα πτηνά, και 
λιγότερο συχνά, τα άλλα ζώα. 

 
J10 Γρίπη που οφείλεται σε άλλον ταυτοποιημένο ιό της γρίππης  

Εξαιρούνται:   από αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae]: 
• μόλυνση ΜΚΑ (A49.2) 
• μηνιγγίτιδα (G00.0) 
• πνευμονία (J14) 

J10.0   Γρίπη με πνευμονία, από άλλους ταυτοποιημένους ιούς της γρίππης 
Γριπώδης (βρογχο)πνευμονία, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης 

J10.1   Γρίπη με άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίππης 
Γρίπη } 
Γριπώδης: } 
• οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού }  
• λαρυγγίτιδα } από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης 
• φαρυγγίτιδα }  
• πλευριτική συλλογή }  

J10.8   Γρίπη με άλλες εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης 
Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στη γρίπη } 
Γριπώδης:  } 
• γαστρεντερίτιδα } από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης 
• μυοκαρδίτιδα (οξεία) }  

 
J11   Γρίπη, από μη ταυτοποιημένο ιό 

Περιλαμβάνονται:  γρίπη }  
ιογενής γρίπη } χωρίς να αναφέρεται ταυτοποίηση συγκεκριμένου ιού  

Εξαιρούνται: από αιμόφιλο της ινφλουένζας [Η. influenza]:  
• μόλυνση ΜΚΑ (A49.2) 
• μηνιγγίτιδα (G00.0) 
• πνευμονία (J14) 

J11.0   Γρίπη με πνευμονία, από μη ταυτοποιημένο ιό 
Γριπώδης (βρογχο)πνευμονία, μη καθορισμένη ή από μη ταυτοποιημένο ιό 

J11.1  Γρίπη με άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, από μη ταυτοποιημένο ιό 
Γρίπη ΜΚΑ 
Γριπώδης:  }  
• οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος }  
• λαρυγγίτιδα  } μη καθορισμένη ή από μη  
• φαρυγγίτιδα  } ταυτοποιημένο ιό 
• πλευριτική συλλογή } 

J11.8   Γρίπη με άλλες εκδηλώσεις, από μη ταυτοποιημένο ιό 
Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στη γρίπη }  
Γριπώδης: }  
• γαστρεντερίτιδα  } μη καθορισμένη ή από μη ταυτοποιημένο ιό 
• μυοκαρδίτιδα (οξεία)  } 
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J12   Ιογενής πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού 
Περιλαμβάνονται: βρογχοπνευμονία που οφείλεται σε ιούς άλλους από αυτόν της γρίπης 
Εξαιρούνται: συγγενής πνευμονίτιδα της ερυθράς (P35.0) 

πνευμονία:  
• από εισρόφηση (που οφείλεται σε): 

• ΜΚΑ (J69.0) 
• αναισθησία κατά την διάρκεια: 

• τοκετού (O74.0) 
• εγκυμοσύνης (O29.0) 
• λοχείας (O89.0) 

• νεογνική (P24.9) 
• από υγρά και στερεά (J69.- ) 
• συγγενής (P23.0) 
• γρίπης (J09, J10.0, J11.0) 
• διάμεση ΜΚΑ (J84.9) 
• λιποειδική (J69.1) 
σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS] (U04.9) 

J12.0   Πνευμονία από αδενοϊούς 
J12.1   Πνευμονία από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό 
J12.2   Πνευμονία από ιό της παραϊνφλουέντσας 
J12.8   Άλλη ιογενής πνευμονία 
J12.9   Ιογενής πνευμονία, μη καθορισμένη 
  
J13   Πνευμονία που οφείλεται στον Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. pneumoniae]  

Βρογχοπνευμονία που οφείλεται στον Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. pneumoniae] 
Εξαιρούνται: συγγενής πνευμονία που οφείλεται στον Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. 

pneumoniae] (P23.6) 
  πνευμονία που οφείλεται σε άλλους στρεπτόκοκκους (J15.3-J15.4) 

  
J14   Πνευμονία που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. Influenzae]  

Βρογχοπνευμονία που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουένζας [H. Influenzae]  
Εξαιρούνται: συγγενής πνευμονία που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουένζας [H. 

Influenzae] (P23.6) 
  
J15   Βακτηριακή πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού 

Περιλαμβάνονται: βρογχοπνευμονία που οφείλεται σε άλλα βακτήρια εκτός του Στρεπτόκοκκου 
της πνευμονίας [S. pneumoniae] και του Αιμόφιλου της ινφλουέντσας [H. 
Influenzae] 

Εξαιρούνται: χλαμυδιακή πνευμονία (J16.0) 
  συγγενής πνευμονία (P23.- ) 
  νόσος των Λεγεωναρίων (A48.1) 

J15.0   Πνευμονία που οφείλεται στην Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας [Klebsiella pneumonia] 
J15.1   Πνευμονία που οφείλεται στην Ψευδομονάδα 
J15.2   Πνευμονία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο 
J15.3   Πνευμονία που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας Β 
J15.4   Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους στρεπτόκοκκους 

Εξαιρούνται:  πνευμονία που οφείλεται σε:  
• στρεπτόκοκκο, ομάδας Β (J15.3) 
• Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. pneumoniae] (J13) 

J15.5   Πνευμονία που οφείλεται σε Εσσεριχία [Escherichia Coli] 
J15.6   Πνευμονία που οφείλεται σε άλλα αερόβια Gram -αρνητικά βακτήρια 

Πνευμονία που οφείλεται στη Serratia marcescens 
J15.7   Πνευμονία που οφείλεται στο Μυκόπλασμα της πνευμονίας [Mycoplasma pneumoniae] 
J15.8   Άλλη βακτηριακή πνευμονία 
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J15.9   Βακτηριακή πνευμονία, μη καθορισμένη 
  
J16    Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους λοιμογόνους μικροοργανισμούς, που δεν ταξινομείται 

αλλού 
Εξαιρούνται: ορνίθωση (A70) 
  πνευμοκύστωση (B59) 
  πνευμονία:  

• ΜΚΑ (J18.9) 
• συγγενής (P23.- ) 

J16.0   Χλαμυδιακή πνευμονία 
J16.8   Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους λοιμογόνους μικροοργανισμούς 
  
J17*   Πνευμονία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
J17.0*   Πνευμονία σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Πνευμονία (που οφείλεται σε) (σε) :  
• ακτινομυκητίαση (A42.0+ ) 
• άνθρακα (A22.1+ ) 
• γονόρροια (A54.8+ ) 
• νοκαρδίωση (A43.0+ ) 
• σαλμονέλλωση (A02.2+ ) 
• τουλαραιμία (A21.2+ ) 
• τυφοειδή πυρετό (A01.0+ ) 
• κοκκύτη (A37.-+ ) 

J17.1*   Πνευμονία σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Πνευμονία σε:  
• νόσο από κυτταρομεγαλοϊό (B25.0+ ) 
• ιλαρά (B05.2+ ) 
• ερυθρά (B06.8+ ) 
• ανεμευλογιά (B01.2+ ) 

J17.2*   Πνευμονία στις μυκητιάσεις 
Πνευμονία σε:  
• ασπεργιλλωση (B44.0-B44.1+ ) 
• καντιντίαση (B37.1+ ) 
• κοκκιδιοειδομύκωση (B38.0-B38.2+ ) 
• ιστοπλάσμωση (B39.-+ ) 

J17.3*   Πνευμονία σε παρασιτικά νοσήματα 
Πνευμονία σε :  
• ασκαριδίαση (B77.8+ ) 
• σχιστοσωμίαση (B65.-+ ) 
• τοξοπλάσμωση (B58.3+ ) 

J17.8*   Πνευμονία σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Πνευμονία (σε):  
• ορνίθωση (A70+ ) 
• πυρετό Q (A78+ ) 
• ρευματικό πυρετό (I00+ ) 
• σπειροχαιτιακή, που δεν ταξινομείται αλλού (A69.8+ ) 
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J18   Πνευμονία, από μη καθορισμένους μικροοργανισμούς 
Εξαιρούνται: παραπνευμονικό απόστημα  (J85.1) 
  διάμεσες διαταραχές του πνεύμονα φαρμακευτικής αιτιολογίας (J70.2-J70.4) 
  πνευμονία:  

• από εισρόφηση (που οφείλεται σε) : 
• ΜΚΑ (J69.0) 
• αναισθησία κατά την διάρκεια: 

• τοκετού (O74.0) 
• εγκυμοσύνης (O29.0) 
• λοχείας (O89.0) 

• νεογνική (P24.9) 
• υγρά και στερεά (J69.- ) 
• συγγενής (P23.9) 
• διάμεση ΜΚΑ (J84.9) 
• εξωγενής λιποειδική (J69.1) 
πνευμονίτιδα, που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (J67-J70) 

J18.0   Βρογχοπνευμονία, μη καθορισμένη  
Εξαιρούνται:  βρογχιολίτιδα (J21.- ) 

J18.1   Λοβώδης πνευμονία, μη καθορισμένη 
J18.2   Υποστατική πνευμονία, μη καθορισμένη 
J18.8   Άλλη πνευμονία, από μη καθορισμένο μικροοργανισμό 
J18.9   Πνευμονία, μη καθορισμένη 
 
 
 
Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος  
(J20-J22) 
 
 
Εξαιρούνται: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία: 

• έξαρση ΜΚΑ (J44.1) 
• λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J44.0) 

  
J20   Οξεία βρογχίτιδα 

Περιλαμβάνονται: βρογχίτιδα:    
• ΜΚΑ, σε άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών 
• οξεία και υποξεία (με): 

• βρογχόσπασμο 
• ινώδης   
• μεμβρανώδης  
• πυώδης  
• σηπτική  
• τραχειΐτιδα 

τραχειοβρογχίτιδα, οξεία 
Εξαιρούνται: βρογχίτιδα:   

• ΜΚΑ, σε άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών (J40) 
• αλλεργική ΜΚΑ (J45.0) 
• χρόνια:  

• ΜΚΑ (J42) 
• βλεννοπυώδης (J41.1) 
• αποφρακτική (J44.- ) 
• απλή (J41.0) 

τραχειοβρογχίτιδα: 
• ΜΚΑ (J40) 
• χρόνια (J42) 
• χρόνια αποφρακτική (J44.- ) 
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J20.0   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται στο Μυκόπλασμα της πνευμονίας [Mycoplasma 
pneumoniae] 

J20.1   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουέντσας [Haemophilus influenza] 
J20.2   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο 
J20.3   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ιό Coxsackie 
J20.4   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ιό της παραϊνφλουέντσας 
J20.5   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε αναπνευστικό συγκυτιακό ιό 
J20.6   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ρινοϊό 
J20.7   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ιό Echo 
J20.8   Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς 
J20.9   Οξεία βρογχίτιδα, μη καθορισμένη 
  
J21   Οξεία βρογχιολίτιδα 

Περιλαμβάνονται: με βρογχόσπασμο 
J21.0   Οξεία βρογχιολίτιδα που οφείλεται σε αναπνευστικό συγκυτιακό ιό 
J21.8   Οξεία βρογχιολίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς 
J21.9   Οξεία βροχγιολίτιδα, μη καθορισμένη 

Βρογχιολίτιδα (οξεία) 
  
J22   Μη καθορισμένη οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού  

Οξεία λοίμωξη του (κατώτερου) αναπνευστικού (συστήματος ) ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:  λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (οξεία) (J06.9) 

  
 
 
Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος  
(J30-J39) 
  
J30   Αγγειοκινητική και αλλεργική ρινίτιδα 

Εξαιρούνται:    αλλεργική ρινιτίδα με άσθμα (J45.0) 
ρινίτιδα ΜΚΑ (J31.0) 

J30.0   Αγγειοκινητική ρινίτιδα 
J30.1   Αλλεργική ρινίτιδα που οφείλεται στη γύρη 

Αλλεργία ΜΚΑ που οφείλεται στη γύρη 
Πυρετός εκ χόρτου  

J30.2   Άλλη εποχική αλλεργική ρινίτιδα 
J30.3   Άλλη αλλεργική ρινίτιδα 

Ολοετής [επίμονη] αλλεργική ρινίτιδα 
J30.4   Αλλεργική ρινίτιδα, μη καθορισμένη 
  
J31   Χρόνια ρινίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα και φαρυγγίτιδα 
J31.0   Χρόνια ρινίτιδα 

Όζαινα 
Ρινίτιδα (χρόνια): 
• ΜΚΑ 
• ατροφική 
• κοκκιωματώδης 
• υπερτροφική 
• αποφρακτική 
• πυώδης 
• ελκωτική 
Εξαιρούνται:    ρινίτιδα  

• αλλεργική (J30.1-J30.4) 
• αγγειοκινητική (J30.0) 
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J31.1   Χρόνια ρινοφαρυγγίτιδα 
Εξαιρούνται:  ρινοφαρυγγίτιδα, οξεία ή ΜΚΑ (J00) 

J31.2   Χρόνια φαρυγγίτιδα 
Χρόνια κυνάγχη 
Φαρυγγίτιδα (χρόνια): 
• ατροφική  
• κοκκιωματώδης 
• υπερτροφική 
Εξαιρούνται: φαρυγγίτιδα, οξεία και ΜΚΑ (J02.9) 

  
J32   Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα 

Περιλαμβάνονται:  απόστημα }  
εμπύημα  }  
φλεγμονή } (χρόνιο-α) παραρρινίων κόλπων 
διαπύηση }  

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B27), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 
Εξαιρούνται: οξεία παραρρινοκολπίτιδα (J01.- ) 

J32.0   Χρόνια φλεγμονή του γναθιαίου άντρου 
Ιγμορίτιδα (χρόνια) 
Φλεγμονή του γναθιαίου άντρου ΜΚΑ 

J32.1   Χρόνια μετωπιαία κολπίτιδα 
Μετωπιαία κολπίτιδα ΜΚΑ 

J32.2   Χρόνια ηθμοειδίτιδα 
Ηθμοειδίτιδα ΜΚΑ  

J32.3   Χρόνια σφηνοειδίτιδα 
Σφηνοειδίτιδα ΜΚΑ 

J32.4   Χρόνια παγκολπίτιδα 
Παγκολπίτιδα ΜΚΑ 

J32.8   Άλλη χρόνια παραρρινοκολπίτιδα 
Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) με συμμετοχή περισσότερων από έναν κόλπους, όχι όμως 
παγκολπίτιδα 

J32.9   Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, μη καθορισμένη 
Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ 

  
J33   Ρινικοί πολύποδες 

Εξαιρούνται:  αδενωματώδεις πολύποδες (D14.0) 
J33.0   Πολύποδας της ρινικής κοιλότητας 

Πολύποδας: 
• ρινικών χοανών 
• ρινοφαρυγγικός 

J33.1   Πολυποειδής εκφύλιση των παραρρινίων κόλπων 
Σύνδρομο ή ηθμοειδίτιδα Woake 

J33.8   Άλλος πολύποδας των παραρρινίων κόλπων 
Πολύποδας του κόλπου: 
• παραρρινίου  
• ηθμοειδούς  
• ιγμορείου  
• σφηνοειδούς  

J33.9 Ρινικός πολύποδας, μη καθορισμένος 
 
J34   Άλλες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων  

Εξαιρούνται: κιρσώδες έλκος του ρινικού διαφράγματος (I86.8) 
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J34.0   Απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας της ρινός 
Κυτταρίτιδα }  
Νέκρωση } της ρινός (διαφράγματος) 
Εξέλκωση }  

J34.1   Κύστη και βλεννοκήλη της ρινός και του ρινικού κόλπου 
J34.2   Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος 

Απόκλιση ή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (επίκτητη) 
J34.3   Υπερτροφία των ρινικών κογχών 
J34.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων 

Διάτρηση του ρινικού διαφράγματος ΜΚΑ 
Ρινολιθίαση 

  
J35   Χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων 
J35.0   Χρόνια αμυγδαλίτιδα 

Εξαιρούνται:    αμυγδαλίτιδα:  
• ΜΚΑ (J03.9) 
• οξεία (J03.-) 

J35.1   Υπερτροφία των αμυγδαλών 
Διόγκωση των αμυγδαλών                                                                     

J35.2   Υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων  
Διόγκωση των αδενοειδών εκβλαστήσεων                                               

J35.3   Υπερτροφία των αμυγδαλών με υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων 
J35.8   Άλλα χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

Αδενοειδείς εκβλαστήσεις (φλεγμονή) 
Αμυγδαλόλιθος 
Ουλή της αμυγδαλής (και των αδενοειδών εκβλαστήσεων) 
Υπόλειμμα αμυγδαλής  
Έλκος των αμυγδαλών 

J35.9   Χρόνιο νόσημα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, μη καθορισμένο 
Νόσημα (χρόνιο) των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων ΜΚΑ 

  
J36   Περιαμυγδαλικό απόστημα 

Απόστημα της αμυγδαλής 
Περιαμυγδαλικός φλέγμων 
Quinsy 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα 
Εξαιρούνται:    οπισθοφαρυγγικό απόστημα (J39.0) 

αμυγδαλίτιδα:  
• ΜΚΑ (J03.9) 
• οξεία (J03.- ) 
• χρόνια (J35.0) 

  
J37   Χρόνια λαρυγγίτιδα και λαρυγγοτραχειΐτιδα 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα 

J37.0   Χρόνια λαρυγγίτιδα 
Λαρυγγίτιδα : 
• καταρροϊκή 
• υπερτροφική 
• ξηρά 
Εξαιρούνται: λαρυγγίτιδα: 

• ΜΚΑ (J04.0) 
• οξεία (J04.0) 
• αποφρακτική (οξεία) (J05.0) 
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J37.1   Χρόνια λαρυγγοτραχειΐτιδα 
Λαρυγγίτιδα, χρόνια, με τραχειΐτιδα (χρόνια) 
Τραχειΐτιδα, χρόνια, με λαρυγγίτιδα 
Εξαιρούνται:    λαρυγγοτραχειΐτιδα:  

• ΜΚΑ (J04.2) 
• οξεία (J04.2) 
τραχειΐτιδα:  
• ΜΚΑ (J04.1) 
• οξεία (J04.1) 
• χρόνια (J42) 

  
J38   Νοσήματα των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται:   λαρυγγίτιδα: 
• αποφρακτική (οξεία) (J05.0) 
• ελκωτική (J04.0) 
μετεπεμβατική υπογλωττιδική στένωση (J95.5) 
συριγμός:  
• συγγενής λαρυγγικός ΜΚΑ (P28.8) 
• ΜΚΑ (R06.1) 

J38.0   Παράλυση των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα  
Παράλυση του λάρυγγα 
Παράλυση της γλωττίδας 

J38.1   Πολύποδας των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα 
Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας (D14.1) 

J38.2   Οζίδια των φωνητικών χορδών 
Χορδίτιδα (ινιδώδης)(οζώδης)(σωληνώδης)                             
Οζίδια των τραγουδιστών 
Οζίδια των διδασκόντων                                                           

J38.3   Άλλα νοσήματα των φωνητικών χορδών 
Απόστημα }  
Κυτταρίτιδα } 
Κοκκίωμα }  των φωνητικών χορδών 
Κεράτωση } 
Λευκοπλακία } 

J38.4   Οίδημα του λάρυγγα 
Οίδημα (της): 
• γλωττίδας 
• υπογλωττιδικό  
• υπεργλωττιδικό  
Εξαιρούνται:   λαρυγγίτιδα: 

• οξεία αποφρακτική [croup] (J05.0) 
• οιδηματώδης (J04.0) 

J38.5   Λαρυγγόσπασμος 
Λαρυγγισμός (λαρυγγικός συριγμός) 

J38.6   Στένωση του λάρυγγα 
J38.7   Άλλα νοσήματα του λάρυγγα 

Απόστημα }  
Κυτταρίτιδα } 
Νόσημα ΜΚΑ } 
Νέκρωση }  του λάρυγγα 
Περιχονδρίτιδα } 
Έλκος } 
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J39   Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 
Εξαιρούνται:   οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού ΜΚΑ (J22) 

• ανώτερου (J06.9) 
φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού που οφείλεται σε χημικά, αέρια, 
καπνούς ή ατμούς (J68.2) 

J39.0   Οπισθοφαρυγγικό και παραφαρυγγικό απόστημα 
Απόστημα στην περιοχή γύρω από τον φάρυγγα 
Εξαιρούνται: περιαμυγδαλικό απόστημα (J36) 

J39.1   Άλλο απόστημα του φάρυγγα 
Κυτταρίτιδα του φάρυγγα 
Ρινοφαρυγγικό απόστημα 

J39.2   Άλλα νοσήματα του φάρυγγα 
Κύστη }  
Οίδημα } του φάρυγγα ή του ρινοφάρυγγα  
Εξαιρούνται: φαρυγγίτιδα  

• χρόνια (J31.2) 
• ελκωτική (J02.9) 

J39.3   Αντίδραση υπερευαισθησίας του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, χωρίς να 
καθορίζεται η εντόπιση 

J39.8   Άλλα καθορισμένα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 
J39.9   Νόσημα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο 
 
 
 
Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος  
(J40-J47) 
 
Εξαιρούνται: κυστική ίνωση (E84.- ) 
  
J40   Βρογχίτιδα, που δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια 

Σημείωση: Βρογχίτιδα η οποία δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια σε άτομα κάτω των 15 ετών 
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οξείας μορφής και πρέπει να ταξινομηθεί στο J20.-. 

