
MED ICD 
CODE

MED ICD DESCR - EL

A00 Χολέρα

A00.0 Χολερα απο δονακιο της χολερας [Vibrio cholerae] 01, βιοτυπο  cholerae

A00.1 Χολερα απο στο δονακιο της χολερας [Vibrio cholerae] 01, βιοτυπο eltor

A00.9 Χολερα, μη καθορισμενη

A01 Τυφοειδεις και παρατυφοειδεις πυρετοι

A01.0 Τυφοειδης πυρετος

A01.1 Παρατυφοειδης πυρετος A

A01.2 Παρατυφοειδης πυρετος B

A01.3 Παρατυφοειδης πυρετος C

A01.4 Παρατυφοειδης πυρετος, μη καθορισμενος

A02 αλλες λοιμωξεις απο σαλμονελλα

A02.0 Εντεριτιδα απο σαλμονελλα

A02.1 Σηψαιμια απο σαλμονελλα

A02.2 Εντοπισμενες λοιμωξεις απο σαλμονελλα

A02.8 αλλες καθορισμενες λοιμωξεις απο σαλμονελλα

A02.9 Λοιμωξη απο σαλμονελλα, μη καθορισμενη

A03 Σιγκελλωση

A03.0 Σιγκελλωση απο σιγκελλα της δυσεντεριας [Shigella dysenteriae]

A03.1 Σιγκελλωση απο Shigella flexneri

A03.2 Σιγκελλωση απο Shigella boydii

A03.3 Σιγκελλωση απο Shigella sonnei

A03.8 αλλη σιγκελλωση

A03.9 Σιγκελλωση, μη καθορισμενη

A04 αλλες βακτηριακες εντερικες λοιμωξεις

A04.0 Εντεριτιδα  απο εντεροπαθογονο κολοβακτηριδιο [Escherichia coli]

A04.1 Εντεριτιδα  απο εντεροτοξινογονο  κολοβακτηριδιο [Escherichia coli]

A04.2 Εντεριτιδα  απο εντεροεισβολικο κολοβακτηριδιο [Escherichia coli]

A04.3 Εντεριτιδα  απο εντεροαιμορραγικο  κολοβακτηριδιο [Escherichia coli]

A04.4 αλλες εντεριτιδες  απο κολοβακτηριδια

A04.5 Εντεριτιδα  απο καμπυλοβακτηριδιο

A04.6 Εντεριτιδα απο Yersinia enterecolitica

A04.7 Εντεροκολιτιδα απο Clostridium difficile

A04.8 αλλες καθορισμενες βακτηριακες εντερικες λοιμωξεις

A04.9 Βακτηριακη εντερικη λοιμωξη ΜΚΑ

A05 αλλες βακτηριακες τροφιμογενεις δηλητηριασεις, που δεν ταξινομουνται αλλου

A05.0 Τροφιμογενης σταφυλοκοκκικη δηλητηριαση

A05.1 Αλλαντιαση

A05.2 Τροφιμογενης δηλητηριαση απο Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

A05.3 Τροφικη δηλητηριαση απο Vibrio parahaemolyticus

A05.4 Τροφικη δηλητηριαση απο Βacillus cereus

A05.8 αλλες καθορισμενες βακτηριακες τροφικες δηλητηριασεις

A05.9 Βακτηριακη τροφιμογενης δηλητηριαση, μη καθορισμενη



A06 Αμοιβαδωση

A06.0 Οξεια αμοιβαδικη δυσεντερια

A06.1 Χρονια εντερικη αμοιβαδωση

A06.2 Αμοιβαδικη μη δυσεντερικη κολιτιδα

A06.3 Αμοιβαδωμα του εντερου

A06.4 Αμοιβαδικο ηπατικο αποστημα

A06.5 Πνευμονικό αμοιβαδικό απόστημα (J99.8*)

A06.5+ Αμοιβαδικο πνευμονικο αποστημα (J99.8*)

A06.6 Εγκεφαλικό αμοιβαδικό απόστημα (G07*)

A06.6+ Αμοιβαδικο εγκεφαλικο αποστημα (G07*) 