Βρογχίτιδα: 
• ΜΚΑ  
• καταρροϊκή 
• με τραχειΐτιδα ΜΚΑ 
Τραχειοβρογχίτιδα ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:   βρογχίτιδα: 

• αλλεργική ΜΚΑ (J45.0) 
• ασθματική ΜΚΑ (J45.9) 
• χημική (οξεία) (J68.0) 

  
J41   Απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 

Εξαιρούνται:    χρόνια βρογχίτιδα:   
• ΜΚΑ (J42) 
• αποφρακτική (J44.- ) 

J41.0   Απλή χρόνια βρογχίτιδα 
J41.1   Βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 
J41.8   Μικτή απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 
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J42   Μη καθορισμένη χρόνια βρογχίτιδα 
Χρόνια: 
• βρογχίτιδα ΜΚΑ 
• τραχειΐτιδα 
• τραχειοβρογχίτιδα 
Εξαιρούνται:    χρόνια:  

• ασθματική βρογχίτιδα (J44.- ) 
• βρογχίτιδα: 

• απλή και βλεννοπυώδης (J41.- ) 
• με απόφραξη των αεροφόρων οδών (J44.- ) 

• εμφυσηματική βρογχίτιδα (J44.- ) 
• αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΜΚΑ (J44.9) 

  
J43   Εμφύσημα 

Εξαιρούνται:    εμφύσημα: 
• αναπληρωματικό (J98.3) 
• οφειλόμενο σε εισπνοή χημικών, αερίων, καπνών ή ατμών (J68.4) 
• διάμεσο (J98.2) 

• νεογνού  (P25.0) 
• μεσοθωρακίου (J98.2) 
• χειρουργικό (υποδόριο) (T81.8) 
• τραυματικό υποδόριο (T79.7) 
• με χρόνια (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.- ) 
εμφυσηματική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.- ) 

J43.0   Σύνδρομο MacLeod 
Ετερόπλευρο(η): 
• εμφύσημα 
• ακτινοδιαφάνεια του πνεύμονα 

J43.1   Πανλοβιακό εμφύσημα 
Πανβοτριδιακό 

J43.2   Κεντρολοβιακό εμφύσημα 
J43.8   Άλλο εμφύσημα 
J43.9   Eμφύσημα, μη καθορισμένο 

Εμφύσημα (πνεύμονα)(πνευμονικό): 
• ΜΚΑ 
• κυστικό  
• φυσαλιδώδες  
Εμφυσηματική φυσαλλίδα 
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J44   Άλλη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
Περιλαμβάνονται:  χρόνια: 

• βρογχίτιδα: 
• ασθματική (αποφρακτική)  
• εμφυσηματική  
• με:  
• απόφραξη των αεροφόρων οδών 
• εμφύσημα 

• αποφρακτικό(ή):  
• άσθμα 
• βρογχίτιδα 
• τραχειοβρογχίτιδα 

Εξαιρούνται: άσθμα (J45.- ) 
ασθματική βρογχίτιδα ΜΚΑ (J45.9) 
βρογχεκτασία (J47) 
χρόνια: 
• βρογχίτιδα:  
• ΜΚΑ  (J42) 
• απλή και βλεννοπυώδης (J41.- ) 

• τραχειΐτιδα (J42) 
• τραχειοβρογχίτιδα (J42) 
εμφύσημα (J43.- ) 
νοσήματα των πνευμόνων που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (J60-
J70) 

J44.0   Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού 
Εξαιρούνται: με γρίπη (J09-J11) 

J44.1   Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία παρόξυνση, μη καθορισμένη 
J44.8   Άλλη καθορισμένη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

Χρόνια βρογχίτιδα: 
• ασθματική (αποφρακτική) ΜΚΑ 
• εμφυσηματική ΜΚΑ 
• αποφρακτική ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:    με οξεία έξαρση (J44.1) 

με οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού (J44.0) 
J44.9   Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μη καθορισμένη 

Χρόνια αποφρακτική: 
• νόσος των αεραγωγών ΜΚΑ 
• νόσος των πνευμόνων ΜΚΑ 

  
J45   Άσθμα 

Εξαιρούνται:   οξύ σοβαρό άσθμα (J46) 
χρόνια ασθματική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.- ) 
χρόνιο αποφρακτικό άσθμα (J44.- ) 
ηωσινοφιλικό άσθμα (J82) 
πνευμονοπάθειες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (J60-J70) 
σοβαρή ασθματική κρίση  [status asthmaticus] (J46) 

J45.0   Κυρίως αλλεργικό άσθμα 
Αλλεργική: 
• βρογχίτιδα ΜΚΑ 
• ρινίτιδα με άσθμα 
Ατοπικό άσθμα 
Εξωγενές αλλεργικό άσθμα 
Πυρετός εκ χόρτου με άσθμα 
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J45.1   Μη αλλεργικό άσθμα 
Ιδιοπαθές άσθμα 
Ενδογενές μη αλλεργικό άσθμα 

J45.8   Μικτό άσθμα 
Συνδυασμός των καταστάσεων που περιγράφονται στις κατηγορίες J45.0 και J45.1 

J45.9   Άσθμα, μη καθορισμένο 
Ασθματική βρογχίτιδα ΜΚΑ 
Άσθμα όψιμης έναρξης 

  
J46   Σοβαρή ασθματική κρίση  [status asthmaticus] 

Οξύ σοβαρό άσθμα 
  
J47   Βρογχεκτασίες 

Βρογχεκτασίες 
Εξαιρούνται:    συγγενείς βρογχεκτασίες (Q33.4) 

φυματιώδεις βρογχεκτασίες (ενεργός νόσος)  (A15-A16) 
  
 
  
Πνευμονικές παθήσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες  
(J60-J70) 
 
Εξαιρούνται: άσθμα που ταξινομείται στην κατηγορία J45.- 
  
J60   Πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων 

Ανθρακοπυριτίαση 
Ανθράκωση 
Πνεύμονας των ανθρακωρύχων 
Εξαιρούνται:   η σχετιζόμενη με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65) 

  
J61   Πνευμονοκονίωση που οφείλεται στον αμίαντο και σε άλλες ορυκτές ίνες 

Ασβέστωση 
Εξαιρούνται:    αποτιτανωμένη υπεζωκοτική πλάκα  (J92.0) 

με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65) 
J62  Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε σκόνη που περιέχει πυρίτιο 

 Περιλαμβάνονται: ίνωση από πυριτίαση (μαζική) του πνεύμονα  
 Εξαιρούνται: πνευμονοκονίωση με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65) 

J62.0 Πνευμονοκονίαση που οφείλεται σε σκόνη από τάλκη 
J62.8  Πνευμονοκονίαση που οφείλεται σε άλλη σκόνη που περιέχει πυρίτιο 

Πυριτίαση ΜΚΑ 
 
J63   Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε άλλες ανόργανες σκόνες 

Εξαιρούνται: με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65) 
J63.0   Αργιλλίωση (του πνεύμονα) 
J63.1   Ίνωση από βωξίτη (του πνεύμονα) 
J63.2   Βηρυλλίωση 
J63.3   Ίνωση από γραφίτη (του πνεύμονα) 
J63.4   Σιδήρωση 
J63.5   Κασσιτέρωση 
J63.8   Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε άλλες καθορισμένες ανόργανες σκόνες 
  
J64   Μη καθορισμένη πνευμονοκονίωση 

Εξαιρούνται:  με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65) 
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J65   Πνευμονοκονίαση που σχετίζεται με φυματίωση 
Οποιαδήποτε κατάσταση στις J60-J64 με φυματίωση, οποιουδήποτε τύπου των κατηγοριών A15-
A16 

  
J66   Παθήσεις των αεροφόρων οδών που οφείλονται σε καθορισμένες οργανικές σκόνες 

Εξαιρούνται:    βαγάσσωση (J67.1) 
πνεύμονας των αγροτών (J67.0) 
πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία οφειλόμενη σε οργανική σκόνη (J67.- ) 
σύνδρομο αντιδραστικής αναπνευστικής δυσλειτουργίας   (J68.3) 

J66.0   Βυσσίνωση 
Νόσος των αεραγωγών που οφείλεται σε σκόνη βάμβακος 

J66.1   Νόσος των εργατών του λιναριού 
J66.2   Κανναβίνωση 
J66.8   Νόσος των αεραγωγών οφειλόμενη σε άλλες καθορισμένες οργανικές σκόνες 
  
J67   Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία οφειλόμενη σε οργανική σκόνη 

Περιλαμβάνονται:  αλλεργική κυψελιδίτιδα και πνευμονίτιδα που οφείλονται στην εισπνοή 
οργανικής σκόνης και σωματιδίων μυκήτων , ακτινομυκήτων ή σωματιδίων 
άλλης προέλευσης 

Εξαιρούνται:  πνευμονίτιδα που οφείλεται στην εισπνοή χημικών, αερίων, αναθυμιάσεων ή 
ατμών (J68.0) 

J67.0   Πνεύμονας των γεωργών 
Πνεύμονας του θεριστή  
Πνεύμονας τού χειριστή του σανού  
Νόσος της μούχλας του σανού 

J67.1   Βαγάσσωση 
Βαγάσσης: 
• νόσος  
• πνευμονίτιδα  

J67.2   Πνεύμονας των πτηνοτρόφων 
Πνεύμονας ή νόσος του εκτροφέα παπαγάλων  
Πνεύμονας ή νόσος του εκτροφέα περιστεριών 

J67.3   Σουβέρωση  
Πνεύμονας ή νόσος του χειριστή φελλού   
Πνεύμονας ή νόσος του εργάτη του φελλού 

J67.4   Πνεύμονας των εργατών βύνης 
Κυψελιδίτιδα που οφείλεται στον Ασπέργιλλο κορυνοειδή [Aspergillus clavatus] 

J67.5   Πνεύμονας των εργατών μανιταριών 
J67.6   Πνεύμονας των αποφλοιωτών σφενδάμου 

Κυψελίτιδα που οφείλεται στο Κρυπτόστρομο το φλοιώδες [Cryptostroma corticale]  
Κρυπτοστρόμωση 

J67.7   Πνευμονίτιδα από τα κλιματιστικά μηχανήματα και τους υγραντές 
Αλλεργική κυψελίτιδα που οφείλεται σε μύκητες, θερμόφιλους ακτινομύκητες και άλλους  
μικροργανισμούς που αναπτύσσονται στα συστήματα εξαερισμού [air-conditioning] 

J67.8   Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία που οφείλεται σε άλλες οργανικές σκόνες 
Πνεύμονας των εργατών που πλένουν το τυρί  
Πνεύμονας των εργατών καφέ 
Πνεύμονας των εργατών ιχθυοτροφών  
Πνεύμονας του γουναρά 
Σεκοκίδωση ή άσθμα του κόκκινου κέδρου 

J67.9   Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία που οφείλεται σε μη καθορισμένη οργανική σκόνη 
Αλλεργική κυψελιδίτιδα (εξωγενής) ΜΚΑ  
Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία ΜΚΑ 
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J68   Καταστάσεις του αναπνευστικού που οφείλονται σε εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, 
αναθυμιάσεων και ατμών 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για  να προσδιορίσετε την αιτία. 

J68.0   Βρογχίτιδα και πνευμονίτιδα που οφείλονται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και 
ατμούς 
Χημική βρογχίτιδα (οξεία) 

J68.1   Πνευμονικό οίδημα που οφείλεται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς  
Χημικό πνευμονικό οίδημα (οξύ) 

J68.2   Φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού που οφείλεται σε χημικές ουσίες, αέρια, 
αναθυμιάσεις και ατμούς, που δεν ταξινομείται αλλού 

J68.3   Άλλες οξείες και υποξείες αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε χημικές ουσίες, 
αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς  
Σύνδρομο αντιδραστικής αναπνευστικής δυσλειτουργίας  

J68.4   Χρόνιες αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε χημικές ουσίες, αέρια, 
αναθυμιάσεις και ατμούς 
Εμφύσημα (διάχυτο) (χρόνιο) }  
Αποφρακτική βρογχιολίτιδα (χρόνια) (υποξεία) } που οφείλεται σε εισπνοή χημικών ουσιών,  
Πνευμονική ίνωση (χρόνια) } αερίων, αναθυμιάσεων και ατμών 

J68.8   Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις 
και ατμούς 

J68.9   Μη καθορισμένη αναπνευστική καταστάση που οφείλεται σε χημικές ουσίες, αέρια, 
αναθυμιάσεις και ατμούς  

  
J69   Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε στερεά και υγρά υλικά 

Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό εξωτερικών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο ΧΧ), 
εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την  αιτία. 
Εξαιρούνται:  σύνδρομα εισρόφησης του νεογνού (P24.- ) 

J69.0   Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε τροφές και εμέσματα 
Πνευμονία από εισρόφηση (που οφείλεται σε): 
• ΜΚΑ   
• τροφή (από αναγωγή) 
• γαστρικές εκκρίσεις 
• γάλα 
• έμετο 
Εξαιρούνται:  σύνδρομο Mendelson (J95.4) 

J69.1   Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε έλαια και αιθέρια έλαια 
Λιποειδική πνευμονία 

J69.8   Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε άλλα στερεά και υγρά υλικά 
Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε εισρόφηση αίματος 

  
J70   Αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε άλλους εξωγενείς παράγοντες 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία. 

J70.0   Οξείες πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία 
Πνευμονίτιδα από ακτινοβολία 

J70.1   Χρόνιες και άλλες πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία 
Πνευμονική ίνωση μετά από ακτινοβολία 

J70.2   Οξείες διαταραχές του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας 
J70.3   Χρόνιες διαταραχές του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας 
J70.4   Διαταραχές του διάμεσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας, μη 

καθορισμένες 
J70.8   Αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε άλλους καθορισμένους εξωγενείς 

παράγοντες  
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J70.9   Αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε μη καθορισμένο εξωγενή παράγοντα  
 
  
  
Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που προσβάλλουν κυρίως το 
διάμεσο ιστό 
(J80-J84) 
  
J80   Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων 

Νόσος υαλοειδούς μεμβράνης των ενηλίκων 
  
J81   Πνευμονικό οίδημα 

Οξύ οίδημα των πνευμόνων 
Πνευμονική συμφόρηση (παθητική) 
Εξαιρούνται:    υποστατική πνευμονία (J18.2) 

πνευμονικό οίδημα: 
• από χημικές ουσίες (οξύ) (J68.1) 
• που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (J60- J70) 
• με καρδιοπάθεια ΜΚΑ ή καρδιακή ανεπάρκεια (I50.1) 

  
J82   Πνευμονική ηωσινοφιλία, που δεν ταξινομείται αλλού 

Ηωσινοφιλικό άσθμα 
Πνευμονία του Löffler 
Τροπική (πνευμονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:  πνευμονική ηωσινοφιλία που οφείλεται σε: 

• ασπεργίλλωση (B44.- ) 
• φάρμακα (J70.2-J70.4) 
• συγκεκριμένες παρασιτικές λοιμώξεις (B50-B83) 
• συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36) 

  
J84   Άλλα νοσήματα του διάμεσου πνευμονικού ιστού 

Εξαιρούνται:   διαταραχές του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας (J70.2-
J70.4) 
διάμεσο εμφύσημα (J98.2) 
πνευμονοπάθειες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (J60- J70) 
λεμφοειδής διάμεση πνευμονίτιδα που εμφανίζεται σε νόσο από τον ιό της 
επίκτητης  ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B22.1) 

J84.0   Κυψελιδικές και κυψελιδοτοιχωματκές καταστάσεις  
Κυψελιδική πρωτεΐνωση 
Πνευμονική κυψελιδική μικρολιθίαση 

J84.1   Άλλα νοσήματα του διάμεσου πνευμονικού ιστού με ίνωση 
Διάχυτη πνευμονική ίνωση 
Ινοδοποιός κυψελιδίτιδα (κρυπτογενής) 
Σύνδρομο Hamman-Rich 
Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση 
Εξαιρούνται:    πνευμονική ίνωση (χρόνια):  

• που οφείλεται στην εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, αναθυμιάσεων ή 
ατμών (J68.4) 

• μετά από ακτινοβολία (J70.1) 
J84.8   Άλλα καθορισμένα νοσήματα  του διάμεσου πνευμονικού ιστού   
J84.9   Διάμεση πνευμονοπάθεια, μη καθορισμένη 

Διάμεση πνευμονία ΜΚΑ 
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Διαπυητικές και νεκρωτικές καταστάσεις του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος  
(J85-J86) 
  
J85   Απόστημα του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου 
J85.0   Γάγγραινα και νέκρωση του πνεύμονα 
J85.1   Απόστημα του πνεύμονα με πνευμονία 

Εξαιρούνται:  με πνευμονία που οφείλεται σε συγκεκριμένο μικροργανισμό (J10- J16) 
J85.2   Απόστημα του πνεύμονα χωρίς πνευμονία 

Απόστημα του πνεύμονα ΜΚΑ 
J85.3   Απόστημα του μεσοθωρακίου 
  
J86   Πυοθώρακας 

Περιλαμβάνονται:  απόστημα του: 
• υπεζωκότα 
• θώρακα 
εμπύημα 
πυοπνευμοθώρακας 

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμηττό, για να 
προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 
Εξαιρούνται:          περιπτώσεις που οφείλονται σε φυματίωση (A15-A16) 

J86.0   Πυοθώρακας με συρίγγιο 
J86.9   Πυοθώρακας χωρίς συρίγγιο 
  
  
 
Άλλα νοσήματα του υπεζωκότα  
(J90- J94) 
 
J90   Πλευριτική συλλογή, που δεν ταξινομείται αλλού 

Πλευρίτιδα με συλλογή 
Εξαιρούνται:    χυλοθώρακας (J94.0) 

πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1) 
φυματιώδης (A15-A16) 

  
J91*   Πλευριτική συλλογή σε καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού 
  
J92   Υπεζωκοτικές πλάκες 

Περιλαμβάνονται:  πάχυνση του υπεζωκότα 
J92.0   Υπεζωκοτικές πλάκες με παρουσία αμίαντου 
J92.9   Υπεζωκοτικές πλάκες χωρίς παρουσία αμίαντου 

Υπεζωκοτικές πλάκες ΜΚΑ 
 
J93   Πνευμοθώρακας 

Εξαιρούνται:    πνευμοθώρακας: 
• συγγενής ή περιγεννητικός (P25.1) 
• τραυματικός (S27.0) 
• φυματιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16) 
πυοπνευμοθώρακας (J86.- ) 

J93.0   Αυτόματος πνευμοθώρακας υπό τάση 
J93.1   Άλλος αυτόματος πνευμοθώρακας 
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J93.8   Άλλος πνευμοθώρακας 
J93.9   Πνευμοθώρακας, μη καθορισμένος 
  
J94   Άλλες καταστάσεις του υπεζωκότα 

Εξαιρούνται:   πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1) 
τραυματικός:  
• αιμοπνευμοθώρακας (S27.2) 
• αιμοθώρακας (S27.1) 
καταστάσεις του υπεζωκότα που σχετίζονται με τη φυματίωση (ενεργός νόσος) 
(A15-A16) 

J94.0   Χυλοθώρακας 
Χυλοειδής συλλογή  

J94.1   Ινοθώρακας 
J94.2   Αιμοθώρακας 

Αιμοπνευμοθώρακας 
J94.8   Άλλες καθορισμένες καταστάσεις του υπεζωκότα  

Υδροθώρακας 
J94.9   Καταστάση του υπεζωκότα, μη καθορισμένη 
  
 
  
Άλλες διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος  
(J95- J99) 
  
J95   Μετεπεμβατικές αναπνευστικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται:   εμφύσημα (υποδόριο) ιατρογενές (T81.8) 
πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία (J70.0- J70.1) 

J95.0   Δυσλειτουργία της τραχειοστομίας 
Αιμορραγία από το στόμιο της τραχειοστομίας 
Απόφραξη του αεραγωγού της τραχειοστομίας 
Σήψη του στομίου της τραχειοστομίας 
Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο μετά από τραχειοστομία 

J95.1   Οξεία αναπνευστική  ανεπάρκεια μετά από χειρουργική επέμβαση στο θώρακα 
J95.2   Οξεία αναπνευστική  ανεπάρκεια μετά από επέμβαση εκτός του θώρακα 
J95.3   Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από χειρουργική επέμβαση 
J95.4   Σύνδρομο Mendelson 

Εξαιρούνται:    περιπτώσεις που επιπλέκουν: 
• τοκετό (O74.0) 
• κύηση (O29.0) 
• λοχεία (O89.0) 