A06.7 Αμοιβαδωση του δερματος

A06.8 Αμοιβαδικη λοιμωξη αλλων εντοπισεων

A06.9 Αμοιβαδωση, μη καθορισμενη

A07 αλλες πρωτοζωϊκες λοιμωξεις του εντερου

A07.0 Βαλαντιδιαση

A07.1 Τζιαρντιαση [λαμβλιαση]

A07.2 Κρυπτοσποριδιωση

A07.3 Ισοσποριαση

A07.8 αλλες καθορισμενες πρωτοζωϊκες εντερικες λοιμωξεις

A07.9 Πρωτοζωϊκη εντερικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A08 Ιογενεις και αλλες καθορισμενες εντερικες λοιμωξεις

A08.0 Εντεριτιδα απο ροταϊους

A08.1 Οξεια γαστρεντεροπαθεια απο παραγοντα Norwalk

A08.2 Εντεριτιδα απο αδενοϊο

A08.3 αλλη ιογενης εντεριτιδα

A08.4 Ιογενης εντερικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A08.5 αλλες καθορισμενες εντερικες λοιμωξεις

A09 Διαρροια και γαστρεντεριτιδα  που θεωρειται λοιμωδους προελευσης

A15 Φυματιωση του αναπνευστικου συστηματος, βακτηριολογικα και ιστολογικα επιβεβαιωμενη

A15.0 Φυματιωση του πνευμονα, επιβεβαιωμενη με μικροσκοπικη εξεταση πτυελων με η χωρις καλλιεργεια

A15.1 Φυματιωση του πνευμονα, επιβεβαιωμενη μονο με καλλιεργεια

A15.2 Φυματιωση του πνευμονα, επιβεβαιωμενη ιστολογικα

A15.3 Φυματιωση του πνευμονα, επιβεβαιωμενη με μη καθορισμενα μεσα

A15.4 Φυματιωση των ενδοθωρακικων λεμφαδενων, επιβεβαιωμενη βακτηριολογικα και ιστολογικα

A15.5 Φυματιωση του λαρυγγα, της τραχειας και των βρογχων, επιβεβαιωμενη βακτηριολογικα και ιστολογικα

A15.6 Φυματιωδης πλευριτιδα, επιβεβαιωμενη βακτηριολογικα και ιστολογικα

A15.7 Πρωτοπαθης φυματιωση του αναπνευστικου, επιβεβαιωμενη βακτηριολογικα και ιστολογικα

A15.8 αλλες μορφες φυματιωσης του αναπνευστικου, επιβεβαιωμενες βακτηριολογικα και ιστολογικα

A15.9 Φυματιωση του αναπνευστικου μη καθορισμενη, επιβεβαιωμενη βακτηριολογικα και ιστολογικα

A16 Φυματιωση του αναπνευστικου, που δεν εχει επιβεβαιωθει βακτηριολογικα και ιστολογικα

A16.0 Φυματιωση του πνευμονα, βακτηριολογικα και ιστολογικα αρνητικη

A16.1 Φυματιωση του πνευμονα, που δεν εχει γινει βακτηριολογικη και ιστολογικη εξεταση

A16.2 Φυματιωση του πνευμονα, χωρις να αναφερεται βακτηριολογικη η ιστολογικη επιβεβαιωση



A16.3 Φυματιωση των ενδοθωρακικων λεμφαδενων, χωρις να αναφερεται βακτηριολογικη η ιστολογικη επιβεβαιωση

A16.4 Φυματιωση του λαρυγγα, της τραχειας και των βρογχων, χωρις να αναφερεται βακτηριολογικη η ιστολογικη επιβεβαιωση

A16.5 Φυματιωδης πλευριτιδα, χωρις να αναφερεται βακτηριολογικη η ιστολογικη επιβεβαιωση

A16.7 Πρωτοπαθης φυματιωση του αναπνευστικου χωρις να αναφερεται βακτηριολογικη η ιστολογικη επιβεβαιωση

A16.8 αλλες μορφες φυματιωσης του αναπνευστικου, χωρις να αναφερεται βακτηριολογικη η ιστολογικη επιβεβαιωση

A16.9 Φυματιωση του αναπνευστικου μη καθορισμενη, χωρις να αναφερεται βακτηριολογικη η ιστολογικη επιβεβαιωση

A17 Φυματίωση του νευρικού συστήματος

A17.0 Φυματιώδης μηνιγγίτιδα (G01)

A17.0+ Φυματιωδης μηνιγγιτιδα (G01*)

A17.1 Μηνιγγικό φυμάτωμα (G07)

A17.1+ Μηνιγγικο φυματωμα (G07*)

A17.8 Άλλες μορφές φυματίωσης του νευρικού συστήματος

A17.8+ αλλες μορφες φυματιωσης του νευρικου συστηματος

A17.9 Διάφορες μορφές φυματίωσης του νευρικού συστήματος (G99.8*)

A17.9+ Φυματιωση του νευρικου συστηματος, μη καθορισμενη (G99.8* )

A17+ Φυματιωση του νευρικου συστηματος

A18 Φυματιωση αλλων οργανων

A18.0 Φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων

A18.0+ Φυματιωση των οστων και των αρθρωσεων

A18.1 Φυματιωση του ουρογεννητικου συστηματος

A18.2 Φυματιωδης περιφερικη λεμφαδενοπαθεια

A18.3 Φυματιωση των εντερων, του περιτοναιου και των μεσεντεριων αδενων

A18.4 Φυματιωση του δερματος και του υποδοριου ιστου

A18.5 Φυματιωση του οφθαλμου

A18.6 Φυματιωση του ωτος

A18.7 Φυματίωση των επινεφριδίων (E35.1*)

A18.7+ Φυματιωση των επινεφριδιων (E35.1* )