J95.5   Μετεπεμβατική υπογλωττιδική στένωση 
J95.8   Άλλες μετεπεμβατικές αναπνευστικές διαταραχές 
J95.9   Μετεπεμβατική αναπνευστική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
J96   Αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού 

Εξαιρούνται:   καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια (R09.2) 
μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια (J95.- ) 
αναπνευστική(ό): 
• ανακοπή (R09.2) 
• δυσχέρεια: 

• σύνδρομο ενήλικων (J80) 
• σύνδρομο στο νεογνό (P22.-) 

J96.0   Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 
J96.1   Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 
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J96.9   Αναπνευστική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη 
  
J98   Άλλες αναπνευστικές διαταραχές 

Εξαιρούνται:    άπνοια: 
• ΜΚΑ (R06.8) 
• νεογνού (P28.4) 
• ύπνου (G47.3) 

• νεογνού (P28.3) 
J98.0   Νοσήματα των βρόγχων, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Βρογχολιθίαση 
Αποτιτάνωση }  
Στένωση }  των βρόγχων 
Έλκος } 
Τραχειοβρογχική:  
• σύμπτωση 
• δυσκινησία 

J98.1   Πνευμονική σύμπτωση 
Ατελεκτασία 
Σύμπτωση του πνεύμονα 
Εξαιρούνται:   ατελεκτασία (του):  

• νεογνού (P28.0-P28.1) 
• φυματιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16) 

J98.2   Διάμεσο εμφύσημα 
Εμφύσημα του μεσοθωρακίου 
Εξαιρούνται:    εμφύσημα:  

• ΜΚΑ (J43.9) 
• στο έμβρυο και το νεογνό (P25.0) 
• χειρουργικό (υποδόριο) (T81.8) 
• τραυματικό υποδόριο (T79.7) 

J98.3   Αναπληρωματικό εμφύσημα 
J98.4   Άλλες διαταραχές του πνεύμονα 

Αποτιτάνωση του πνεύμονα 
Κυστική πνευμονοπάθεια (επίκτητη) 
Πνευμονοπάθεια ΜΚΑ  
Λιθίαση του πνεύμονα 

J98.5   Νοσήματα του μεσοθωρακίου, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Ίνωση }  
Κήλη } του μεσοθωρακίου 
Συρρίκνωση  } 
Μεσοθωρακίτιδα 
Εξαιρούνται:     απόστημα του μεσοθωρακίου (J85.3) 

J98.6   Διαταραχές του διαφράγματος 
Διαφραγματίτιδα 
Παράλυση του διαφράγματος 
Χάλαση του διαφράγματος 
Εξαιρούνται:    συγγενείς δυσμορφίες του διαφράγματος ΜΤΑ (Q79.1) 

διαφραγματοκήλη (K44.- ) 
• συγγενής (Q79.0) 

J98.8   Άλλες καθορισμένες αναπνευστικές διαταραχές 
J98.9   Αναπνευστική διαταραχή, μη καθορισμένη 

Αναπνευστική νόσος (χρόνια) ΜΚΑ 
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J99*   Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
J99.0*   Ρευματοειδής πνεύμονας (M05.1+) 
J99.1*   Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλες διάχυτες διαταραχές του συνδετικού ιστού 

Αναπνευστικές διαταραχές σε: 
• δερματομυοσίτιδα (M33.0-M33.1+ ) 
• πολυμυοσίτιδα (M33.2+ ) 
• σύνδρομο sicca [Sjögren] (M35.0+ ) 
• συστηματικό: 

• ερυθηματώδη λύκο (M32.1+ ) 
• σκληρόδερμα (M34.8+ ) 

• κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3+ ) 
J99.8*   Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Αναπνευστικές διαταραχές σε: 
• αμοιβάδωση (A06.5+ ) 
• αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45+ ) 
• κρυοσφαιριναιμία (D89.1+ ) 
• σποροτρίχωση (B42.0+ ) 
• σύφιλη (A52.7+ ) 
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Κεφάλαιο XI 
 

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος  
(K00-K93) 
 
 
 
 
Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο( P00-P96 )  

ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ( A00-B99 )  
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας ( O00-O99 )  
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες ( Q00-Q99 )  
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα ( E00-E90 )  
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες 
(S00-T98)  
νεοπλάσματα ( C00-D48 )  
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 
ταξινομούνται αλλού ( R00-R99 )  

 
 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
K00-K14  Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων και των γνάθων  
K20-K31  Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου  
K35-K38  Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης  
K40-K46  Κήλες 
K50-K52  Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα  
K55-K63  Άλλα νοσήματα των εντέρων  
K65-K67  Νοσήματα του περιτοναίου  
K70-K77  Νοσήματα του ήπατος  
K80-K87  Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος  
K90-K93  Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος 
 
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:  
K23*  Διαταραχές του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
K67*  Διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
K77*  Διαταραχές του ήπατος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού  
K87*  Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού  
K93*  Διαταραχές άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
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Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων και των 
γνάθων  
(K00-K14) 
 
K00       Διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων και της ανατολής 

    Εξαιρούνται:   εμπεδωμένος και έγκλειστος οδόντας (K01.- ) 
K00.0   Ανοδοντία 

Υποδοντία 
Ολιγοδοντία 

K00.1   Υπεράριθμος οδόντας 
Υπεράριθμος οδόντας άπω του γομφίου 
Τέταρτος γομφίος 
Υπεράριθμος μεσόδοντας  
Υπεράριθμος οδόντας εγγύς του γομφίου 
Επιπρόσθετος οδόντας 

K00.2   Ανωμαλίες του μεγέθους και του σχήματος των οδόντων 
Σύμφυση  } 
Συνένωση   } οδόντων 
Διδυμία   } 
Οδόντας [dens] (που): 
• προβάλλει [evaginatus] 
• μέσα σε οδόντα [in dente] 
• εγκολεασμένο [invaginatus] 
Αδαμαντινικά μαργαριτάρια  
Μακροδοντία 
Μικροδοντία 
Κωνοειδείς οδόντες 
Ταυροδοντισμός 
Φύμα πάνω σε υπεράριθμο οδόντα 
Εξαιρούνται:    φύμα του Carabelli, που θεωρείται ως φυσιολογική απόκλιση και δεν πρέπει να 

κωδικοποιείται. 
K00.3   Στικτοί οδόντες 

Φθορίαση των οδόντων 
Στικτή αδαμαντίνη  
Αδιαφάνεια της αδαμαντίνης που δεν οφείλεται στο φθόριο  
Εξαιρούνται:  εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6) 

K00.4   Αμωμαλίες της διάπλασης των οδόντων 
Απλασία και υποπλασία της οστεΐνης  
Δυσκεκαμμένος οδόντας (σε ρίζα ή μύλη)  
Υποπλασία της αδαμαντίνης (νεογνική) (μεταγεννητική) (εμβρυική) 
Κατά τόπους οδοντοδυσπλασία 
Οδόντας Turner 
Εξαιρούνται: οδόντες του Hutchinson και μοροειδείς γομφίοι σε συγγενή σύφιλη (A50.5) 

 στικτοί οδόντες (K00.3) 
K00.5   Κληρονομικές ανωμαλίες της δομής των οδόντων, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Αδαμαντινογένεση } 
Οδοντινογένεση }  ατελής 
Οδοντογένεση } 
Δυσπλασία οδοντίνης  
Κελυφοειδείς οδόντες 
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K00.6   Ανωμαλίες της ανατολής των οδόντων 
Πρόωρη ανατολή οδόντων 
Οδόντας κατά τη γέννηση 
Νεογνικός (οδόντας) 
Πρώιμη: 
• ανατολή οδόντα 
• απόπτωση νεογιλών οδόντων 
Παραμένοντες [εμμένοντες] νεογιλοί οδόντες 

K00.7   Σύνδρομο οδοντοφυΐας [ανατολής οδόντων] 
K00.8   Άλλες διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων 

Μεταβολές του χρώματος κατά τη διάπλαση των οδόντων 
Ενδογενής  δυσχρωμία των οδόντων ΜΚΑ 

K00.9   Διαταραχή της ανάπτυξης των οδόντων, μη καθορισμένη 
Διαταραχή της οδοντογένεσης ΜΚΑ 

 
K01    Εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες 

Εξαιρούνται:    εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή γειτονικών 
οδόντων (K07.3) 

K01.0   Εμπεδωμένοι οδόντες (embedded) 
Εμπεδωμένος είναι ο οδόντας που δεν κατορθώνει να ανατείλει, χωρίς να υπάρχει παρεμπόδιση 
από άλλο οδόντα. 

K01.1   Έγκλειστοι οδόντες (impacted) 
Έγκλειστος είναι ο οδόντας που έχει αποτύχει να ανατείλει λόγω παρεμπόδισης από άλλο 
οδόντα. 

 
K02    Οδοντική τερηδόνα 
K02.0   Τερηδόνα που περιορίζεται στην αδαμαντίνη  

Λευκές κηλιδώδεις βλάβες [αρχόμενη τερηδόνα] 
K02.1   Τερηδόνα οδοντίνης 
K02.2   Τερηδόνα οστεΐνης 
K02.3   Στάσιμη τερηδόνα 
K02.4   Οδοντοκλασία 

Βρεφική μελανοδοντία 
Μελανοδοντοκλασία 

K02.8   Άλλη οδοντική τερηδόνα 
K02.9   Οδοντική τερηδόνα , μη καθορισμένη  
  
K03   Άλλα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων 

Εξαιρούνται:    βρουξισμός (F45.8) 
οδοντική  τερηδόνα (K02.- ) 
νυκτερινός βρυγμός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8) 

K03.0   Εκσεσημασμένη αποτριβή των οδόντων 
Φθορά: 
• μεσοδοντίων επιφανειών } 
• μασητικής επιφάνειας  } των οδόντων 

K03.1   Αποτριβή των οδόντων 
Αποτριβή: 
• από οδοντόπαστα  } 
• καθ’ έξη  } 
• επαγγελματική  } των οδόντων 
• τελετουργική   } 
• παραδοσιακή   } 
Σφηνοειδές έλλειμμα ΜΚΑ 
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K03.2   Διάβρωση των οδόντων 
Διάβρωση των οδόντων: 
• ΜΚΑ 
• οφειλόμενη σε: 
• διατροφή 
• φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες 
• επίμονο έμετο 

• ιδιοπαθής 
• επαγγελματική  

K03.3   Παθολογική απορρόφηση των οδόντων 
Εσωτερικό κοκκίωμα του πολφού 
Απορρόφηση των οδόντων (εξωτερική) 

K03.4   Υπεροστεΐνωση  
Υπερπλασία οστεΐνης 

K03.5   Αγκύλωση των οδόντων 
K03.6   Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες 

Οδοντική τρυγία: 
• υπουλική 
• υπερουλική 
Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες: 
• από μάσηση φύλλων betel 
• μαύρες  
• πράσινες  
• λευκό επίχρισμα [materia alba] 
• πορτοκαλλιές 
• καπνού 
Χρωστικές των οδόντων: 
• ΜΚΑ 
• εξωγενής ΜΚΑ 

K03.7   Αλλαγές του χρώματος των οδοντικών σκληρών ιστών μετά την ανατολή των οδόντων 
Εξαιρούνται:  εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6) 

K03.8   Άλλα καθορισμένα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων 
Ακτινοβολημένη αδαμαντίνη 
Ευαισθησία οδοντίνης 
Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων  
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την ακτινοβολία, εάν αυτός είναι ο 
αιτιολογικός παράγοντας. 

K03.9   Νόσημα των σκληρών ιστών των οδόντων, μη καθορισμένο 
  
K04    Νοσήματα του πολφού και των ακρορριζικών ιστών 
K04.0   Πολφίτιδα 

Πολφικό(ς): 
• απόστημα 
• πολύποδας 
Πολφίτιδα: 
• οξεία 
• χρόνια (υπερπλαστική) (ελκώδης) 
• διαπυητική 

K04.1   Νέκρωση του πολφού 
Γάγγραινα του πολφού 
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K04.2   Εκφύλιση του πολφού 
Αποτιτανωμένες μάζες εντός του πολφού 
Πολφικοί(ές): 
• αποτιτανώσεις 
• λίθοι [πολφόλιθοι] 

K04.3   Ανώμαλος σχηματισμός σκληρού ιστού στον πολφό 
Δευτερογενής ή ανώμαλη οδοντίνη 

K04.4   Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα πολφικής προέλευσης 
Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα, ΜΚΑ 

K04.5   Χρόνια ακρορριζική περιοδοντίτιδα 
Ακρορριζικό ή περιακρορριζικό κοκκίωμα 
Ακρορριζική περιοδοντίτιδα ΜΚΑ 

K04.6   Περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο   
Οδοντικό   }  
Οδοντοφατνιακό   }  απόστημα με συρίγγιο  

K04.7   Περιακρορριζικό απόστημα χωρίς συρίγγιο 
Οδοντικό    } 
Οδοντοφατνιακό  } απόστημα ΜΚΑ 
Περιακρορριζικό   } 

K04.8   Κύστη της ρίζας του οδόντα 
Κύστη: 
• ακρορριζική (περιοδοντική) 
• περιακρορριζική 
• υπολειμματική ριζική 
Εξαιρούνται:  ετερόπλευρη περιοδοντική κύστη (K09.0) 

K04.9   Άλλα και μη καθορισμένα νοσήματα του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών 
  
K05  Ουλίτιδα και περιοδοντικά νοσήματα 
K05.0   Οξεία ουλίτιδα 

Εξαιρούνται:    οξεία νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα (A69.1) 
ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα (B00.2) 

K05.1   Χρόνια ουλίτιδα 
Ουλίτιδα (χρόνια): 
• ΜΚΑ 
• αποφλοιωτική 
• υπερπλαστική 
• απλή, παρυφής των ούλων 
• ελκωτική 

K05.2   Οξεία περιοδοντίτιδα 
Οξεία περιστεφανίτιδα  
Παραοδοντικό απόστημα 
Περιοδοντικό απόστημα 
Εξαιρούνται:    οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα (K04.4) 

περιακρορριζικό απόστημα (K04.7) 
περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο (K04.6) 

K05.3   Χρόνια περιοδοντίτιδα 
Χρόνια περιστεφανίτιδα  
Περιοδοντίτιδα: 
• ΜΚΑ 
• σύνθετη 
• απλή 

K05.4   Περιοδόντωση 
Νεανική περιοδοντίτιδα 

K05.5   Άλλα περιοδοντικά νοσήματα 
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K05.6   Μη καθορισμένα περιοδοντικά νοσήματα 
  
K06   Άλλες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 

Εξαιρούνται:    ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K08.2) 
ουλίτιδα:  
• ΜΚΑ (K05.1) 
• οξεία (K05.0) 
• χρόνια (K05.1) 

K06.0   Ρίκνωση των ούλων 
Ρίκνωση των ούλων (γενικευμένη) (εντοπισμένη) (μεταμολυσματική) (μετεγχειρητική) 

K06.1   Διόγκωση των ούλων 
Ινωμάτωση των ούλων 

K06.2   Βλάβες των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας που σχετίζονται με τραυματισμό 
Υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό [υπερπλασία της οδοντοστοιχίας] 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία. 

K06.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 
Ινώδης επουλίδα 
Χαλαρή ακρολοφία (φατνιακή) 
Γιγαντοκυτταρική επουλίδα 
Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα 
Πυογόνο κοκκίωμα των ούλων 

K06.9   Διαταραχή των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας, μη καθορισμένη 
  
K07   Οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης] 

Εξαιρούνται:    ημιπροσωπική ατροφία ή υπερτροφία (Q67.4) 
ετερόπλευρη υπερπλασία ή υποπλασία του κονδύλου (K10.8) 

K07.0   Μείζονες ανωμαλίες του μεγέθους της γνάθου 
Υπερπλασία, υποπλασία: 
• κάτω γνάθου 
• άνω γνάθου 
Μεγαλογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 
Μικρογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 
Εξαιρούνται:    ακρομεγαλία (E22.0) 

σύνδρομο Robin (Q87.0) 
K07.1   Ανωμαλίες της σχέσης της γνάθου με τη βάση του κρανίου 

Ασυμμετρία της γνάθου 
Προγναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 
Οπισθογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 

K07.2   Ανωμαλίες της σχέσης των οδοντικών τόξων 
Σταυροειδής σύγκλειση [δήξη] (πρόσθια) (οπίσθια) 
Άπω σύγκλειση 
Εγγύς σύγκλειση 
Απόκλιση μέσης γραμμής του οδοντικού τόξου 
Χασμοδοντία (πρόσθια) (οπίσθια) 
Υπερσύγκλειση (εκσεσημασμένη): 
• βαθειά 
• οριζόντια 
• κάθετη 
Οριζόντια πρόταξη 
Οπίσθια γλωσσική σύγκλειση των οδόντων της κάτω γνάθου 
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K07.3   Ανωμαλίες της θέσης των οδόντων 
Συνωστισμός } 
Διάστημα } 
Εκτόπιση  } του οδόντα ή οδόντων 
Περιστροφή  } 
Ανωμαλίες μεσοδιαστημάτων } 
Μετατόπιση } 
Έγκλειστοι ή εμπεδωμένοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή των παρακείμενων οδόντων 
Εξαιρούνται:  έγκλειστοι και εμπεδωμένοι οδόντες χωρίς ανώμαλη θέση (K01.- ) 

K07.4   Ανώμαλη σύγκλειση, μη καθορισμένη 
K07.5   Οδοντοπροσωπικές λειτουργικές ανωμαλίες 

Μη φυσιολογική σύγκλειση της γνάθου 
Ανώμαλη σύγκλειση που οφείλεται σε: 
• μη φυσιολογική κατάποση 
• στοματική αναπνοή 
• έξεις (θηλασμού) γλώσσας, χειλέων δακτύλων 
Εξαιρούνται:    βρουξισμός (F45.8) 

νυκτερινός βρυγμός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8) 
K07.6   Διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης 

Σύμπλεγμα ή σύνδρομο το Costen 
Διαταραχή της κροταφογναθικής διάρθρωσης 
Κροτάλισμα της γνάθου 
Σύνδρομο επώδυνης δυσλειτουργικής κροταφογναθικής διάρθρωσης 
Εξαιρούνται:    εξάρθρωση της κροταφογναθικής διάρθρωσης (S03.0) 

διάστρεμμα της κροταφογναθικής διάρθρωσης (S03.4) 
K07.8   Άλλες οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες 
K07.9   Οδοντοπροσωπική ανωμαλία, μη καθορισμένη 
  
K08    Άλλες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών 
K08.0   Απόπτωση  οδόντων που οφείλεται σε συστηματικά αίτια 
K08.1   Απώλεια οδόντων από ατύχημα, εξαγωγή, ή εντοπισμένη περιοδοντική πάθηση 
K08.2   Ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 
K08.3   Κατακράτηση της ρίζας οδόντα 
K08.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών 

Διόγκωση της φατνιακής ακρολοφίας ΜΚΑ 
Ανώμαλη φατνιακή απόφυση 
Οδονταλγία ΜΚΑ 

K08.9   Διαταραχή των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών, μη καθορισμένη 
  
K09    Κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Περιλαμβάνονται: βλάβες με ιστολογικά χαρακτηριστικά τόσο ανευρυσματικής κύστης όσο 
και άλλης ινο-οστεώδους αλλοίωσης 

Εξαιρούνται:  κύστη της ρίζας οδόντα (K04.8) 
K09.0   Οδοντογενείς κύστεις κατά την ανάπτυξη  

Κύστη: 
• οδοντοφόρος 
• ανατολής 
• θυλακιώδης 
• ουλική 
• πλάγια περιοδοντική 
• αρχέγονη 
Κερατοκύστη 
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K09.1   Κύστεις της στοματικής χώρας κατά την ανάπτυξη (μη οδοντογενείς)  
Κύστη: 
• τομογναθική 
• τομικού πόρου  
• μέση υπερώϊα 
• ρινοϋπερώϊα 
• υπερώϊας θηλής 

K09.2   Άλλες κύστεις των γνάθων 
Κύστη της γνάθου: 
• ΜΚΑ 
• ανευρυσματική 
• αιμορραγική 
• τραυματική 
Εξαιρούνται:    λανθάνουσα οστική κύστη της γνάθου (K10.0) 

κύστη του Stafne (K10.0) 
K09.8   Άλλες κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Δερμοειδής κύστη  } 
Επιδερμοειδής κύστη  } του στόματος 
Λεμφοεπιθηλιακή κύστη  } 
Μαργαριτάρι του Epstein 
Ρινοφατνιακή κύστη 
Ρινοχειλική κύστη 

K09.9   Κύστη της στοματικής χώρας, μη καθορισμένη 
  
K10    Άλλα νοσήματα των γνάθων 
K10.0   Διαταραχές των γνάθων κατά την ανάπτυξη 

Λανθάνουσα οστική κύστη της γνάθου  
Κύστη του Stafne 
Torus: 
• mandibularis  
• palatinus 

K10.1   Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα, κεντρικό 
Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:  περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα (K06.8) 

K10.2   Φλεγμονώδεις καταστάσεις των γνάθων 
Οστεΐτιδα  }  
Οστεομυελίτιδα (νεογνική)  } της γνάθου (οξεία) (χρόνια) (πυώδης) 
Οστεοακτινονέκρωση  } 
Περιοστίτιδα } 
Απόλυμα οστού γνάθου 
Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη ακτινοβολία, εάν αυτός είναι ο 
αιτιολογικός παράγοντας. 