A18.8 Φυματιωση αλλων καθορισμενων οργανων

A19 Κεχροειδης φυματιωση

A19.0 Οξεια κεχροειδης φυματιωση μονηρους καθορισμενης εντοπισης

A19.1 Οξεια κεχροειδης φυματιωση πολλαπλων εντοπισεων

A19.2 Οξεια κεχροειδης φυματιωση, μη καθορισμενη

A19.8 αλλη κεχροειδης φυματιωση

A19.9 Κεχροειδης φυματιωση, μη καθορισμενη

A20 Πανωλης

A20.0 Βουβωνικη πανωλης



A20.1 Δερματικη πανωλης

A20.2 Πνευμονικη πανωλης

A20.3 Μηνιγγιτιδα απο πανωλη

A20.7 Σηψαιμικη πανωλης

A20.8 αλλες μορφες πανωλους

A20.9 Πανωλης, μη καθορισμενη

A21 Τουλαραιμια

A21.0 Ελκοαδενικη τουλαραιμια

A21.1 Οφθαλμοαδενικη τουλαραιμια

A21.2 Πνευμονικη τουλαραιμια

A21.3 Γαστρεντερικη τουλαραιμια

A21.7 Γενικευμενη τουλαραιμια

A21.8 αλλες μορφες τουλαραιμιας

A21.9 Τουλαραιμια, μη καθορισμενη

A22 ανθρακας

A22.0 Δερματικος ανθρακας

A22.1 Πνευμονικος ανθρακας

A22.2 Γαστρεντερικος ανθρακας

A22.7 Σηψαιμια απο ανθρακα

A22.8 αλλες μορφες ανθρακα

A22.9 ανθρακας, μη καθορισμενος

A23 Βρουκελλωση

A23.0 Βρουκελωση απο Brucella melitensis

A23.1 Βρουκελωση απο Brucella abortus

A23.2 Βρουκελωση  απο Brucella suis

A23.3 Βρουκελωση αποBrucella canis

A23.8 αλλη βρουκελλωση

A23.9 Βρουκελλωση, μη καθορισμενη

A24 Μαλη και μελιοειδωση

A24.0 Μαλη

A24.1 Οξεια και κεραυνοβολος μελιοειδωση

A24.2 Υποξεια και χρονια μελιοειδωση

A24.3 αλλη  μελιοειδωση

A24.4 Μελιοειδωση, μη καθορισμενη

A25 Πυρετοι απο δαγκωμα επιμυος

A25.0 Σπειριλλωση

A25.1 Στρεπτοβακιλλωση

A25.9 Πυρετος απο δαγκωμα επιμυος, μη καθορισμενος

A26 Ερυσιπελοειδες

A26.0 Δερματικο ερυσιπελοειδες

A26.7 Σηψαιμια απο Erysipelothrix

A26.8 αλλες μορφες ερυσιπελοειδους

A26.9 Ερυσιπελοειδες, μη καθορισμενο

A27 Λεπτοσπειρωση

A27.0 Ικτεροαιμορραγικη λεπτοσπειρωση



A27.8 αλλες μορφες λεπτοσπειρωσης

A27.9 Λεπτοσπειρωση, μη καθορισμενη

A28 αλλες βακτηριακες ζωοανθρωπονοσοι, που δεν ταξινομουνται αλλου

A28.0 Παστερελλωση

A28.1 Νοσος απο αμυχες γατας

A28.2 Εξωεντερικη υερσινιωση

A28.8 αλλες καθορισμενες βακτηριακες ζωοανθρωπονοσοι, που δεν ταξινομουνται αλλου

A28.9 Βακτηριακη ζωοανθρωπονοσος, μη καθορισμενη

A30 Λεπρα [νοσος του Hansen]

A30.0 Ακαθοριστη λεπρα

A30.1 Φυματιωδης λεπρα

A30.2 Οριακη φυματιωδης λεπρα

A30.3 Οριακη λεπρα

A30.4 Οριακη λεπρωματωδης λεπρα

A30.5 Λεπρωματωδης λεπρα

A30.8 αλλες μορφες λεπρας

A30.9 Λεπρα, μη καθορισμενη

A31 Λοιμωξη απο αλλα μυκοβακτηριδια

A31.0 Πνευμονικη μυκοβακτηριδιακη λοιμωξη

A31.1 Δερματικη μυκοβακτηριδιακη λοιμωξη

A31.8 αλλες μυκοβακτηριδιακες λοιμωξεις

A31.9 Μυκοβακτηριδιακη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A32 Λιστεριωση

A32.0 Δερματικη λιστεριωση

A32.1 Μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια

A32.1+ Μηνιγγιτιδα και μηνιγγοεγκεφαλιτιδα απο λιστερια

A32.7 Σηψαιμια απο λιστερια

A32.8 αλλες μορφες λιστεριωσης

A32.9 Λιστεριωση, μη καθορισμενη

A33 Τετανος νεογνικος

A34 Τετανος μαιευτικος

A35 αλλα ειδη τετανου

A36 Διφθεριτιδα

A36.0 Φαρυγγικη διφθεριτιδα

A36.1 Ρινοφαρυγγικη διφθεριτιδα

A36.2 Λαρυγγικη διφθεριτιδα

A36.3 Δερματικη διφθεριτιδα

A36.8 αλλες μορφες διφθεριτιδας

A36.9 Διφθεριτιδα, μη καθορισμενη

A37 Κοκκυτης

A37.0 Κοκκυτης  απο Bordetella pertussis

A37.1 Κοκκυτης απο Βordetella parapertussis

A37.8 Κοκκυτης  απο αλλα ειδη Bordetella

A37.9 Κοκκυτης, μη καθορισμενος

A38 Οστρακια



A39 Μηνιγγιτιδοκοκκικη λοιμωξη

A39.0 Μηνιγοκοκκική μηνιγγίτιδα (G01*)

A39.0+ Μηνιγγιτιδοκοκκικη μηνιγγιτιδα (G01*)

A39.1 Σύνδρομο του Waterhoure - Friederichsen (E35.1*)

A39.1+ Συνδρομο Waterhouse-Friederichsen (E35.1* )

A39.2 Οξεια μηνιγγιτιδοκοκκικη σηψαιμια

A39.3 Χρονια μηνιγγιτιδοκοκκικη σηψαιμια

A39.4 Μηνιγγιτιδοκοκκικη σηψαιμια, μη καθορισμενη

A39.5 Παθήσεις της καρδιάς από μηνιγγιτιδόκοκκο

A39.5+ Μηνιγγιτιδοκοκκικη καρδιοπαθεια

A39.8 αλλες μηνιγγιτιδοκοκκικες λοιμωξεις

A39.9 Μηνιγγιτιδοκοκκικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A40 Στρεπτοκοκκικη σηψαιμια

A40.0 Σηψαιμια απο Streptococcus, ομαδας A

A40.1 Σηψαιμια απο Streptococcus, ομαδας B

A40.2 Σηψαιμια απο Streptococcus, ομαδας D

A40.3 Σηψαιμια απο Streptococcus pneumoniae

A40.8 αλλη στρεπτοκοκκικη σηψαιμια

A40.9 Στρεπτοκοκκικη σηψαιμια, μη καθορισμενη

A41 αλλες μορφες σηψαιμιας

A41.0 Σηψαιμια απο Staphylococcus aureus

A41.1 Σηψαιμια που οφειλεται σε αλλο καθορισμενο σταφυλοκοκκο.

A41.2 Σηψαιμια  απο μη καθορισμενο σταφυλοκοκκο

A41.3 Σηψαιμια  απο Haemophilus influenzae

A41.4 Σηψαιμια απο αναεροβια

A41.5 Σηψαιμια απο αλλους gram- αρνητικους μικροοργανισμους

A41.8 αλλες καθορισμενες μορφες σηψαιμιας

A41.9 Σηψαιμια, μη καθορισμενη

A42 Ακτινομυκητιαση

A42.0 Πνευμονικη ακτινομυκητιαση

A42.1 Κοιλιακη ακτινομυκητιαση

A42.2 Τραχηλοπροσωπικη ακτινομυκητιαση

A42.7 Σηψαιμια απο ακτινομυκητα

A42.8 αλλες μορφες ακτινομυκητιασης

A42.9 Ακτινομυκητιαση, μη καθορισμενη

A43 Νοκαρδιωση

A43.0 Πνευμονικη νοκαρδιωση

A43.1 Δερματικη νοκαρδιωση

A43.8 αλλες μορφες νοκαρδιωσης

A43.9 Νοκαρδιωση, μη καθορισμενη

A44 Μπαρτονελλωση

A44.0 Συστηματικη μπαρτονελλωση



A44.1 Δερματικη και βλενογοννοδερματικη μπαρτονελλωση

A44.8 αλλες μορφες μπαρτονελλωσης

A44.9 Μπαρτονελλωση, μη καθορισμενη

A46 Ερυσιπελας

A48 αλλα βακτηριακα νοσηματα που δεν ταξινομουνται αλλου

A48.0 Αεριογονος γαγγραινα

A48.1 Νοσος των Λεγεωναριων

A48.2 Εξωπνευμονικη νοσος των Λεγεωναριων [Πυρετος Pontiac]

A48.3 Συνδρομο τοξικης καταπληξιας

A48.4 Πορφυρικος πυρετος της Βραζιλιας

A48.8 αλλα καθορισμενα βακτηριακα νοσηματα

A49 Βακτηριακη λοιμωξη μη καθορισμενης εντοπισης

A49.0 Σταφυλοκοκκικη λοιμωξη, μη καθορισμενης εντοπισης

A49.1 Στρεπτοκοκκικη λοιμωξη, μη καθορισμενης εντοπισης

A49.2 Λοιμωξη απο Haemophilus influenzae, μη καθορισμενης εντοπισης

A49.3 Λοιμωξη απο μυκοπλασμα, μη καθορισμενης εντοπισης

A49.8 αλλες βακτηριακες λοιμωξεις μη καθορισμενης εντοπισης

A49.9 Βακτηριακη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A50 Συγγενης συφιλη

A50.0 Πρωιμη συγγενης συφιλη, συμπτωματικη

A50.1 Πρωιμη συγγενης συφιλη, λανθανουσα

A50.2 Πρωιμη συγγενης συφιλη, μη καθορισμενη

A50.3 οψιμη συγγενης συφιλιδικη οφθαλμοπαθεια

A50.4 οψιμη συγγενης νευροσυφιλη [νεανικη νευροσυφιλη]