K10.3   Φατνιΐτιδα των γνάθων 
Φατνιακή οστεΐτιδα 
Ξηρό φατνίο  

K10.8   Άλλα καθορισμένα νοσήματα των γνάθων 
Χερουβισμός 
Εξόστωση  } της γνάθου 
Ινώδης δυσπλασία  } 
Ετερόπλευρη: 
• υπερπλασία του κονδύλου της κάτω γνάθου 
• υποπλασία του κονδύλου της κάτω γνάθου 

K10.9   Νόσημα των γνάθων, μη καθορισμένο 
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K11    Νοσήματα των σιαλογόνων αδένων 
K11.0   Ατροφία σιαλογόνου αδένα 
K11.1   Υπερτροφία σιαλογόνου αδένα 
K11.2   Σιαλαδενίτιδα  

Εξαιρούνται:    επιδημική παρωτίτιδα (B26.- ) 
ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [Heerfordt] (D86.8) 

K11.3   Απόστημα σιαλογόνου αδένα 
K11.4   Συρίγγιο σιαλογόνου αδένα 

Εξαιρούνται:  συγγενές συρίγγιο σιαλογόνου αδένα (Q38.4) 
K11.5   Σιαλολιθίαση 

Λιθίαση  } 
Λίθος }  σιαλογόνου αδένα ή του πόρου του 

K11.6   Βλεννοκήλη σιαλογόνου αδένα 
Βλεννώδης: 
• κύστη από εξαγγείωση  } 
• κύστη από κατακράτηση (βλέννας) }  σιαλογόνου αδένα 
Βατράχιο 

K11.7   Διαταραχές της έκκρισης των σιαλογόνων αδένων 
Υποέκκριση σιάλου 
Πτυαλισμός (σιαλόρροια) 
Ξηροστομία 
Εξαιρούνται:  ξηροστομία ΜΚΑ (R68.2) 

K11.8   Άλλα νοσήματα των σιαλογόνων αδένων 
Καλοήθης λεμφοεπιθηλιακή βλάβη σιαλογόνου αδένα 
Νόσος του Mickulicz 
Νεκρωτική σιαλομεταπλασία 
Σιαλεκτασία 
Στένωση  } εκφορητικού πόρου  
Ρίκνωση  } 
Εξαιρούνται:  ξηροστομία [σύνδρομο Sjögren] (M35.0) 

K11.9   Νόσημα σιαλογόνου αδένα, μη καθορισμένο 
Σιαλαδενοπάθεια ΜΚΑ 

  
K12   Στοματίτιδα και σχετιζόμενες βλάβες 

Εξαιρούνται:    cancrum oris (A69.0) 
χειλίτιδα (K13.0) 
γαγγραινώδης στοματίτιδα (A69.0) 
ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα] (B00.2) 
νομή (A69.0) 

K12.0   Υποτροπιάζουσες στοματικές άφθες 
Αφθώδης στοματίτιδα (μείζων) (ελάσσων) 
Άφθες του Bednar 
Βλεννώδης νεκρωτική υποτροπιάζουσα περιαδενίτιδα 
Υποτροπιάζον αφθώδες έλκος 
Ερπητοειδής στοματίτιδα 

K12.1   Άλλες μορφές στοματίτιδας 
Στοματίτιδα: 
• ΜΚΑ 
• από οδοντοστοιχία 
• ελκώδης  
• φυσαλλιδώδης  
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K12.2   Κυτταρίτιδα και απόστημα στόματος 
Κυτταρίτιδα του στόματος (έδαφος) 
Υπογνάθιο απόστημα 
Εξαιρούνται:   απόστημα: 

• περιακρορριζικό (K04.6-K04.7) 
• περιοδοντικό (K05.2) 
• περιαμυγδαλικό (J36) 
• σιαλογόνου αδένα (K11.3) 
• γλώσσας (K14.0) 

  
K13   Άλλες διαταραχές των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου 

Περιλαμβάνονται:   επιθηλιακές ανωμαλίες της γλώσσας 
Εξαιρούνται:           ορισμένες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 

(K05-K06) 
  κύστεις της στοματικής χώρας (K09.- ) 
  νοσήματα της γλώσσας (K14.- ) 
  στοματίτιδα και σχετιζόμενες βλάβες (K12.- ) 

K13.0   Νοσήματα των χειλέων 
Χειλίτιδα:  
• ΜΚΑ 
• γωνιώδης  
• αποφολιδωτική  
• αδενωματώδης  
Χειλοδυνία 
Συγχειλίτιδα ΜΤΑ 
Εξαιρούνται:    αριβοφλαβίνωση (E53.0) 

ακτινική χειλίτιδα (L55-L59) 
συγχειλίτιδα από: 
• καντινίαση (B37.8) 
• ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0) 

K13.1   Δήξη της παρειάς και των χειλέων 
K13.2   Λευκοπλακία και άλλες ανωμαλίες του στοματικού επιθηλίου, συμπεριλαμβανομένης της 

γλώσσας 
Ερυθροπλακία  } 
Λευκοίδημα  } του στοματικού επιθηλίου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας 
Λευκοκεράτωση υπερώας από νικοτίνη  
Υπερώα του καπνιστή 
Εξαιρούνται:  τριχωτή λευκοπλακία (K13.3) 

K13.3   Τριχωτή λευκοπλακία 
K13.4   Κοκκίωμα και κοκκιωματώδεις βλάβες του στοματικού βλεννογόνου 

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα }  
Πυογενές κοκκίωμα  }  του στοματικού βλεννογόνου 
Μυρμηκιώδες ξάνθωμα  }  

K13.5   Στοματική υποβλεννογόνια ίνωση 
Υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας 

K13.6   Υπερπλασία του στοματικού βλεννογόνου από ερεθισμό 
Εξαιρούνται: υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό  [υπερπλασία της 

οδοντοστοιχίας] (K06.2) 
K13.7   Άλλες και μη καθορισμένες βλάβες του στοματικού βλεννογόνου  

Εστιακή στοματική βλεννίνωση 
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K14    Νοσήματα της γλώσσας 
Εξαιρούνται:    ερυθροπλακία  } 

εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία  } της γλώσσας (K13.2) 
λευκοίδημα  } 
λευκοπλακία  } 
τριχωτή λευκοπλακία (K13.3) 
μακρογλωσσία (συγγενής) (Q38.2) 
υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας (K13.5) 

K14.0   Γλωσσίτιδα 
Απόστημα  } 
Εξέλκωση (τραυματική)  } της γλώσσας 
Εξαιρούνται:  ατροφική γλωσσίτιδα (K14.4) 

K14.1   Γεωγραφική γλώσσα 
Καλοήθης μεταναστευτική γλωσσίτιδα 
Γλωσσίτιδα κατά τόπους αποφολιδωτική  

K14.2   Μέση ρομβοειδής γλωσσίτιδα 
K14.3   Υπερτροφία των γλωσσικών θηλών 

Μαύρη τριχωτή γλώσσα 
Επίχριστη γλώσσα 
Υπερτροφία των φυλλοειδών θηλών 
Μαύρη λαχνωτή γλώσσα 

K14.4   Ατροφία των γλωσσικών θηλών 
Ατροφική γλωσσίτιδα 

K14.5   Πτυχωτή γλώσσα 
Αυλακωτή  } 
Ρυτιδώδης  } γλώσσα 
Οσχεοειδής  } 
Εξαιρούνται:  συγγενής αυλακωτή γλώσσα (Q38.3) 

K14.6   Γλωσσοδυνία 
Γλωσσοπύρωση 
Επώδυνη γλώσσα 

K14.8   Άλλα νοσήματα της γλώσσας 
Ατροφία  } 
Οδοντωτή  } (της) γλώσσας 
Διόγκωση  } 
Υπερτροφία  } 

K14.9   Νόσημα της γλώσσας, μη καθορισμένο 
Γλωσσοπάθεια ΜΚΑ 
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Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου  
(K20-K31)  
 
 Εξαιρούνται: διαφραγματοκήλη (K44.- ) 
  
K20   Οισοφαγίτιδα 

Απόστημα οισοφάγου 
Οισοφαγίτιδα: 
• ΜΚΑ 
• χημική 
• πεπτική 
Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη αιτία. 

  Εξαιρούνται: διάβρωση του οισοφάγου (K22.1) 
   οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση (K21.0) 
   με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (K21.0) 
  
K21 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
K21.0 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με οισοφαγίτιδα 

Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση 
K21.9 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χωρίς οισοφαγίτιδα 

Οισοφαγική παλινδρόμηση ΜΚΑ 
 
K22 Άλλα νοσήματα του οισοφάγου 
  Εξαιρούνται: οισοφαγικοί κιρσοί (I85.- ) 
K22.0 Αχαλασία του καρδιακού σφιγκτήρα  

Αχαλασία ΜΚΑ 
Καρδιόσπασμος 

  Εξαιρούνται: συγγενής καρδιόσπασμος (Q39.5) 
K22.1 Έλκος του οισοφάγου 

Διάβρωση οισοφάγου 
Έλκος οισοφάγου: 
• ΜΚΑ 
• οφειλόμενο σε κατάποση: 
• χημικών ουσιών 
• φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών 

• μυκητιασικό 
• πεπτικό 
Ελκωτική οισοφαγίτιδα 
Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία. 

K22.2 Απόφραξη του οισοφάγου 
Συμπίεση  } 
Σύσφιξη  } 
Στένωση  } του οισοφάγου  
Ρίκνωση } 

  Εξαιρούνται: συγγενής στένωση του οισοφάγου (Q39.3) 
K22.3 Διάτρηση οισοφάγου 

Ρήξη οισοφάγου 
  Εξαιρούνται: τραυματική διάτρηση του οισοφάγου(θωρακικής μοίρας)  (S27.8) 
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K22.4 Δυσκινησία του οισοφάγου 
Οισοφάγος σαν τιρμπουσόν [εκπωμάστρου] 
Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός 
Σπασμός του οισοφάγου 

  Εξαιρούνται: καρδιόσπασμος (K22.0) 
K22.5 Εκκόλπωμα του οισοφάγου, επίκτητο 

Οισοφαγικό κόλπωμα, επίκτητο 
  Εξαιρούνται: εκκόλπωμα του οισοφάγου (συγγενές) (Q39.6) 
K22.6 Σύνδρομο γαστροοισοφαγικής ρήξης - αιμορραγίας 

Σύνδρομο Mallory-Weiss 
K22.7 Οισοφάγος του Βarrett 

Νόσος το υ Barrett 
Σύνδρομο του Barrett 

  Εξαιρούνται: έλκος του Barrett (K22.1) 
K22.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του οισοφάγου 

Αιμορραγία του οισοφάγου ΜΚΑ 
K22.9 Νόσημα του οισοφάγου, μη καθορισμένο 
  
K23* Διαταραχές του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
K23.0* Φυματιώδης οισοφαγίτιδα (A18.8+ ) 
K23.1* Μεγαοισοφάγος στη νόσο του Chagas (B57.3+ ) 
K23.8* Διαταραχές του οισοφάγου σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
 
Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες K25-K28: 
.0 Οξύ(εία) με αιμορραγία 
.1 Οξύ(εία) με διάτρηση 
.2 Οξύ(εία) με αιμορραγία και διάτρηση 
.3 Οξύ(εία) χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση 
.4 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με αιμορραγία 
.5 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με διάτρηση 
.6 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με αιμορραγία και διάτρηση 
.7 Οξύ(εία) χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση 
.9 Μη καθορισμένο(η) ως οξύ(εία) ή χρόνιο(α), χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση 
  
K25 Γαστρικό έλκος 
  [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] 
  Περιλαμβάνονται: διάβρωση (οξεία) του στομάχου 
   έλκος (πεπτικό): 
   • πυλωρού 
   • στομάχου 
  Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 

(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμκο, εάν (το έλκος) είναι  
φαρμακευτικής αιτιολογίας. 

  Εξαιρούνται: οξεία αιμορραγική διαβρωτική γαστρίτιδα (K29.0) 
   πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.- ) 
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K26 Δωδεκαδακτυλικό έλκος 
  [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] 

   Περιλαμβάνονται:  διάβρωση (οξεία) του δωδεκαδακτύλου 
έλκος (πεπτικό): 
• δωδεκαδακτυλικό 
• μεταπυλωρικό 

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

   Εξαιρούνται: πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.- ) 
  
K27 Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης 
  [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] 
  Περιλαμβάνονται: γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος ΜΚΑ 
   πεπτικό έλκος ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  πεπτικό έλκος του νεογνού  (P78.8) 
 
K28 Γαστρονηστιδικό έλκος 
  [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] 
  Περιλαμβάνονται: έλκος (πεπτικό) ή διάβρωση: 
   • αναστομωτικό (-ή) 
   • γαστροκολικό (-ή) 
   • γαστρεντερικό (-ή) 
   • γαστρονηστιδικό (-ή) 
   • νηστιδικό (-ή) 
   • παρυφής 
   • στομίου  
  Εξαιρούνται: πρωτοπαθές έλκος του λεπτού εντέρου (K63.3) 
  
K29 Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα 
  Εξαιρούνται: ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα (K52.8) 
   σύνδρομο Zollinger-Ellison (E16.4) 
K29.0 Οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα 

Οξεία (διαβρωτική) γαστρίτιδα με αιμορραγία 
  Εξαιρούνται: διάβρωση (οξεία) του στομάχου (K25.- ) 
K29.1 Άλλη οξεία γαστρίτιδα 
K29.2 Αλκοολική γαστρίτιδα 
K29.3 Χρόνια επιπολής γαστρίτιδα 
K29.4 Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα 

Γαστρική ατροφία 
K29.5 Χρόνια γαστρίτιδα, μη καθορισμένη 

Χρόνια γαστρίτιδα: 
• άντρου  
• θόλου  

K29.6 Άλλη γαστρίτιδα 
Γιγαντιαία υπερτροφική γαστρίτιδα 
Κοκκιωματώδης γαστρίτιδα 
Νόσος του Ménétrier 

K29.7 Γαστρίτιδα μη καθορισμένη 
K29.8 Δωδεκαδακτυλίτιδα 
K29.9 Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, μη καθορισμένη 
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K30 Δυσπεψία 
  Δυσπεψία 
  Εξαιρούνται: δυσπεψία :  
   • νευρική (F45.3) 
   • νευρωτική (F45.3) 
   • ψυχογενής (F45.3) 

οπισθοστερνικός καύσος (R12) 
  
K31 Άλλα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου 
  Περιλαμβάνονται: λειτουργικές διαταραχές του στομάχου 
  Εξαιρούνται: εκκόλπωμα του δωδεκαδακτύλου (K57.0-K57.1) 
   γαστρεντερική αιμορραγία (K92.0-K92.2) 
K31.0 Οξεία διαστολή του στομάχου 

Οξεία διάταση του στομάχου 
K31.1 Υπερτροφική πυλωρική στένωση των ενηλίκων 

Πυλωρική στένωση ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:  συγγενής ή βρεφική πυλωρική στένωση (Q40.0) 

K31.2 Κλεψυδροειδής στένωση του στομάχου 
  Εξαιρούνται: συγγενής κλεψυδροειδής στόμαχος (Q40.2) 
   κλεψυδροειδής σύσπαση του στομάχου (K31.8)  
K31.3 Πυλωρόσπασμος, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: πυλωρόσπασμος: 
   • συγγενής ή βρεφικός (Q40.0) 
   • νευρωτικός (F45.3) 
   • ψυχογενής (F45.3) 
K31.4 Γαστρικό εκκόλπωμα 
  Εξαιρούνται: συγγενές εκκόλπωμα στομάχου (Q40.2) 
K31.5 Απόφραξη δωδεκαδακτύλου 

Συμπίεση   } 
Στένωση   }  δωδεκαδακτύλου 
Στένωμα   } 
Δωδεκαδακτυλικός ειλεός (χρόνιος) 

  Εξαιρούνται: συγγενής στένωση δωδεκαδακτύλου (Q41.0) 
K31.6 Συρίγγιο του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου 

Γαστροκολικό συρίγγιο 
Γαστρονηστιδοκολικό συρίγγιο 

K31.7 Πολύποδας του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου 
  Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας στομάχου (D13.1) 
K31.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου 

Αχλωρυδρία 
Γαστρόπτωση 
Κλεψυδροειδήςς σύσπαση του 

K31.9 Νόσημα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, μη καθορισμένο  
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Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης  
(K35-K38) 
  
K35 Οξεία σκωληκοειδίτιδα 
K35.0 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με γενικευμένη περιτονίτιδα 

Σκωληκοειδίτιδα (οξεία) με: 
• διάτρηση 
• περιτονίτιδα (γενικευμένη) (εντοπισμένη) μετά από ρήξη ή διάτρηση 
• ρήξη 

 
K35.1 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτοναϊκό απόστημα 

Απόστημα της σκωληκοειδούς απόφυσης 
K35.9 Οξεία σκωληκοειδίτιδα μη καθορισμένη 

Οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα, εντοπισμένη ή ΜΚΑ 
Οξεία σκωληκοειδίτιδα χωρίς: 
• γενικευμένη περιτονίτιδα 
• διάτρηση 
• περιτοναϊκό απόστημα 
• ρήξη 

  
K36 Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας 

   Σκωληκοειδίτιδα: 
• χρόνια 
• υποτροπιάζουσα 

 
K37 Σκωληκοειδίτιδα, μη καθορισμένη  
 
K38 Άλλα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης 
K38.0 Υπερπλασία της σκωληκεοειδούς απόφυσης 
K38.1 Σκωληκοειδή συγκρίματα 

Κοπρόλιθος  }  
Στερκόλιθος   }  της σκωληκεοειδούς απόφυσης 

K38.2 Εκκόλπωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης 
K38.3 Συρίγγιο της σκωληκοειδούς απόφυσης 
K38.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης 

Εγκολεασμός της σκωληκοειδούς απόφυσης 
K38.9 Νόσημα της σκωληκοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένο 
 
 
 
Κήλες  
(K40-K46) 
 
Σημείωση:  Η κήλη που εμφανίζει γάγγραινα και απόφραξη ταξινομείται στην κήλη με 

γάγγραινα. 
 Περιλαμβάνονται: κήλη: 
  • επίκτητη 
  • συγγενής [εκτός της διαφραγματοκήλης] 
  • υποτροπιάζουσα 
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K40 Βουβωνοκήλη 
  Περιλαμβάνονται: κήλη του βουβωνικού πόρου 
   βουβωνοκήλη: 
   • ΜΚΑ 
   • άμεση  
   • διπλή 
   • έμμεση  
   • λοξή 
   οσχεοκήλη 
K40.0 Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 
K40.1 Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, με γάγγραινα 
K40.2 Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη ΜΚΑ  
K40.3 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη) 
• που προκαλεί απόφραξη  } 
• περισφιγμένη    } χωρίς γάγγραινα 
• μη ανατάξιμη   } 
• συστραφείσα    } 

K40.4 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, με γάγγραινα 
Βουβωνοκήλη ΜΚΑ με γάγγραινα 

K40.9 Ετεροπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα  
Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ 

 
K41 Μηροκήλη 
K41.0 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 
K41.1 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, με γάγγραινα 
K41.2 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη ΜΚΑ 
K41.3 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Μηροκήλη (ετερόπλευρη): 
• που προκαλεί απόφραξη  } 
• περισφιγμένη    } χωρίς γάγγραινα 
• μη ανατάξιμη   } 
• συστραφείσα   } 

K41.4 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, με γάγγραινα 
K41.9 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Μηροκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ 
  
K42 Ομφαλοκήλη 
  Περιλαμβάνονται: παραομφαλοκήλη 
  Εξαιρούνται: ομφαλοκήλη (συγγενής) (Q79.2) 
K42.0 Ομφαλοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Ομφαλοκήλη: 
• που προκαλεί απόφραξη  } 
• περισφιγμένη    } χωρίς γάγγραινα 
• μη ανατάξιμη   } 
• συστραφείσα   } 

K42.1 Ομφαλοκήλη με γάγγραινα 
Γαγγραινώδης ομφαλοκήλη 

K42.9 Ομφαλοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 
Ομφαλοκήλη ΜΚΑ 
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K43 Κοιλιοκήλη 
  Περιλαμβάνονται: κήλη: 
   • επιγαστρική  
   • τομής (μετεγχειρητική)  
K43.0 Κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Κοιλιοκήλη: 
• που προκαλεί απόφραξη  } 
• περισφιγμένη    }χωρίς γάγγραινα 
• μη ανατάξιμη   } 
• συστραφείσα   } 

K43.1 Κοιλιοκήλη με γάγγραινα 
Γαγγραινώδης κοιλιοκήλη 

K43.9 Κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 
Κοιλιοκήλη ΜΚΑ 

 
K44 Διαφραγματοκήλη 
  Περιλαμβάνονται: διαφραγματοκήλη (οισοφαγική) (από ολίσθηση)  
   παραοισοφαγική κήλη 
  Εξαιρούνται: συγγενής κήλη: 
   • διαφραγματική (Q79.0) 
   • δια του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος (Q40.1) 
K44.0 Διαφραγματοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Διαφραγματοκήλη: 
• που προκαλεί απόφραξη  } 
• περισφιγμένη    } χωρίς γάγγραινα 
• μη ανατάξιμη   } 
• συστραφείσα    } 

K44.1 Διαφραγματοκήλη με γάγγραινα 
Γαγγραινώδης διαφραγματοκήλη 

K44.9 Διαφραγματοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 
Διαφραγματοκήλη ΜΚΑ 

 
K45 Άλλες κοιλιοκήλες 
  Περιλαμβάνονται: κήλη: 
   • κοιλιακή, συγκεκριμένης εντόπισης ΜΤΑ 
   • οσφυϊκή  
   • επιπωματική  
   • αιδοιοκήλη  
   • οπισθοπεριτοναϊκή  
   • ισχιακή  
K45.0 Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα  

Οποιαδήποτε κατάσταση αναφέρεται στην κατηγορία K45: 
• που προκαλεί απόφραξη  } 
• περισφιγμένη    } χωρίς γάγγραινα 
• μη ανατάξιμη   } 
• συστραφείσα    } 

K45.1 Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα 
Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K45 καθοριζόμενη ως γαγγραινώδης 

K45.8 Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 
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K46 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη 
  Περιλαμβάνονται: εντεροκήλη 
   επιπλοοκήλη 
   κήλη:  
   • ΜΚΑ 
   • διάμεση  
   • εντερική  
   • ενδοκοιλιακή  
  Εξαιρούνται: κολπική εντεροκήλη (N81.5) 
K46.0 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K46: 
• που προκαλεί απόφραξη  } 
• περισφιγμένη    } χωρίς γάγγραινα 
• μη ανατάξιμη   } 
• συστραφείσα    } 

K46.1 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα 
Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K46 καθοριζόμενη ως γαγγραινώδης 

K46.9 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 
Κοιλιοκήλη ΜΚΑ 

  
 
 
Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα  
(K50-K52) 
 
 Περιλαμβάνονται: μη λοιμώδης, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου 
 Εξαιρούνται:  σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (K58.-) 
  μεγάκολο (K59.3) 
  
K50 Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα]    
  Περιλαμβάνονται: κοκκιωματώδη εντερίτιδα 
  Εξαιρούνται: ελκώδης κολίτιδα (K51.- ) 
K50.0 Νόσος του Crohn του λεπτού εντέρου 

Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα] του: 
• δωδεκαδακτύλου 
• ειλεού 
• νήστιδας 
Ειλεΐτιδα: 
• τοπική 
• τελική 

  Εξαιρούνται: με νόσο του Crohn του παχέος εντέρου (K50.8) 
K50.1 Νόσος του Crohn του παχέος εντέρου 

Κολίτιδα: 
• κοκκιωματώδης 
• τμηματική 
Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα] του: 
• κόλου 
• παχέος εντέρου 
• ορθού 

  Εξαιρούνται: με νόσο του Crohn του λεπτού εντέρου (K50.8) 
K50.8 Άλλη νόσος του Crohn 

Νόσος του Crohn τόσο του λεπτού και όσο του παχέος εντέρου 
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K50.9 Μη καθορισμένη νόσος του Crohn 
Τοπική εντερίτιδα ΜΚΑ 

 
K51 Ελκώδης κολίτιδα 
K51.0 Ελκώδης (χρόνια) εντεροκολίτιδα 
K51.1 Ελκώδης (χρόνια) ειλεοκολίτιδα 
K51.2 Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα 
K51.3 Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα 
K51.4 Ψευδοπολυποδίαση του κόλου 
K51.5 Βλεννογόνια πρωκτοκολίτιδα 
K51.8 Άλλη ελκώδης κολίτιδα  
K51.9 Ελκώδης κολίτιδα, μη καθορισμένη  

Ελκώδης εντερίτιδα ΜΚΑ 
 
K52 Άλλη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 
K52.0 Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα από ακτινοβολία 
K52.1 Τοξική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. 

K52.2 Αλλεργική και διαιτητική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 
Γαστρεντερίτιδα ή κολίτιδα από τροφική υπερευαισθησία 

K52.8 Άλλη καθορισμένη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 
Ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα 

K52.9 Μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα, μη καθορισμένη 
Διάρροια  } 
Εντερίτιδα }  
Ειλεΐτιδα  } καθορισμένη ως μη λοιμώδης, ή ΜΚΑ σε χώρες όπου οι καταστάσεις  
Νηστιδίτιδα } μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι μη λοιμώδους αιτιολογίας  
Σιγμοειδίτιδα  } 

  Εξαιρούνται: κολίτιδα, διάρροια, εντερίτιδα, γαστρεντερίτιδα: 
   • λοιμώδης (A09) 
   • μη καθορισμένη, σε χώρες όπου οι καταστάσεις μπορούν να θεωρηθούν ότι 

είναι λοιμώδους αιτιολογίας (A09) 
   λειτουργική διάρροια (K59.1) 
   νεογνική διάρροια (μη λοιμώδης) (P78.3) 
   ψυχογενής διάρροια (F45.3) 
 
 
 
Άλλα νοσήματα των εντέρων  
(K55-K63) 
  
K55 Αγγειακές διαταραχές του εντέρου 
  Εξαιρούνται: νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77) 
K55.0 Οξείες αγγειακές διαταραχές του εντέρου 

Οξεία(ύ): 
• κεραυνοβόλος ισχαιμική κολίτιδα 
• έμφρακτο του εντέρου 
• ισχαιμία του λεπτού εντέρου 
Μεσεντέρια(ο) (αρτηριακή(ό)) (φλεβική(ό)): 
• εμβολή 
• έμφρακτο  
• θρόμβωση 
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Υποξεία ισχαιμική κολίτιδα 
K55.1 Χρόνιες αγγειακές διαταραχές του εντέρου 

Χρόνια, ισχαιμική: 
• κολίτιδα 
• εντερίτιδα 
• εντεροκολίτιδα 
Ισχαιμική στένωση του εντέρου 
Μεσεντέρια: 
• αθηροσκλήρωση 
• αγγειακή ανεπάρκεια 

K55.2 Αγγειοδυσπλασία του κόλου 
K55.8 Άλλες αγγειακές διαταραχές του εντέρου 
K55.9 Αγγειακή διαταραχή του εντέρου, μη καθορισμένη 

Ισχαιμική: 
• κολίτιδα  } 
• εντερίτιδα  } ΜΚΑ 
• εντεροκολίτιδα  } 

  
K56 Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς κήλη 
  Εξαιρούνται: συγγενής στένωση του εντέρου (Q41-Q42) 
   ισχαιμική στένωση του εντέρου (K55.1) 
   ειλεός από μηκώνιο (E84.1) 
   απόφραξη του δωδεκαδακτύλου (K31.5) 
   μετεγχειρητική εντερική απόφραξη (K91.3) 
   στένωση του πρωκτού και του ορθού (K62.4) 
   με κήλη (K40-K46) 
K56.0 Παραλυτικός ειλεός 

Παράλυση του: 
• εντέρου  
• κόλου 
• εντέρου  

  Εξαιρούνται: ειλεός από χολόλιθο (K56.3) 
   ειλεός ΜΚΑ (K56.7) 
   αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ (K56.6) 
K56.1 Εγκολεασμός 

Εγκολεασμός του: 
• εντέρου  
• κόλου 
• ορθού 

  Εξαιρούνται: εγκολεασμός της σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.8) 
K56.2 Συστροφή 

Στραγγαλισμός  } 
Περιστροφή  } του κόλου ή του εντέρου 
Συστροφή  } 

K56.3 Ειλεός από χολόλιθο 
Απόφραξη του εντέρου από χολόλιθο 

K56.4 Άλλη ενσφήνωση του εντέρου 
Εντερόλιθος 
Ενσφήνωση (του/των): 
• κόλου 
• κοπράνων 

K56.5 Εντερικές συμφύσεις με απόφραξη 
Περιτοναϊκές  συμφύσεις με εντερική απόφραξη 
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K56.6 Άλλη και μη καθορισμένη απόφραξη του εντέρου 
Εντερική στένωση 
Αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ 
Απόφραξη  } 
Στένωση  } του κόλου ή του εντέρου 
Στένωμα  } 

  Εξαιρούνται: άλλη και μη καθορισμένη νεογνική εντερική απόφραξη που μπορεί να 
ταξινομηθεί στις κατηγορίες P76.8, P76.9 

K56.7 Ειλεός μη καθορισμένος 
  
K57 Εκκολπωματική νόσος του εντέρου 
  Περιλαμβάνονται: εκκολπωματίτιδα  } 
   εκκολπωμάτωση  }του (λεπτού) (παχέος) εντέρου 
   εκκόλπωμα  } 
  Εξαιρούνται: συγγενές εκκόλπωμα του εντέρου (Q43.8) 
   εκκόλπωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.2) 
   εκκόλπωμα του Meckel (Q43.0)  
K57.0 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου με διάτρηση και απόστημα 

Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου με περιτονίτιδα 
  Εξαιρούνται: εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και 

απόστημα (K57.4) 
K57.1 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα 

Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή 

απόστημα (K57.5) 
K57.2 Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα 

Εκκολπωματική νόσος του κόλου με περιτονίτιδα 
  Εξαιρούνται: εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και 

απόστημα (K57.4) 
K57.3 Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα 

Εκκολπωματική νόσος του κόλου ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή 

απόστημα (K57.5) 
K57.4 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα 

Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με περιτονίτιδα  
K57.5 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα 

Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου ΜΚΑ  
K57.8 Εκκολπωματική νόσος του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση και 

απόστημα 
Εκκολπωματική νόσος του εντέρου ΜΚΑ με περιτονίτιδα 

K57.9 Εκκολπωματική νόσος του εντέρου,  μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση ή 
απόστημα 
Εκκολπωματική νόσος του εντέρου ΜΚΑ 

  
K58 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 
  Περιλαμβάνονται: ευερέθιστο κόλο 
K58.0 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια 
K58.9 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου χωρίς διάρροια 

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ΜΚΑ 
  
K59 Άλλες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 
  Εξαιρούνται: αλλαγή των εντερικών συνηθειών ΜΚΑ (R19.4) 
   λειτουργικές διαταραχές του στομάχου (K31.- ) 
   εντερική δυσαπορρόφηση (K90.- ) 
   ψυχογενείς εντερικές διαταραχές (F45.3) 
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K59.0 Δυσκοιλιότητα 
K59.1 Λειτουργική διάρροια 
K59.2 Νευρογενές έντερο, που δεν ταξινομείται αλλού 
K59.3 Μεγάκολο, που δεν ταξινομείται αλλού 

Διάταση του κόλου 
Τοξικό μεγάκολο 
Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωτερικών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. 

  Εξαιρούνται: μεγάκολο (σε): 
   • νόσο του Chagas (B57.3) 
   • συγγενές (αγαγγλιακό) (Q43.1) 
   • νόσος του Hirschsprung (Q43.1) 
K59.4 Σπασμός του πρωκτού 

Παροδική πρωκταλγία  
K59.8 Άλλες καθορισμένες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 

Ατονία του κόλου 
K59.9 Λειτουργική διαταραχή του εντέρου, μη καθορισμένη 
  
K60 Ραγάδα και συρίγγιο της ορθοπρωκτικής χώρας 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με απόστημα ή κυτταρίτιδα (K61.- ) 
K60.0 Οξεία ραγάδα του πρωκτού 
K60.1 Χρόνια ραγάδα του πρωκτού 
K60.2 Ραγάδα του πρωκτού, μη καθορισμένη 
K60.3 Πρωκτικό συρίγγιο 
K60.4 Ορθικό συρίγγιο 

Συρίγγιο του ορθού προς το δέρμα 
  Εξαιρούνται: συρίγγιο:  
   • ορθοκολπικό (N82.3) 
   • ορθοκυστικό (N32.1) 
K60.5 Ορθοπρωκτικό συρίγγιο 
  
K61 Απόστημα της ορθοπρωκτικής χώρας 
  Περιλαμβάνονται: απόστημα  }  
   κυτταρίτιδα } της πρωκτικής και ορθικής χώρας με ή χωρίς συρίγγιο  
K61.0 Πρωκτικό απόστημα 

Περιπρωκτικό απόστημα 
  Εξαιρούνται: ενδοσφιγκτηριακό απόστημα (K61.4)  
K61.1 Ορθικό απόστημα 

Περιορθικό απόστημα 
  Εξαιρούνται: ορθοϊσχιακό απόστημα (K61.3) 
K61.2 Ορθοπρωκτικό απόστημα 
K61.3 Ορθοϊσχιακό απόστημα 

Απόστημα του ορθοϊσχιακού βόθρου 
K61.4 Ενδοσφιγκτηριακό απόστημα 
  
K62 Άλλα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού 
  Περιλαμβάνονται: πρωκτικός σωλήνας 
  Εξαιρούνται: δυσλειτουργία της κολοστομίας και εντεροστομίας (K91.4) 
   ακράτεια κοπράνων (R15) 
   αιμορροΐδες (I84.- ) 
   ελκώδης πρωκτίτιδα (K51.2) 
K62.0 Πρωκτικός πολύποδας 
K62.1 Ορθικός πολύποδας 
  Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας (D12.8) 
K62.2 Πρόπτωση του πρωκτού 
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Πρόπτωση του πρωκτικού σωλήνα 
K62.3 Πρόπτωση του ορθού 

Πρόπτωση του ορθικού βλεννογόνου 
K62.4 Στένωση του πρωκτού και του ορθού 

Στένωμα του πρωκτού (σφιγκτήρα) 
K62.5 Αιμορραγία του πρωκτού και του ορθού 
  Εξαιρούνται: νεογνική αιμορραγία του ορθού (P54.2) 
K62.6 Έλκη του πρωκτού και του ορθού 

Έλκος: 
• μονήρες  
• κοπρανώδες 

  Εξαιρούνται: ραγάδα και το συρίγγιο του πρωκτού και του ορθού (K60.- ) 
   σε ελκώδη κολίτιδα (K51.- ) 
K62.7 Πρωκτίτιδα από ακτινοβολία 
K62.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού 

Πρωκτίτιδα ΜΚΑ  
K62.9 Νόσημα του πρωκτού και του ορθού, μη καθορισμένο  
 
K63 Άλλα νοσήματα του εντέρου 
K63.0 Απόστημα του εντέρου 
  Εξαιρούνται: απόστημα: 
   • ορθοπρωκτικής χώρας (K61.- ) 
   • σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.1) 
   • με εκκολπωματική νόσο (K57.- ) 
K63.1 Διάτρηση του εντέρου (μη τραυματική) 
  Εξαιρούνται: διάτρηση (μη τραυματική): 
   • σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.0) 
   • δωδεκαδακτύλου (K26.- ) 
   με εκκολπωματική νόσο (K57.- ) 
K63.2 Συρίγγιο του εντέρου 
  Εξαιρούνται: συρίγγιο: 
   • ορθοπρωκτικής χώρας (K60.- ) 
   • σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.3) 
   • δωδεκαδακτύλου (K31.6) 
   • εντερογεννητικό, θήλεος (N82.2-N82.4) 
   •εντεροκυστικό (N32.1) 
K63.3 Έλκη εντέρου 

Πρωτοπαθές έλκος λεπτού εντέρου 
  Εξαιρούνται: έλκος:  
   • πρωκτού ή ορθού (K62.6) 
   • δωδεκαδακτύλου (K26.- ) 
   • γαστρεντερικό (K28.-) 
   • γαστρονηστιδικά (K28.- ) 
   • νηστιδικό (K28.- ) 
   • πεπτικό, μη καθορισμένης εντόπισης (K27.- ) 
   ελκώδης κολίτιδα (K51.- ) 
K63.4 Εντερόπτωση 
K63.5 Πολύποδας κόλου  
  Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας του κόλου (D12.6) 
   πολυποδίαση του κόλου (D12.6) 
K63.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του εντέρου 
K63.9 Νόσημα του εντέρου, μη καθορισμένο 
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Νοσήματα του περιτοναίου  
(K65-K67) 
  
K65 Περιτονίτιδα 
  Εξαιρούνται: περιτονίτιδα: 
   • άσηπτη (T81.6) 
   • καλοήθης παροξυσμική (E85.0) 
   • χημική (T81.6) 
   • από τάλκη ή άλλη ξένη ουσία (T81.6) 
   • νεογνική (P78.0-P78.1) 
   • πυελική, στις θήλεις (N73.3-N73.5) 
   • περιοδική οικογενής (E85.0) 
   • επιλόχεια (O85) 
   • που συνοδεύει ή ακολουθεί: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.0) 
   • σκωληκοειδίτιδα (K35.- ) 
   • εκκολπωματική νόσο του εντέρου (K57.- ) 
K65.0 Οξεία περιτονίτιδα 

Απόστημα: 
• κοιλιοπυελικό 
• μεσεντερικό 
• του επιπλόου 
• περιτοναίου 
• οπισθοτυφλικό 
• οπισθοπεριτοναϊκό 
• υποδιαφραγματικό 
• υφηπατικό 
• υποφρενικό  
Περιτονίτιδα (οξεία): 
• γενικευμένη 
• πυελική, σε άρρενες 
• υποφρενική  
• διαπυητική 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 
τον λοιμώδη παράγοντα. 

K65.8 Άλλες περιτονίτιδες 
Χρόνια υπερπλαστική περιτονίτιδα 
Μεσεντερική: 
• λιπώδης νέκρωση  
• σαπωνοποίηση  
Περιτονίτιδα που οφείλεται σε: 
• χολή 
• ούρα 

K65.9 Περιτονίτιδα, μη καθορισμένη 
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K66 Άλλες διαταραχές του περιτοναίου 
  Εξαιρούνται: ασκίτης (R18) 
K66.0 Περιτοναϊκές συμφύσεις 

Συμφύσεις: 
• κοιλιακές (τοιχώματος) 
• διαφράγματος 
• εντέρου 
• ανδρικής πυέλου 
• μεσεντερίου 
• επιπλόου 
• στομάχου 
Συμφυτικές ταινίες 

  Εξαιρούνται: συμφύσεις [ταινίες]: 
   • γυναικείας πυέλου (N73.6) 
   • με εντερική απόφραξη (K56.5) 
K66.1 Αιμοπεριτόναιο 
  Εξαιρούνται: τραυματικό αιμοπεριτόναιο (S36.8) 
K66.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του περιτοναίου 
K66.9 Διαταραχή του περιτοναίου, μη καθορισμένη 
  
K67* Διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
K67.0* Χλαμυδιακή περιτονίτιδα (A74.8+ ) 
K67.1* Γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8+ ) 
K67.2* Συφιλιδική περιτονίτιδα (A52.7+ ) 
K67.3* Φυματιώδης περιτονίτιδα (A18.3+ ) 
K67.8* Άλλες διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
 
 
Νοσήματα του ήπατος  
(K70-K77) 
 
 Εξαιρούνται: αιμοχρωμάτωση (E83.1) 
  ίκτερος ΜΚΑ (R17) 
  σύνδρομο Reye (G93.7) 
  ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19) 
  νόσος του Wilson (E83.0) 
 
K70 Αλκοολική ηπατοπάθεια 
K70.0 Αλκοολικό λιπώδες ήπαρ 
K70.1 Αλκοολική ηπατίτιδα 
K70.2 Αλκοολική ίνωση και σκλήρωση του ήπατος 
K70.3 Αλκοολική κίρρωση του ήπατος 

Αλκοολική κίρρωση ΜΚΑ 
K70.4 Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια 

Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια: 
• ΜΚΑ 
• οξεία 
• χρόνια 
• υποξεία 
• με ή χωρίς ηπατικό κώμα 

K70.9 Αλκοολική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη 
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K71 Τοξική ηπατοπάθεια  
  Περιλαμβάνονται: φαρμακευτική: 
   • ιδιοσυγκρασιακή (απρόβλεπτη) ηπατοπάθεια 
   • τοξική (προβλέψιμη) ηπατοπάθεια 

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. 