A50.5 αλλη οψιμη συγγενης συφιλη, συμπτωματικη

A50.6 οψιμη συγγενης συφιλη, λανθανουσα

A50.7 οψιμη συγγενης συφιλη, μη καθορισμενη

A50.9 Συγγενης συφιλη, μη καθορισμενη

A51 Πρωιμη συφιλη

A51.0 Πρωτοπαθης συφιλη των γεννητικων οργανων

A51.1 Πρωτοπαθης συφιλη του πρωκτου

A51.2 Πρωτοπαθης συφιλη αλλων εντοπισεων

A51.3 Δευτερογενης συφιλη του δερματος και των βλεννογονων

A51.4 αλλη δευτερογενης συφιλη

A51.5 Πρωιμη συφιλη, λανθανουσα

A51.9 Πρωιμη συφιλη, μη καθορισμενη

A52 οψιμη συφιλη

A52.0 Σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήματος

A52.0+ Καρδιαγγειακη συφιλη 

A52.1 Συμπτωματικη νευροσυφιλη

A52.2 Ασυμπτωματικη νευροσυφιλη



A52.3 Νευροσυφιλη, μη καθορισμενη

A52.7 αλλη συμπτωματικη οψιμη συφιλη

A52.8 οψιμη συφιλη, λανθανουσα

A52.9 οψιμη συφιλη, μη καθορισμενη

A53 αλλη και μη καθορισμενη συφιλη

A53.0 Λανθανουσα συφιλη, μη καθορισμενη ως πρωιμη η οψιμη

A53.9 Συφιλη, μη καθορισμενη

A54 Γονοκοκκικες λοιμωξεις

A54.0 Γονοκοκκικη λοιμωξη του κατωτερου ουρογεννητικου συστηματος χωρις περιουρηθρικο αποστημα η αποστημα των επικουρικων αδενων

A54.1 Γονοκοκκικη λοιμωξη του κατωτερου ουρογεννητικου συστηματος με περιουρηθρικο αποστημα και αποστημα των επικουρικων αδενων

A54.2 Γονοκοκκικη πυελοπεριτονιτιδα και αλλες γονοκοκκικες ουρογεννητικες λοιμωξεις

A54.3 Γονοκοκκικη λοιμωξη του οφθαλμου

A54.4 Γονοκοκκικές φλεγμονές του μυοσκελετικού συστήματος

A54.4+ Γονοκοκκικη λοιμωξη του μυοσκελετικου συστηματος

A54.5 Γονοκοκκικη φαρυγγιτιδα

A54.6 Γονοκοκκικη λοιμωξη του πρωκτου και του ορθου

A54.8 αλλες γονοκοκκικες λοιμωξεις

A54.9 Γονοκοκκικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A55 Χλαμυδιακο λεμφοκοκκιωμα (αφροδισιο)

A56 αλλα σεξουαλικως μεταδιδομενα χλαμυδιακα νοσηματα

A56.0 Χλαμυδιακη λοιμωξη του κατωτερου ουρογεννητικου συστηματος

A56.1 Χλαμυδιακη λοιμωξη του πυελικου περιτοναιου και αλλων οργανων του ουρογεννητικου συστηματος.

A56.2 Χλαμυδιακη λοιμωξη του ουρογεννητικου συστηματος, μη καθορισμενη

A56.3 Χλαμυδιακη λοιμωξη του πρωκτου και του ορθου

A56.4 Χλαμυδιακη λοιμωξη του φαρυγγα

A56.8 Σεξουαλικως μεταδιδομενη χλαμυδιακη λοιμωξη αλλων εντοπισεων

A57 Μαλακο ελκος

A58 Αφροδισιο κοκκιωμα

A59 Τριχομοναδωση

A59.0 Τριχομοναδωση του ουρογεννητικου συστηματος

A59.8 Tριχομοναδωση αλλων εντοπισεων

A59.9 Τριχομοναδωση, μη καθορισμενη

A60 Πρωκτογεννητικη ερπητικη λοιμωξη [απο τον ιο του απλου ερπητα]