  Εξαιρούνται: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.- ) 
   σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0) 
K71.0 Τοξική ηπατοπάθεια με χολόσταση 

Χολόσταση με ηπατοκυτταρική βλάβη 
«Γνήσια» χολόσταση 

K71.1 Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατική νέκρωση 
Ηπατική ανεπάρκεια (οξεία) (χρόνια) οφειλόμενη σε φάρμακα 

K71.2 Τοξική ηπατοπάθεια με οξεία ηπατίτιδα 
K71.3 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα 
K71.4 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια λοβώδη ηπατίτιδα 
K71.5 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα 
             Τοξική ηπατοπάθεια με λυκοειδή ηπατίτιδα 
K71.6 Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
K71.7 Τοξική ηπατοπάθεια με ίνωση και κίρρωση του ήπατος 
K71.8 Τοξική ηπατοπάθεια με άλλες διαταραχές του ήπατος 
             Τοξική ηπατοπάθεια με: 

• εστιακή οζώδη υπερπλασία 
• ηπατικά κοκκιώματα 
• Ηπατική πελίωση 
• αποφρακτική νόσο των φλεβών του ήπατος 

K71.9 Τοξική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη  
  
K72 Ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Περιλαμβάνονται: ηπατικό(ή): 
   • κώμα ΜΚΑ  
   • εγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ 
   ηπατίτιδα: 
   • οξεία  }  
   • κεραυνοβόλος } ΜΤΑ,  με ηπατική ανεπάρκεια  
   • κακοήθης  }  
   νέκρωση ηπατικών κυττάρων με ηπατική ανεπάρκεια 
   κίτρινη ατροφία ή δυστροφία του ήπατος 
  Εξαιρούνται: αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια (K70.4) 
   ηπατική ανεπάρκεια που επιπλέκει: 
   • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 
   • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O26.6) 
   ίκτερος του εμβρύου και του νεογνού (P55-P59) 
   ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19) 
   με τοξική ηπατοπάθεια (K71.1) 
K72.0 Οξεία και υποξεία ηπατική ανεπάρκεια 
K72.1 Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια 
K72.9 Ηπατική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη 
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K73 Χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: ηπατίτιδα (χρόνια):  
   • αλκοολική (K70.1) 
   • φαρμακευτική (K71.- ) 
   • κοκκιωματώδης ΜΤΑ (K75.3) 
   • αντιδραστική, μη ειδική (K75.2) 
   • ιογενής (B15-B19) 
K73.0 Χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
K73.1 Χρόνια λοβώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
K73.2 Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 

Λυκοειδής ηπατίτιδα ΜΤΑ 
K73.8 Άλλη χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
K73.9 Χρόνια ηπατίτιδα, μη καθορισμένη 
  
K74 Ίνωση και κίρρωση του ήπατος 
  Εξαιρούνται: αλκοολική ηπατική ίνωση (K70.2) 
   καρδιακή ηπατική σκλήρωση (K76.1) 
   κίρρωση (του ήπατος): 
   • αλκοολική (K70.3) 
  • συγγενής (P78.8) 
   με τοξική ηπατοπάθεια (K71.7) 
K74.0 Ηπατική ίνωση 
K74.1 Ηπατική σκλήρωση 
K74.2 Ηπατική ίνωση με ηπατική σκλήρωση 
K74.3 Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 

Χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειΐτιδα 
K74.4 Δευτεροπαθής χολική κίρρωση 
K74.5 Χολική κίρρωση, μη καθορισμένη  
K74.6 Άλλη και μη καθορισμένη κίρρωση του ήπατος 

Κίρρωση (του ήπατος): 
• ΜΚΑ 
• κρυψιγενής 
• μεγαλοοζώδης 
• μικροοζώδης 
• μικτού τύπου 
• πυλαία 
• μετανεκρωτική 

  
K75 Άλλες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες 
  Εξαιρούνται: χρόνια ηπατίτιδα ΜΤΑ (K73.- ) 
   ηπατίτιδα: 
   • οξεία ή υποξεία (K72.0) 
   • ιογενής (B15-B19) 
   τοξική ηπατοπάθεια (K71.- ) 
K75.0 Απόστημα ήπατος 

Ηπατικό απόστημα: 
• ΜΚΑ 
• σε χολαγγειΐτιδα 
• αιματογενές 
• λεμφογενές 
• πυλαιοφλεβιτικό 

  Εξαιρούνται: αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα (A06.4) 
   χολαγγειΐτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K83.0) 
   πυλαιοφλεβίτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K75.1) 
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K75.1 Φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας 
Πυλαιοφλεβίτιδα 

  Εξαιρούνται: πυλαιοφλεβιτικό ηπατικό απόστημα (K75.0) 
K75.2 Μη ειδική αντιδραστική ηπατίτιδα 
K75.3 Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
K75.4 Αυτοάνοση ηπατίτιδα 
K75.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες 
K75.9 Φλεγμονώδης ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη 

Ηπατίτιδα ΜΚΑ 
  
K76 Άλλα νοσήματα του ήπατος 
  Εξαιρούνται: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.- ) 
   αμυλοειδής εκφύλιση του ήπατος (E85.- ) 
   κυστική νόσος του ήπατος (συγγενής) (Q44.6) 
   θρόμβωση των ηπατικών φλεβών (I82.0) 
   ηπατομεγαλία ΜΚΑ (R16.0) 
   θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (I81) 
   τοξική ηπατοπάθεια (K71.- ) 
K76.0 Λιπώδες ήπαρ, που δεν ταξινομείται αλλού 
K76.1 Χρόνια παθητική συμφόρηση του ήπατος 

Καρδιακή:  
• κίρρωση  } 
• σκλήρωση  } του ήπατος 

K76.2 Κεντρική αιμορραγική νέκρωση του ήπατος 
Εξαιρούνται:  ηπατική νέκρωση με ηπατική ανεπάρκεια (K72.- ) 

K76.3 Ηπατικό έμφρακτο 
K76.4 Ηπατική πελίωση 

Ηπατική αγγειωμάτωση 
K76.5 Αποφρακτική νόσος των ηπατικών φλεβών 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0) 
K76.6 Πυλαία υπέρταση 
K76.7 Ηπατονεφρικό σύνδρομο 
  Εξαιρούνται: εκείνο που ακολουθεί τον τοκετό (O90.4) 
K76.8 Άλλες καθορισμένες ηπατοπάθειες 

Εστιακή οζώδης υπερπλασία του ήπατος 
Ηπατόπτωση  

K76.9 Ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη  
  
K77* Διαταραχές του ήπατος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 
K77.0* Διαταραχές του ήπατος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Ηπατίτιδα (από): 
• κυτταρομεγαλοϊό (B25.1+ ) 
• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.8+ ) 
• τοξόπλασμα (B58.1+ ) 
Ηπατοσπληνική σχιστοσωμίαση (B65.-+ ) 
Πυλαία υπέρταση σε σχιστοσωμίαση (B65.-+ ) 
Συφιλιδική ηπατοπάθεια (A52.7+ ) 

K77.8* Διαταραχές του ήπατος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Ηπατικά κοκκιώματα σε: 
• βηρυλλίωση (J63.2+ ) 
• σαρκοείδωση (D86.8+ ) 
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Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του 
παγκρέατος  
(K80-K87) 
  
K80 Χολολιθίαση 
K80.0 Λίθος της χοληδόχου κύστης με οξεία χολοκυστίτιδα 

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία K80.2 με οξεία χολοκυστίτιδα 
K80.1 Λίθος της χοληδόχου κύστης με άλλες μορφές χολοκυστίτιδας 

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία K80.2 με χολοκυστίτιδα (χρόνια) 
Χολοκυστίτιδα με χολολιθίαση ΜΚΑ 

K80.2 Λίθοι της χοληδόχου κύστης χωρίς χολοκυστίτιδα 
Χολοκυστολιθίαση  } 
Χολολιθίαση  } 
Κωλικός (υποτροπιάζων) της χοληδόχου κύστης  } μη καθορισμένο(η) ή χωρίς  
Χολόλιθος (ενσφηνωμένος):  }   χολοκυστίτιδα 
• στον κυστικό πόρο  } 
• στη χοληδόχο κύστη  } 

K80.3 Λίθος χοληφόρου πόρου με χολαγγειΐτιδα 
Οποιαδήποτε κατάσταση καταγράφεται στην κατηγορία K80.5 με χολαγγειΐτιδα 

K80.4 Λίθος χοληφόρου πόρου με χολοκυστίτιδα 
Οποιαδήποτε κατάσταση καταγράφεται στην κατηγορία K80.5 με χολοκυστίτιδα (με 
χολαγγειΐτιδα) 

K80.5 Λίθος χοληφόρου πόρου χωρίς χολαγγειΐτιδα ή χολοκυστίτιδα 
Χοληδοχολιθίαση     } 
Χολόλιθος (ενσφηνωμένος) σε:   } 
• χοληφόρο πόρο ΜΚΑ    } ΜΚΑ, ή χωρίς  
• κοινό πόρο      } χολαγγειίτιδα ή χολοκυστίτιδα  
• ηπατικό πόρο     } 
Ηπατική:     } 
• χολολιθίαση     } 
• κωλικός (υποτροπιάζων)    } 

K80.8 Άλλη χολολιθίαση 
  
K81 Χολοκυστίτιδα 
  Εξαιρούνται: με χολολιθίαση (K80.- ) 
K81.0 Οξεία χολοκυστίτιδα 

Απόστημα της χοληδόχου κύστης } 
Αγγειοχολοκυστίτιδα }  
Χολοκυστίτιδα: } 
• εμφυσηματώδης (οξεία)  } 
• γαγγραινώδης  }  χωρίς λίθο 
• διαπυητική  } 
Εμπύημα της χοληδόχου κύστης  } 
Γάγγραινα της χοληδόχου κύστης } 

K81.1 Χρόνια χολοκυστίτιδα 
K81.8 Άλλη χολοκυστίτιδα 
K81.9 Χολοκυστίτιδα, μη καθορισμένη 
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K82 Άλλα νοσήματα της χοληδόχου κύστης 
  Εξαιρούνται: μη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης (R93.2) 
   σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή (K91.5) 
K82.0 Απόφραξη της χοληδόχου κύστης 

Απόφραξη  } 
Στένωση  } του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης χωρίς λίθο  
Στένωμα  } 

  Εξαιρούνται: με χολολιθίαση (K80.- ) 
K82.1 Ύδρωπας της χοληδόχου κύστης 

Βλεννοκήλη της χοληδόχου κύστης 
K82.2 Διάτρηση της χοληδόχου κύστης 

Ρήξη του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης 
K82.3 Συρίγγιο της χοληδόχου κύστης 

Χολοκυστοκολικά  } 
Χολοκυστοδωδεκαδακτυλικό  } συρίγγιο 

K82.4 Χοληστερόλωση της χοληδόχου κύστης 
Χοληδόχος κύστη σαν φράουλα (μοροειδής) 

K82.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της χοληδόχου κύστης 
Συμφύσεις  } 
Ατροφία  } 
Κύστεις  } 
Δυσκινησία  }  του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης 
Υπερτροφία  } 
Μη λειτουργία  } 
Έλκος  } 

K82.9 Νόσημα της χοληδόχου κύστης, μη καθορισμένο 
  
K83 Άλλα νοσήματα των χοληφόρων οδών 
  Εξαιρούνται: οι αναγραφόμενες καταστάσεις αν αφορούν: 
   • τον κυστικό πόρο (K81-K82) 
   • τη χοληδόχο κύστη (K81-K82) 
   σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή (K91.5) 
K83.0 Χολαγγειΐτιδα 

Χολαγγειΐτιδα: 
• ΜΚΑ 
• ανιούσα 
• πρωτοπαθής 
• υποτροπιάζουσα 
• σκληρυντική 
• δευτεροπαθής 
• στενωτική 
• διαπυητική 

  Εξαιρούνται: ηπατικό απόστημα που οφείλεται σε χολαγγειΐτιδα (K75.0) 
   χολαγγειΐτιδα με χοληδοχολιθιάση (K80.3-K80.4) 
   χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειΐτιδα (K74.3) 
K83.1 Απόφραξη του χοληφόρου πόρου 

Απόφραξη  } 
Στένωμα  } χοληφόρου πόρου χωρίς λίθο 
Στένωση  } 

  Εξαιρούνται: με χολολιθίαση (K80.- ) 
K83.2 Διάτρηση του χοληφόρου πόρου 

Ρήξη χοληφόρου πόρου 
K83.3 Συρίγγιο του χοληφόρου πόρου 

Χοληδοχοδωδεκαδακτυλικό συρίγγιο 
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K83.4 Σπασμός του σφιγκτήρα του Oddi 
K83.5 Κύστη του χοληφόρου πόρου 
K83.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των χοληφόρων οδών 

Συμφύσεις  } 
Ατροφία  } 
Υπερτροφία  }   χοληφόρου πόρου 
Έλκος  } 

K83.9 Νόσημα της χοληφόρου οδού, μη καθορισμένο 
 
K85 Οξεία παγκρεατίτιδα 

Απόστημα παγκρέατος 
Νέκρωση παγκρέατος: 
• οξεία 
• λοιμώδης 
Παγκρεατίτιδα: 
• ΜΚΑ 
• οξεία (υποτροπιάζουσα) 
• αιμορραγική 
• υποξεία 
• διαπυητική 

K85.0 Ιδιοπαθής οξεία παγκρεατίτιδα 
K85.1 Χολική οξεία παγκρεατίτιδα 
              Παγκρεατίτιδα από χολόλιθο 
K85.2 Οξεία παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα 
K85.3 Φαρμακευτική οξεία παγκρεατίτιδα 

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

K85.8 Άλλη οξεία παγκρεατίτιδα 
K85.9 Οξεία παγκρεατίτιδα, μη καθορισμένη 
 
K86 Άλλα νοσήματα του παγκρέατος 
  Εξαιρούνται: ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (E84.- ) 
   όγκος των κυττάρων των νησιδίων (του παγκρέατος) (D13.7) 
   παγκρεατική στεατόρροια (K90.3) 
K86.0 Χρόνια παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα 
K86.1 Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας 

Χρόνια παγκρεατίτιδα: 
• ΜΚΑ  
• λοιμώδης 
• επαναλαμβανόμενη 
• υποτροπιάζουσα  

K86.2 Κύστη του παγκρέατος 
K86.3 Ψευδοκύστη του παγκρέατος 
K86.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του παγκρέατος 

Ατροφία   } 
Λίθος  } 
Κίρρωση   } του παγκρέατος  
Ίνωση   } 
Παγκρεατογενής παιδισμός  
Παγκρεατική: 
• νέκρωση: 
• ΜΚΑ  
• άσηπτη 
• λιπώδης 
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K86.9 Νόσημα του παγκρέατος, μη καθορισμένο 
  
K87* Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε 

νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
K87.0* Διαταραχές της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
K87.1* Διαταραχές του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Παγκρεατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (B25.2+ ) 
Παγκρεατίτιδα από παρωτίτιδα (B26.3+ ) 

   
 
 
Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος  
(K90-K93) 
  
K90 Εντερική δυσαπορρόφηση 
  Εξαιρούνται: μετά από εγχείρηση στο γαστρεντερικό σύστημα (K91.2) 
K90.0 Κοιλιοκάκη 

Εντεροπάθεια από ευαισθησία στη γλουτένη 
Ιδιοπαθής στεατόρροια 
Μη τροπικό sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια] 

K90.1 Τροπικό sprue  [ιδιοπαθής στεατόρροια] 
Sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια] ΜΚΑ 
Τροπική στεατόρροια 

K90.2 Σύνδρομο τυφλής έλικας, που δεν ταξινομείται αλλού 
Σύνδρομο τυφλής έλικας ΜΚΑ  

  Εξαιρούνται: σύνδρομο της τυφλής έλικας 
   • συγγενές (Q43.8) 
   • μετεγχειρητικό (K91.2) 
K90.3 Παγκρεατική στεατόρροια 
K90.4 Δυσαπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία, που δεν ταξινομείται αλλού 

Δυσαπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία προς: 
• υδατάνθρακες 
• λίπη 
• πρωτεΐνες 
• άμυλο 

  Εξαιρούνται: εντεροπάθεια από ευαισθησία στη γλουτένη (K90.0) 
   δυσανεξία στη λακτόζη (E73.- ) 
K90.8 Άλλη εντερική δυσαπορρόφηση 

Νόσος του Whipple+ (M14.8*) 
K90.9 Εντερική δυσαπορρόφηση, μη καθορισμένη 
  
K91 Διαταραχές του πεπτικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: γαστρονηστιδικό έλκος (K28.- ) 
   από ακτινοβολία: 
   • κολίτιδα (K52.0) 
   • γαστρεντερίτιδα (K52.0) 
   • πρωκτίτιδα (K62.7) 
K91.0 Έμετοι μετά από εγχείρηση στο γαστρεντερικό σύστημα  
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K91.1 Σύνδρομα μετά από επεμβάσεις στον στόμαχο 
Σύνδρομο:  
• ταχείας κένωσης στομάχου 
• μετά γαστρεκτομή 
• μετά βαγοτομή 

K91.2 Μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση, που δεν ταξινομείται αλλού 
Μετεγχειρητικό σύνδρομο τυφλής έλικας 

  Εξαιρούνται: από δυσαπορρόφηση: 
   • οστεομαλακία των ενηλίκων (M83.2) 
   • οστεοπόρωση, μετεγχειρητική (M81.3) 
K91.3 Μετεγχειρητική απόφραξη του εντέρου 
K91.4 Δυσλειτουργία της κολοστομίας και της εντεροστομίας 
K91.5 Σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή 
K91.8 Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος,  που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
K91.9 Μετεπεμβατική διαταραχή του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένη 
 
K92 Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: νεογνική γαστρεντερική αιμορραγία (P54.0-P54.3) 
K92.0 Αιματέμεση 
K92.1 Μέλαινα 
  Εξαιρούνται: λανθάνουσα αιμορραγία κοπράνων (R19.5) 
K92.2 Γαστρεντερική αιμορραγία, μη καθορισμένη   

Αιμορραγία: 
• γαστρική ΜΚΑ 
• εντερική ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα (K29.0) 
   αιμορραγία πρωκτού και ορθού (K62.5) 
   με πεπτικό έλκος (K25-K28) 
K92.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα  του πεπτικού συστήματος 
K92.9 Νόσημα του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο 
  
K93* Διαταραχές άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
K93.0* Φυματιώδεις διαταραχές του εντέρου, του περιτοναίου και των μεσεντέριων λεμφαδένων 

(A18.3+ ) 
  Εξαιρούνται: φυματιώδης περιτονίτιδα (K67.3*) 
K93.1* Μεγάκολο στη νόσο του Chagas (B57.3+) 
K93.8 Διαταραχές άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ 
 

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού  
(L00-L99) 
  
         
Εξαιρούνται:   ορισμένες καταστάσεις 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 ) 
 λιπομελανοκυτταρική δικτύωση ( I89.8 ) 

 νεοπλάσματα ( C00-D48 ) 
 συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν 

ταξινομούνται αλλού (R00-R99 ) 
 συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού ( M30-M36 ) 
         
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
L00-L08  Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού     
L10-L14  Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες       
L20-L30  Δερματίτιδα και έκζεμα      
L40-L45  Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες      
L50-L54  Κνίδωση και ερύθημα      
L55-L59  Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία  
L60-L75  Διαταραχές των εξαρτημάτων του δέρματος      
L80-L99  Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού    
  
         
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:  
L14* Πομφολυγώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού    
L45* Βλατιδο-λεπιδώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού   
L54* Ερύθημα σε νοσήματα που ταξιμομούνται αλλού      
L62* Αλλοιώσεις των νυχιών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού    
L86* Κερατόδερμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού     
L99* Άλλες βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού  
(L00-L08) 
 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε  
τον λοιμογόνο παράγοντα. 
 
Εξαιρούνται:    κριθή (H00.0) 

δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα (L30.3) 
τοπικές λοιμώξεις του δέρματος που έχουν ταξινομηθεί στο Kεφάλαιο Ι, όπως: 
• ερυσίπελας (A46) 
• ερυσιπελατοειδές (A26.- ) 
• ερπητική λοίμώξη [ιός του απλού έρπητα] (B00.- )  
   • πρωκτογεννητική (A60.- ) 
• μολυσματική τέρμινθος (B08.1) 
• μυκητιάσεις (B35-B49) 
• φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτικές μολύνσεις (B85-B89) 
• ιογενείς μυρμηκίες (B07) 
υποδερματίτιδα (των): 
• ΜΚΑ (M79.3) 
• λύκου (L93.2) 
• τραχήλου και της ράχης (M54.0) 
• υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) 
συγχειλίτιδα (που οφείλεται σε): 
• ΜΚΑ (K13.0) 
• καντιντίαση (B37.- ) 
• ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0) 
πυογόνο κοκκίωμα (L98.0) 
ζωστήρας (B02.- ) 

  
L00 Σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης  
  Νεογνική πέμφιγα 
  Νόσος του Ritter 
  Εξαιρούνται:  τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell] (L51.2) 
  
L01 Μολυσματικό κηρίο 
  Εξαιρούνται: ερπητοειδές κηρίο (L40.1) 

   νεογνική πέμφιγα (L00) 
L01.0 Μολυσματικό κηρίο [οποιοσδήποτε μικροργανισμός] [οποιαδήποτε εντόπιση] 
  Μολυσματικό κηρίο του Bockhart 
L01.1   Κηριοποίηση άλλων δερματοπαθειών  
  
L02 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας 

Περιλαμβάνονται:  δοθιήνας 
δοθιήνωση 

Εξαιρούνται:          οι περιοχές του ορθού και του πρωκτού (K61.- ) 
γεννητικά όργανα (εξωτερικά):  
• της γυναίκας (N76.4) 
• του άνδρα (N48.2, N49.- ) 
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L02.0   Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του προσώπου  
Εξαιρούνται: ους, (έξω) (H60.0) 

βλέφαρο (H00.0) 
κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου] (L02.8) 
δακρυϊκός(ές): 
• αδένας (H04.0) 
• πόρος  (H04.3) 
στόμα (K12.2) 
ρίνα (J34.0) 
οφθαλμικός κόγχος (H05.0) 
υπογνάθιο (κάτω γνάθου) (K12.2) 

L02.1   Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του τραχήλου 
L02.2   Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του κορμού 

Κοιλιακό τοίχωμα 
Ράχη [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός των γλουτών] 
Θωρακικό τοίχωμα 
Βουβώνιες 
Περίνεο 
Ομφαλός 
Εξαιρούνται: μαστός (N61) 

ισχίο (L02.4) 
ομφαλίτιδα του νεογνού (P38) 

L02.3   Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των γλουτών 
Γλουτιαία περιοχή 
Εξαιρούνται:  δερμοειδής κύστη με απόστημα (L05.0) 

L02.4   Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων  
Μασχάλη 
Ισχίο 
Ώμος 

L02.8   Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας άλλων εντοπίσεων 
Κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου] 
Τριχωτό της κεφαλής 

L02.9   Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας, μη καθορισμένο  
Δοθιήνωση ΜΚΑ 

  
L03   Κυτταρίτιδα 

Περιλαμβάνονται:  οξεία λεμφαγγειίτιδα 
Εξαιρούνται:          κυτταρίτιδα: 

• πρωκτικής περιοχής και περιοχής του ορθού (K61.- ) 
• έξω ακουστικού πόρου (H60.1) 
• έξω γεννητικών οργάνων:  
   • της γυναίκας (N76.4) 
   • του άνδρα (N48.2, N49.-) 
• βλεφάρου (H00.0) 
• δακρυϊκής συσκευής (H04.3) 
• στόματος (K12.2) 
• ρινός (J34.0) 
ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα [Wells] (L98.3) 
εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [Sweet] (L98.2) 
λεμφαγγειΐτιδα (χρόνια) (υποξεία) (I89.1) 

L03.0   Κυτταρίτιδα των δακτύλων του άνω και κάτω άκρου 
Μόλυνση του νυχιού 
Ονυχία 
Παρωνυχία 
Περιονυχία 
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L03.1   Κυτταρίτιδα άλλων τμημάτων των άκρων 
Μασχάλη 
Ισχίο 
Ώμος 

L03.2   Κυτταρίτιδα του προσώπου 
L03.3   Κυτταρίτιδα του κορμού 

Κοιλιακό τοίχωμα 
Ράχη [οποιοδήποτε τμήμα] 
Θωρακικό τοίχωμα 
Βουβώνες 
Περίνεο 
Ομφαλός 
Εξαιρούνται:  ομφαλίτιδα του νεογνού (P38) 

L03.8   Κυτταρίτιδα άλλων εντοπίσεων 
Κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου] 
Τριχωτό της κεφαλής 

L03.9   Κυτταρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
L04      Οξεία λεμφαδενίτιδα 

Περιλαμβάνονται:   απόστημα (οξύ) } οποιουδήποτε λεμφαδένα, εκτός των μεσεντερίων 
λεμφαδενίτιδα, οξεία }  

Εξαιρούνται:          διόγκωση λεμφαδένων (R59.- ) 
νόσος του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] που καταλήγει σε 
γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1) 
λεμφαδενίτιδα: 
• ΜΚΑ (I88.9) 
• χρόνια ή υποξεία, εκτός της μεσεντέριας (I88.1) 
• μεσεντέρια, μη ειδική (I88.0) 

L04.0   Οξεία λεμφαδενίτιδα του προσώπου, κεφαλής και τραχήλου 
L04.1   Οξεία λεμφαδενίτιδα του κορμού 
L04.2   Οξεία λεμφαδενίτιδα του άνω άκρου 

Μασχάλη 
Ώμος 

L04.3   Οξεία λεμφαδενίτιδα του κάτω άκρου 
Ισχίο 

L04.8   Οξεία λεμφαδενίτιδα άλλων εντοπίσεων 
L04.9   Οξεία λεμφαδενίτιδα, μη καθορισμένη 
 
L05      Δερμοειδής κύστη 

Περιλαμβάνονται:  συρίγγιο } κοκκυγικό ή δερμοειδές 
κόλπος }  

L05.0   Δερμοειδής κύστη με απόστημα 
L05.9   Δερμοειδής κύστη χωρίς απόστημα 

Δερμοειδής κύστη ΜΚΑ 
  
L08       Άλλες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L08.0   Πυόδερμα 

Δερματίτιδα: 
• πυώδης 
• σηπτική  
• διαπυητική 
Εξαιρούνται:  γαγγραινώδες πυόδερμα (L88) 

L08.1   Ερύθρασμα 
L08.8   Άλλες καθορισμένες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L08.9   Τοπική λοίμωξη του δέματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη 
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Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες  
(L10- L14) 
 
Εξαιρούνται: καλοήθης οικογενής πέμφιγα [Hailey-Hailey] (Q82.8) 

σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμόλυσης (L00) 
τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell] (L51.2) 

  
L10      Πέμφιγα 

Εξαιρούνται:  νεογνική πέμφιγα (L00) 
L10.0   Πέμφιγα κοινή 
L10.1   Πέμφιγα βλαστική  
L10.2   Πέμφιγα φυλλώδης 
L10.3   Βραζιλιανή πέμφιγα (τροπική) [fogo selvagem] 
L10.4   Πέμφιγα ερυθηματώδης 

Σύνδρομο Senear-Usher 
L10.5   Πέμφιγα φαρμακευτικής αιτιολογίας  

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

L10.8   Άλλη πέμφιγα 
L10.9   Πέμφιγα, μη καθορισμένη 
  
L11      Άλλες ακανθολυτικές δερματοπάθειες 
L11.0   Επίκτητη θυλακική υπερκεράτωση 

Εξαιρούνται: θυλακική υπερκεράτωση (συγγενής) [Darier-White] (Q82.8) 
L11.1   Παροδική ακανθολυτική δερματοπάθεια [Grover] 
L11.8   Άλλες καθορισμένες ακανθολυτικές διαταραχές 
L11.9   Ακανθολυτική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
L12     Πεμφιγοειδές 

Εξαιρούνται:    έρπητας των εγκύων (O26.4) 
ερπητοειδές κηρίο (L40.1) 

L12.0   Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές 
L12.1   Ουλωτικό πεμφιγοειδές 

Καλόηθες πεμφιγοειδές των βλεννογόνων 
L12.2   Χρόνια πομφολυγώδης νόσος της παιδικής ηλικίας 

Νεανική ερπητοειδής δερματίτιδα 
L12.3   Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση 

Εξαιρούνται:  πομφολυγώδης επιδερμόλυση (συγγενής) (Q81.- ) 
L12.8   Άλλες μορφές πεμφιγοειδούς 
L12.9   Πεμφιγοειδές, μη καθορισμένο 
  
L13       Άλλες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες  
L13.0   Ερπητοειδής δερματίτιδα 

Νόσος του Duhring 
L13.1   Υποκεράτιος φλυκταινώδης δερματίτιδα 

Νόσος των Sneddon-Wilkinson 
L13.8   Άλλες καθορισμένες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες  
L13.9   Πομφολυγώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη 
  
L14*   Πομφολυγώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 434

Δερματίτιδα και έκζεμα  
(L20- L30) 
 
Σημείωση:  Σ' αυτήν την κατηγορία οι όροι δερματίτιδα και έκζεμα χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι 

και εναλλακτικοί. 
 
Εξαιρούνται:  χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) (D71) 
  δερματίτιδα: 
  • ξηρό δέρμα (L85.3) 
  • προκλητή (L98.1) 
  • γαγγραινώδης (L88) 
  • ερπητοειδής (L13.0) 
  • περιστοματική (L71.0) 
  • εκ στάσεως (I83.1-I83.2) 
  διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που προκαλούνται από ακτινοβολία 

(L55-L59) 
  
L20     Ατοπική δερματίτιδα 

  Εξαιρούνται: περιγεγραμμένη νευροδερματίτιδα (L28.0) 
L20.0  Κνήφη του Besnier 
L20.8   Άλλη ατοπική δερματίτιδα 

Έκζεμα: 
• καμπτικών επιφανειών ΜΤΑ  
• βρεφικό (οξύ) (χρόνιο) 
• ενδογενές (αλλεργικό) 
Νευροδερματίτιδα: 
• ατοπική 
• διάχυτη 

L20.9   Ατοπική δερματίτιδα, μη  καθορισμένη 
  
L21      Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα 

Εξαιρούνται: δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα  (L30.3) 
L21.0   Σμηγματόρροια του τριχωτού της κεφαλής των νεογνών 

Νινίδα 
L21.1   Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα της βρεφικής ηλικίας 
L21.8   Άλλη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα 
L21.9   Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, μη καθορισμένη 
  
L22      Δερματίτιδα από σπάργανα [πάνα] 

Από σπάργανα: 
• ερύθημα 
• εξάνθημα  
Ψωριασιόμορφο εξάνθημα από σπάργανα 
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L23       Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής  
Περιλαμβάνονται:   αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής  
Εξαιρούνται:           αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 

δερματίτιδα (των): 
• ΜΚΑ (L30.9) 
• εξ επαφής ΜΚΑ (L25.9) 
• από σπάργανα [πάνα] (L22) 
• που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.- ) 
• του βλεφάρου (H01.1) 
• ερεθιστική εξ επαφής (L24.- ) 
• περιστοματική (L71.0) 
έκζεμα του έξω ωτός (H60.5) 
διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την 
ακτινοβολία (L55-L59) 

L23.0   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής με μέταλλα 
Χρώμιο 
Νικέλιο 

L23.1   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε κόλλες 
L23.2   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε καλλυντικά 
L23.3   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με 

το δέρμα 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
Εξαιρούνται: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7) 

δερματίτιδα που οφείλεται σε φάρμακα και ουσίες που έχουν καταποθεί (L27.0-
L27.1) 

L23.4   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε βαφές 
L23.5   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα 

Τσιμέντο 
Εντομοκτόνο 
Πλαστικό 
Ελαστικό  

L23.6   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το 
δέρμα 
Εξαιρούνται: δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2) 

L23.7   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα 
L23.8   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλους παράγοντες 
L23.9   Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτίας  

Αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής ΜΚΑ 
  
L24      Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής  

Περιλαμβάνονται:  ερεθιστικό έκζεμα εξ επαφής  
Εξαιρούνται:          αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 

δερματίτιδα (των):  
• ΜΚΑ (L30.9) 
• αλλεργική εξ επαφής (L23.- ) 
• εξ επαφής ΜΚΑ (L25.9) 
• από σπάργανα [πάνα] (L22) 
• που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.- ) 
• βλεφάρου (H01.1) 
• περιστοματική (L71.0) 
έκζεμα του έξω ωτός (H60.5) 
διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την 
ακτινοβολία (L55- L59) 

L24.0   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε απορρυπαντικά 
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L24.1   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε έλαια και λίπη 
L24.2   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε διαλύτες 

Διαλύτες:  
• χλωροπαράγωγα 
• κυκλοεξάνιο 
• εστέρας 
• γλυκόλη 
• υδρογονάνθρακας 
• κετόνη 

L24.3   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε καλλυντικά 
L24.4   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με 

το δέρμα 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
Εξαιρούνται: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7) 

δερματίτιδα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες που έχουν καταποθεί 
(L27.0-L27.1) 

L24.5   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα 
Τσιμέντο 
Εντομοκτόνο 

L24.6   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το 
δέρμα 
Εξαιρούνται: δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2) 

L24.7   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα 
L24.8   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλους παράγοντες 

Βαφές 
L24.9   Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτίας 

Ερεθιστικό έκζεμα εξ επαφής ΜΚΑ 
  
L25      Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής  

Περιλαμβάνονται:  μη καθορισμένο έκζεμα εξ επαφής  
Εξαιρούνται:          αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 

δερματίτιδα (των):  
• ΜΚΑ (L30.9) 
• αλλεργική εξ επαφής (L23.- ) 
• που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.- ) 
• βλεφάρου (H01.1) 
• ερεθιστική εξ επαφής (L24.- ) 
• περιστοματική (L71.0) 
έκζεμα του έξω ωτός (H60.5) 
διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την 
ακτινοβολία (L55- L59) 

L25.0   Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε καλλυντικά 
L25.1   Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε 

επαφή με το δέρμα 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούςς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων 
(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
Εξαιρούνται:    αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7) 

δερματίτιδα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες που έχουν καταποθεί 
(L27.0- L27.1) 

L25.2   Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε βαφές 
L25.3   Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα 

Τσιμέντο 
Εντομοκτόνα 
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L25.4 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με 
το δέρμα 
Εξαιρούνται:  δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2) 

L25.5   Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα 
L25.8   Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλους παράγοντες 
L25.9   Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτίας 

Εξ επαφής: 
• δερματίτιδα (επαγγελματική) ΜΚΑ  
• έκζεμα (επαγγελματικό) ΜΚΑ 

 
L26      Αποφολιδωτική δερματίτιδα 

Πιτυρίαση του Hebra 
Εξαιρούνται: νόσος του Ritter (L00) 

  
L27       Δερματίτιδα που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά 

Εξαιρούνται:    ανεπιθύμητη: 
• ενέργεια ΜΚΑ φαρμάκων (T88.7) 
• τροφική αντίδραση, εκτός της δερματίτιδας (T78.0-T78.1) 
αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 
δερματίτιδα εξ επαφής (L23-L25) 
φάρμακο:  
• φωτοαλλεργική αντίδραση (σε) (L56.1) 
• φωτοτοξική αντίδραση (σε) (L56.0) 
κνίδωση (L50.- ) 

L27.0   Γενικευμένο δερματικό εξάνθημα που οφείλεται σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

L27.1   Εντοπισμένο δερματικό εξάνθημα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

L27.2   Δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής 
Εξαιρούνται:  δερματίτιδα που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα (L23.6, 
L24.6,  L25.4) 

L27.8   Δερματίτιδα που οφείλεται σε άλλες ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά 
L27.9   Δερματίτιδα που οφείλεται σε μη καθορισμένη ουσία που λαμβάνεται εσωτερικά 
  
L28      Χρόνιος απλός λειχήνας και κνήφη 
L28.0   Χρόνιος απλός λειχήνας  

Εντοπισμένη νευροδερματίτιδα 
Λειχήνας ΜΚΑ  

L28.1   Οζώδης κνήφη 
L28.2   Άλλη κνήφη 

Κνήφη: 
• ΜΚΑ  
• του Hebra 
• ήπιας μορφής 
Στρόφαλος ή βλατιδώδης κνίδωση 

  
L29      Κνησμός 

Εξαιρούνται:    νευρωτικές εκδορές  (L98.1) 
ψυχογενής κνησμός (F45.8) 

L29.0   Κνησμός του πρωκτού 
L29.1   Κνησμός του οσχέου 
L29.2   Κνησμός του αιδοίου 
L29.3   Πρωκτογεννητικός κνησμός, μη καθορισμένος 
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L29.8   Άλλες μορφές κνησμού 
L29.9   Κνησμός, μη καθορισμένος  

Κνησμός ΜΚΑ 
  
L30       Άλλη δερματίτιδα 

Εξαιρούνται:    δερματίτιδα: 
• εξ επαφής  (L23-L25) 
• ξηροδερμική (L85.3) 
παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες (L41.3) 
δερματίτιδα εκ στάσεως (I83.1-I83.2) 

L30.0   Νομισματοειδές έκζεμα 
L30.1   Δυσιδρωσία [δυσιδρωσικό έκζεμα] 
L30.2   Δερματική αυτοευαισθητοποίηση 

Καντιντιασική [levurid] 
Δερματοφυτική 
Εκζεματοειδής 

L30.3   Δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα 
Λοιμώδης εκζεματοειδής δερματίτιδα 

L30.4   Ερύθημα παράτριμμα 
L30.5   Λευκή πιτυρίαση 
L30.8   Άλλη καθορισμένη δερματίτιδα 
L30.9   Δερματίτιδα, μη καθορισμένη 

Έκζεμα ΜΚΑ 
 
 
  
Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες  
(L40- L45) 
  
L40      Ψωρίαση 
L40.0   Κοινή ψωρίαση 

Νομισματοειδής ψωρίαση 
Κατά πλάκας ψωρίαση 

L40.1   Γενικευμένη φλυκαταινώδης ψωρίαση 
Ερπητοειδές κηρίο 
Νόσος του von Zumbusch 

L40.2   Ακροδερματίτιδα συνεχής 
L40.3   Φλυκταίνωση παλαμών και πελμάτων 
L40.4   Σταγονοειδής ψωρίαση 
L40.5+   Ψωριασική αρθροπάθεια (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
L40.8   Άλλη ψωρίαση 

Ανάστροφη ψωρίαση  
L40.9   Ψωρίαση, μη καθορισμένη 
  
L41      Παραψωρίαση 

Εξαιρούνται: ατροφική αγγειακή ποικιλοδερμία (L94.5) 
L41.0   Οξεία λειχηνοειδής και ευλογιοειδής πιτυρίαση 

Νόσος των Mucha-Habermann 
L41.1   Χρόνια λειχηνοειδής πιτυρίαση 
L41.2   Λεμφωματοειδής βλατίδωση 
L41.3   Παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες 
L41.4   Παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες 
L41.5   Ποικιλοδερματική παραψωρίαση  
L41.8   Άλλη παραψωρίαση 
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L41.9   Παραψωρίαση, μη καθορισμένη 
  
L42      Ροδόχρους πιτυρίαση 
  
L43       Ομαλός λειχήνας 

Εξαιρούνται: θυλακικός λειχήνας (L66.1) 
L43.0   Υπερτροφικός ομαλός λειχήνας 
L43.1   Πομφολυγώδης ομαλός λειχήνας 
L43.2   Λειχηνοειδής φαρμακευτική αντίδραση 

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

L43.3   Υπόξυς (ενεργός) ομαλός λειχήνας 
Τροπικός ομαλός λειχήνας 

L43.8   Άλλος ομαλός λειχήνας 
L43.9   Ομαλός λειχήνας, μη καθορισμένος 
  
L44      Άλλες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες 
L44.0   Ερυθρά ιόνθιος  πιτυρίαση 
L44.1   Κοκκιωματώδης λειχήνας 
L44.2   Γραμμωτός λειχήνας 
L44.3   Ερυθρός κομβολογιοειδής λειχήνας  
L44.4   Βρεφική βλατιδώδης ακροδερματίτιδα [Giannotti-Crosti] 
L44.8   Άλλες καθορισμένες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες 
L44.9   Βλατιδολεπιδώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη 
  
L45*   Βλατιδολεπιδώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
  
  
Κνίδωση και ερύθημα  
(L50- L54) 
 
Εξαιρούνται:    νόσος Lyme (A69.2) 

ροδόχρους νόσος (L71.- ) 
 
L50   Κνίδωση 
Εξαιρούνται: αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (L23.- ) 

αγγειονευρωτικό οίδημα (T78.3) 
κληρονομικό αγγειο-οίδημα (E84.1) 
οίδημα Quincke (T78.3) 
κνίδωση: 
• γιγαντιαία (T78.3) 
• νεογνική (P83.8) 
• βλατιδώδης (L28.2) 
• μελαγχρωματική (Q82.2) 
• ορώδης (T80.6) 
• από ηλιακό φώς (L56.3) 

L50.0   Αλλεργική κνίδωση 
L50.1   Ιδιοπαθής κνίδωση 
L50.2   Κνίδωση που οφείλεται στο κρύο και στη ζέστη 
L50.3   Κνιδωτικός δερμογραφισμός 
L50.4   Κνίδωση από δόνηση (μηχανική) 
L50.5   Χολινεργική κνίδωση 
L50.6   Κνίδωση εξ επαφής   
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L50.8   Άλλη κνίδωση 
Κνίδωση: 
• χρόνια 
• υποτροπιάζουσα περιοδική 

L50.9   Κνίδωση, μη καθορισμένη  
  
L51      Πολύμορφο ερύθημα 
L51.0   Μη πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα 
L51.1   Πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα 

Σύνδρομο Stevens-Johnson 
L51.2   Τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell] 
L51.8   Άλλο πολύμορφο ερύθημα 
L51.9   Πολύμορφο ερύθημα, μη καθορισμένο 
  
L52   Οζώδες ερύθημα 
  
L53   Άλλες ερυθηματώδεις καταστάσεις 

Εξαιρούνται:    ερύθημα  
• από φωτιά (L59.0) 
• από εξωγενείς παράγοντες που έρχονται σε επαφή με το δέρμα (L23-L25) 
• παράτριμμα (L30.4) 

L53.0   Τοξικό ερύθημα 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα. 
Εξαιρούνται:  τοξικό νεογνικό ερύθημα (P83.1) 

L53.1   Δακτυλιοειδές φυγόκεντρο ερύθημα 
L53.2   Παρυφές ερύθημα   
L53.3   Άλλο χρόνιο έμμορφο ερύθημα 
L53.8   Άλλες καθορισμένες ερυθηματώδεις καταστάσεις 
L53.9   Ερυθηματώδης κατάσταση, μη καθορισμένη 

Ερύθημα ΜΚΑ 
Ερυθρόδερμα ΜΚΑ 

          
L54*     Ερύθημα σε νοσήματα που ταξιμομούνται αλλού  
L54.0* Παρυφές ερύθημα σε οξύ ρευματικό πυρετό ( I00+ ) 
L54.8* Ερύθημα σε άλλα νοσήματα που ταξιμομούνται αλλού  
 
 
         
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την 
ακτινοβολία  
(L55- L59) 
  
L55      Ηλιακό έγκαυμα  
L55.0   Ηλιακό έγκαυμα πρώτου βαθμού 
L55.1   Ηλιακό έγκαυμα δευτέρου βαθμού 
L55.2   Ηλιακό έγκαυμα τρίτου βαθμού 
L55.8   Άλλο ηλιακό έγκαυμα 
L55.9   Ηλιακό έγκαυμα, μη καθορισμένο 
  
L56      Άλλες οξείες μεταβολές του δέρματος από υπεριώδη ακτινοβολία 
L56.0   Φωτοτοξική αντίδραση σε φάρμακο 

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
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L56.1   Φωτοαλλεργική αντίδραση σε φάρμακο 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

L56.2   Φωτοδερματίτιδα εξ επαφής [berloque dermatitis] 
L56.3   Ηλιακή κνίδωση  
L56.4   Πολύμορφο εξάνθημα από φώς 
L56.8   Άλλες καθορισμένες οξείες μεταβολές από υπεριώδη ακτινοβολία 
L56.9   Οξεία μεταβολή από υπεριώδη ακτινοβολία, μη καθορισμένη 
  
L57      Μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία 
L57.0   Ακτινική υπερκεράτωση 

Κεράτωση: 
• ΜΚΑ  
• γεροντική 
• ηλιακή 

L57.1   Ακτινική δικτύωση   
L57.2   Πάχυνση του δέρματος του αυχένα 
L57.3   Ποικιλοδερμία του Civatte 
L57.4   Γεροντικό χαλαρό δέρμα  

Γεροντική ελάστωση 
L57.5   Ακτινικό κοκκίωμα 
L57.8   Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία 

Δέρμα αγρότη 
Δέρμα ναύτη 
Ηλιακή δερματίτιδα  

L57.9   Δερματικές μεταβολές λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία, μη 
καθορισμένες 

  
L58      Ακτινοδερματίτιδα 
L58.0   Οξεία ακτινοδερματίτιδα 
L58.1   Χρόνια ακτινοδερματίτιδα 
L58.9   Ακτινοδερματίτιδα, μη καθορισμένη 
  
L59       Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με ακτινοβολία 
L59.0   Ερύθημα από θερμότητα (εκ πυραύνων) [δερματίτιδα από θερμότητα (εκ πυραύνων)] 
L59.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με 

ακτινοβολία 
L59.9   Διαταραχή του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζεται με ακτινοβολία, μη 

καθορισμένη 
  
 
 
Διαταραχές των εξαρτημάτων του δέρματος  
(L60- L75) 
 
Εξαιρούνται: συγγενείς δυσπλασίες του δέρματος (Q84.- ) 
 
L60      Διαταραχές των νυχιών 

Εξαιρούνται:    πληκτροδακτυλία (R68.3) 
ονυχία και παρωνυχία (L03.0) 

L60.0   Είσφρυση νυχιού 
L60.1   Ονυχόλυση 
L60.2   Ονυχογρύπωση 
L60.3   Δυστροφία των νυχιών 
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L60.4   Γραμμές του Beau 
L60.5   Σύνδρομο των κίτρινων νυχιών 
L60.8   Άλλες διαταραχές των νυχιών 
L60.9   Διαταραχή των νυχιών, μη καθορισμένη 
  
L62* Αλλοιώσεις των νυχιών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
L62.0*   Πληκτροδακτυλία με παχυδερμοπεριόστωση (M89.4+ ) 
L62.8*   Διαταραχές των νυχιών σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
L63      Γυροειδής αλωπεκία 
L63.0   Ολική αλωπεκία (τριχωτού της κεφαλής) 
L63.1   Καθολική αλωπεκία 
L63.2   Οφίαση  
L63.8   Άλλη γυροειδής αλωπεκία 
L63.9    Γυροειδής αλωπεκία, μη καθορισμένη 
 
L64      Ανδρογενετική αλωπεκία 

Περιλαμβάνονται:  αλωπεκία ανδρικού τύπου 
L64.0   Ανδρογενετική αλωπεκία φαρμακευτικής αιτιολογίας 

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

L64.8   Άλλη ανδρογενετική αλωπεκία 
L64.9   Ανδρογενετική αλωπεκία, μη καθορισμένη 
  
L65      Άλλη μη ουλωτική απώλεια τριχών 

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 
Εξαιρούνται: τριχοτιλλομανία (F63.3) 

L65.0   Τελογενής τριχόπτωση 
L65.1   Αναγενής τριχόπτωση 
L65.2   Αλωπεκία σε θυλακική βλεννίνωση  
L65.8   Άλλη καθορισμένη μη ουλωτική απώλεια τριχών 
L65.9   Μη ουλωτική απώλεια τριχών, μη καθορισμένη 

Αλωπεκία ΜΚΑ 
  
L66     Ουλωτική αλωπεκία [ουλωτική απώλεια τριχών]  
L66.0   Ψευδογυροειδής αλωπεκία 
L66.1   Θυλακικός λειχήνας 

Θυλακικός ομαλός λειχήνας 
L66.2   Αποψιλωτική θυλακίτιδα 
L66.3   Αποστηματοποιημένη περιθυλακίτιδα του τριχωτού της κεφαλής 
L66.4   Ουλερυθηματώδης δικτυωτή θυλακίτιδα   
L66.8   Άλλη ουλωτική αλωπεκία 
L66.9   Ουλωτική αλωπεκία, μη καθορισμένη  
  
L67      Ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών 

Εξαιρούνται:    μονιλέθριξ (Q84.1) 
δακτυλοειδείς τρίχες (Q84.1) 
τελογενής τριχόπτωση (L65.0) 

L67.0   Οζώδης τριχορρηξία 
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L67.1   Παραλλαγές στο χρώμα των τριχών 
Λεύκανση  
Γκριζάρισμα,των τριχών (πρώιμο)   
Ετεροχρωμία των τριχών 
Πολίωση: 
• ΜΚΑ   
• περιγεγραμμένη, επίκτητος 

L67.8   Άλλες ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών 
Ευθραυστότητα των τριχών 

L67.9   Ανωμαλία του χρώματος και του στελέχους των τριχών, μη καθορισμένη 
  
L68       Υπερτρίχωση 

Περιλαμβάνονται:  υπερβολική τριχοφυΐα 
Εξαιρούνται:          συγγενής υπερτρίχωση (Q84.2) 

εμμένον χνούδι (Q84.2) 
L68.0   Δασυστριχισμός 

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

L68.1   Επίκτητος χνοώδης υπερτρίχωση 
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 

L68.2   Εντοπισμένη υπερτρίχωση 
L68.3   Πολυτριχία 
L68.8   Άλλη υπερτρίχωση 
L68.9   Υπερτρίχωση, μη καθορισμένη  
  
L70      Ακμή 

Εξαιρούνται:  χηλοειδής ακμή (L73.0) 
L70.0   Κοινή ακμή 
L70.1   Κυστική ακμή 
L70.2   Ευλογιοειδής ακμή 

Νεκρωτική κεγχροειδής ακμή 
L70.3   Τροπική ακμή 
L70.4   Βρεφική ακμή 
L70.5   Προκλητή ακμή των νεαρών κοριτσιών [Acné excoriée des jeunes filles] 
L70.8   Άλλη ακμή 
L70.9   Ακμή, μη καθορισμένη   
  
L71       Ροδόχρους ακμή 
L71.0   Περιστοματική δερματίτιδα 

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

L71.1   Ρινόφυμα 
L71.8   Άλλη ροδόχρους ακμή 
L71.9   Ροδόχρους ακμή, μη καθορισμένη 
  
L72      Θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L72.0   Επιδερμοειδής κύστη 
L72.1   Τριχειλημματική  κύστη 

Τριχική κύστη 
Σμηγματογόνος κύστη 

L72.2   Πολλαπλό στεατοκύστωμα 
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L72.8   Άλλες θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L72.9   Θυλακική κύστη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη 
  
L73      Άλλες θυλακικές διαταραχές 
L73.0   Χηλοειδής ακμή 
L73.1   Ψευδοθυλακίτιδα του γενείου 
L73.2   Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα 
L73.8   Άλλη καθορισμένη θυλακική διαταραχή 

Σύκωση του γενείου 
L73.9   Θυλακική διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
L74     Διαταραχές της έκκρισης ιδρώτα 

Εξαιρούνταιι: υπεριδωσία (R61.- ) 
L74.0   Ιδρώα ερυθρή 
L74.1   Ιδρώα κρυσταλλίνη  
L74.2   Εν τω βάθει ιδρώα  

Ιδρώα τροπική 
L74.3   Ιδρώα, μη καθορισμένη   
L74.4   Ανιδρωσία 

Υποϊδρωσία 
L74.8   Άλλες διαταραχές της έκκρισης ιδρώτα 
L74.9   Διαταραχή της έκκρισης ιδρώτα, μη καθορισμένη 

Διαταραχή των ιδρωτοποιών αδένων ΜΚΑ 
  
L75     Διαταραχές της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα 

Εξαιρούνται:    δυσιδρωσία [πομφόλυγα] (L30.1) 
διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (L73.2) 

L75.0   Βρωμιδρωσία 
L75.1   Χρωμιδρωσία 
L75.2   Αποκρινής ιδρώα 

Νόσος των Fox-Fordyce 
L75.8   Άλλες διαταραχές της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα 
L75.9   Διαταραχή της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα, μη καθορισμένη 
  
 
 
Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού  
(L80-L99) 
 
L80   Λεύκη 
  
L81      Άλλες διαταραχές της χρώσης του δέρματος 

Εξαιρούνται:    εκ γενετής σημάδια ΜΚΑ (Q82.5) 
σπίλος - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
σύνδρομο Peutz-Jeghers (Q85.8) 

L81.0   Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση 
L81.1   Χλόασμα 
L81.2   Εφηλίδες 
L81.3  Καφεγαλακτόχροες κηλίδες [café au lait]  
L81.4   Άλλη υπερμελάγχρωση από μελανίνη 

Φακή 
L81.5   Λευκόδερμα, που δεν ταξινομείται αλλού 
L81.6   Άλλες διαταραχές ελαττωμένης σύνθεσης μελανίνης 
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L81.7   Μελαγχρωματική πορφυρική δερματοπάθεια 
Έρπον αγγείωμα 

L81.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της χρώσης του δέρματος 
             Μελάγχρωση από εναπόθεση σιδήρου  
             Τατουάζ  
L81.9   Διαταραχή της χρώσης του δέρματος, μη καθορισμένη 
  
L82      Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση 

Βλατιδώδης μελαγχρωματική δερμάτωση    
Νόσος των Leser-Trélat 

  
L83      Μελανίζουσα ακάνθωση 

Θηλωμάτωση συρρέουσα και δικτυωτή 
  
L84      Τύλοι και κάλοι 

Κάλος 
Τύλος 

  
L85      Άλλες παχύνσεις της επιδερμίδας 

Εξαιρούνται:  υπερτροφικές διαταραχές του δέρματος (L91.- ) 
L85.0   Επίκτητη ιχθύαση 

Εξαιρούνται:  συγγενής ιχθύαση (Q80.- ) 
L85.1   Επίκτητη υπερκεράτωση [κερατοδερμία] παλαμιαία και πελματιαία 

Εξαιρούνται: κληρονομική υπερκεράτωση παλαμιαία και πελματιαία (Q82.8) 
L85.2   Στικτή υπερκεράτωση (παλαμιαία και πελματιαία) 
L85.3   Ξήρωση του δέρματος 

Ξηρά δερματίτιδα 
L85.8   Άλλες καθορισμένες παχύνσεις της επιδερμίδας 

Δερματικό κέρας 
L85.9   Πάχυνση της επιδερμίδας, μη καθορισμένη 
  
L86*    Κερατοδερμία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Θυλακική υπερκεράτωση } που οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E50.8+ ) 
Ξηροδερμία }  

  
L87      Διαεπιδερμικές [διατιτραίνουσες] δερματοπάθειες    

Εξαιρούνται: δακτυλιοειδές κοκκίωμα (διατιτραίνον) (L92.0) 
L87.0   Υπερκεράτωση θυλακική και παραθυλακική διεισδύουσα στο δέρμα [νόσος του Kyrle] 

Διεισδυτική θυλακική υπερκεράτωση 
L87.1   Αντιδραστική διατιτραίνουσα δερματοπάθεια με αποβολή κολλαγόνου 
  Αντιδραστική διατιτραίνουσα κολλαγόνωση  
L87.2   Έρπουσα διατριταίνουσα ελάστωση 
L87.8   Άλλες διαεπιδερμικές [διατιτραίνουσες] δερματοπάθειες 
L87.9   Διαεπιδερμική [διατιτραίνουσα] δερματοπάθεια, μη καθορισμένη 
  
L88      Γαγγραινώδες πυόδερμα 

Γαγγραινώδης δερματίτιδα 
Φαγεδενικό πυόδερμα 

  
L89      Έλκος κατάκλισης 

Έλκος κατάκλισης  
Έλκος από έμπλαστρο 
Έλκος από πίεση 
Εξαιρoύνται:  έλκος κατάκλισης (τροφικό) του τραχήλου (της μήτρας) (N86) 
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L90      Ατροφικές διαταραχές του δέρματος 
L90.0   Σκληρυντικός και ατροφικός λειχήνας 

Εξαιρούνται:    σκληρυντικός λειχήνας των έξω γεννητικών οργάνων: 
• της γυναίκας (N90.4) 
• του ανδρα (N48.0) 

L90.1   Ανετοδερμία των Schweninger-Buzzi 
L90.2   Ανετοδερμία των Jadassohn-Pellizzari 
L90.3   Ατροφοδερμία των Pasini και Pierini 
L90.4   Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα 
L90.5   Ουλώδεις καταστάσεις και ίνωση του δέρματος 

Συμφυτική ουλή (του δέρματος) 
Ουλή 
Παραμόρφωση που οφείλεται σε ουλή 
Ουλή ΜΚΑ 
Εξαιρούνται:    υπερτροφική ουλή (L91.0) 

χηλοειδής ουλή (L91.0) 
L90.6   Ατροφικές ραβδώσεις 
L90.8   Άλλες ατροφικές διαταραχές του δέρματος 
L90.9   Ατροφική διαταραχή του δέρματος, μη καθορισμένη 
  
L91      Υπερτροφικές βλάβες του δέρματος 
L91.0   Χηλοειδής ουλή 

Υπερτροφική ουλή 
Χηλοειδές 
Εξαιρούνται:    χηλοειδής ακμή (L73.0) 

ουλή ΜΚΑ (L90.5) 
L91.8   Άλλες υπερτροφικές βλάβες του δέρματος 
L91.9   Υπερτροφική βλάβη του δέρματος, μη καθορισμένη 
  
L92      Κοκκιωματώδεις βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

Εξαιρούνται:  ακτινικό κοκκίωμα (L57.5) 
L92.0   Δακτυλιοειδές κοκκίωμα 

Διατριταίνον δακτυλιοειδές κοκκίωμα 
L92.1   Λιποειδική νεκροβίωση, που δεν ταξινομείται αλλού 

Εξαιρούνται: αυτή που σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14) 
L92.2   Κοκκίωμα του προσώπου [ηωσινοφιλο κοκκίωμα του δέρματος] 
L92.3   Κοκκίωμα από ξένο σώμα, του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L92.8   Άλλες κοκκιωματώδεις βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L92.9   Κοκκιωματώδης βλάβη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη 
  
L93      Ερυθηματώδης λύκος 

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. 
Εξαιρούνται:    λύκος:  

• διαβρωτικός (A18.4) 
• κοινός (A18.4) 
σκληροδερμία (M34.- ) 
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (M32.- ) 

L93.0   Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος 
Ερυθηματώδης λύκος ΜΚΑ 

L93.1   Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος 
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L93.2   Άλλος εντοπισμένος ερυθηματώδης λύκος 
Λύκος: 
• εν τω βάθει ερυθηματώδης 
• υποδερματίτιδα του λύκου 

  
L94      Άλλες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού 

Εξαιρούνται: συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36) 
L94.0   Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέα] 

Περιγεγραμμένο σκληρόδερμα 
L94.1   Γραμμοειδής σκληροδερμία  

Σκληροδερμία δίκην κτυπήματος σπάθης [en coup de sabre lesion] 
L94.2   Ασβέστωση του δέρματος 
L94.3   Σκληροδακτυλία 
L94.4   Βλατίδες του Gottron 
L94.5   Αγγειακή ατροφική ποικιλοδερμία 
L94.6   Αυτόματος δακτυλοπτωσία  
L94.8   Άλλες καθορισμένες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού 
L94.9   Εντοπισμένη διαταραχή του συνδετικού ιστού, μη καθορισμένη 
  
L95   Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, που δεν ταξινομείται αλλού 

Εξαιρούνται:    έρπον αγγείωμα (L81.7) 
πορφύρα Henoch (-Schönlein) (D69.0) 
αγγειΐτιδα εξ υπερευαισθησίας (M31.0) 
υποδερματίτιδα (του):  
• ΜΚΑ (M79.3) 
• λύκου (L93.2) 
• αυχένα και ράχης (M54.0) 
• υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) 
οζώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0) 
ρευματοειδής αγγειΐτιδα (M05.2) 
ορονοσία (T80.6) 
κνίδωση (L50.- ) 
κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3) 

L95.0   Πελιδνοειδής αγγειΐτιδα 
Λευκή ατροφία (κατά πλάκες) 

L95.1   Ερύθημα με μόνιμες οζώδεις επάρσεις  
L95.8   Άλλη αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα 
L95.9   Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, μη καθορισμένη 
  
L97   Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού 

Εξαιρούνται: έλκος κατάκλισης (L89) 
γάγγραινα (R02) 
λοιμώξεις του δέματος (L00- L08) 
καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στα A00-B99 
κιρσώδες έλκος (I83.0, I83.2) 

  
L98      Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, που δεν ταξινομούνται αλλού 
L98.0   Πυογόνο κοκκίωμα 
L98.1   Προκλητή δερματίτιδα 

Νευρωτικές εκδορές  
L98.2   Εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [Sweet] 
L98.3   Εωσινοφιλική κυτταρίτιδα [Wells] 
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L98.4   Χρόνιο έλκος του δέρματος, που δεν ταξινομείται αλλού 
Χρόνιο έλκος του δέρματος ΜΚΑ 
Τροπικό έλκος ΜΚΑ 
Έλκος του δέρματος ΜΚΑ 
Εξαιρούνται: έλκος κατάκλισης (L89) 

γάγγραινα (R02) 
λοιμώξεις του δέρματος (L00-L08) 
καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στα A00-B99 
έλκος του κάτω άκρου ΜΤΑ (L97) 
κιρσώδες έλκος (I83.0, I83.2) 

L98.5   Βλεννίνωση του δέρματος 
Εστιακή βλεννίνωση 
Μυξοιδηματώδης λειχήνας  
Εξαιρούνται: εστιακή στοματική βλεννίνωση (K13.7) 

μυξοίδημα (E03.9) 
L98.6   Άλλες διηθητικές διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

Εξαιρούνται:  υαλίνωση του δέρματος και των βλεννογόνων (E78.8) 
L98.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
L98.9   Διαταραχή του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη 
  
L99*   Άλλες βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
L99.0*  Αμυλοείδωση του δέρματος (E85.-+ ) 

Αμυλοειδής λειχήνας 
Κηλιδώδες αμυλοειδές 

L99.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που 
ταξινομούνται αλλού 
Συφιλιδική: 
• αλωπεκία (A51.3+ ) 

• λευκόδερμα (A51.3+, A52.7+ 
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