A60.0 Ερπητικη λοιμωξη των γεννητικων οργανων και του ουρογεννητικου συστηματος

A60.1 Ερπητικη λοιμωξη του περιπρωκτικου δερματος και του ορθου

A60.9 Πρωκτογεννητικη ερπητικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A63 αλλα νοσηματα που μεταδιδονται κυριως με τη σεξουαλικη οδο, που δεν ταξινομουνται αλλου

A63.0 Οξυτενη κονδυλωματα του πρωκτου και των γεννητικων οργανων (αφροδισια)

A63.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα που μεταδιδονται κυριως με τη σεξουαλικη οδο

A64 Μη καθορισμενο σεξουαλικως μεταδιδομενο νοσημα

A65 Μη αφροδισια συφιλη



A66 Τροπικη μορωση [τροπικο θηλωμα] [Yaws]

A66.0 Αρχικες βλαβες της τροπικης μορωσης

A66.1 Πολλαπλα θηλωματα και υγρη «δυστροπη» τροπικη μορωση [wet crab yaws]

A66.2 αλλες πρωιμες δερματικες βλαβες της τροπικης μορωσης

A66.3 Υπερκερατωση της τροπικης μορωσης

A66.4 Κομμιωματα και ελκη της τροπικης μορωσης

A66.5 Gangosa [Διαβρωτικη μορωση]

A66.6 Βλαβες οστων και αρθρωσεων σε τροπικη μορωση

A66.7 αλλες εκδηλωσεις της τροπικης μορωσης

A66.8 Λανθανουσα τροπικη μορωση

A66.9 Τροπικη μορωση, μη καθορισμενη

A67 Πιντα [κηλιδωδης νοσος]

A67.0 Πρωιμες βλαβες της κηλιδωδους νοσου

A67.1 Ενδιαμεσες βλαβες της κηλιδωδους νοσου

A67.2 οψιμες βλαβες της κηλιδωδους νοσου

A67.3 Μικτες βλαβες της κηλιδωδους νοσου

A67.9 Πιντα [κηλιδωδης νοσος], μη καθορισμενη

A68 Υποστροφος πυρετος

A68.0 Υποστροφος πυρετος που μεταδιδεται με φθειρες

A68.1 Υποστροφος πυρετος που μεταδιδεται με κροτωνες

A68.9 Υποστροφος πυρετος, μη καθορισμενος

A69 αλλες σπειροχαιτικες λοιμωξεις

A69.0 Νεκρωτικη ελκωδης στοματιτιδα

A69.1 αλλες λοιμωξεις του Vincent

A69.2 Νοσος Lyme

A69.8 αλλες καθορισμενες σπειροχαιτικες λοιμωξεις

A69.9 Σπειροχαιτικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A70 Λοιμωξη απο Chlamydia psittaci

A71 Τραχωμα

A71.0 Αρχικο σταδιο του τραχωματος

A71.1 Ενεργο σταδιο του τραχωματος

A71.9 Τραχωμα, μη καθορισμενο.

A74 Άλλες λοιμώξεις οφειλόμενες σε χλαμύδια

A74.0 Επιπεφυκίτιδα από χλαμύδια (H13.1*)

A74.0+ Χλαμυδιακη επιπεφυκιτιδα (H13.1* )

A74.8 αλλα χλαμυδιακα νοσηματα

A74.9 Χλαμυδικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

A75 Πυρετος τυφου [typhus fever]

A75.0 Επιδημικος πυρετος τυφου απο  Rickettsia prowazekii που μεταδιδεται με τις φθειρες

A75.1 Υποτροπιαζων (παροξυσμικος) τυφος [νοσος του Brill]

A75.2 Τυφος (πυρετος) απο Rickettsia typhi

A75.3 Τυφος (πυρετος) απο Rickettsia tsutsugamushi

A75.9 Τυφος (πυρετος), μη καθορισμενος



A77 Κηλιδοβλατιδωδης πυρετος [κροτωνογενεις ρικετσιωσεις]

A77.0 Κηλιδωδης πυρετος απο Rickettsia rickettsii

A77.1 Κηλιδοβλατιδωδης πυρετος απο Rickettsia conorii

A77.2 Κηλιδωδης πυρετος απο Rickettsia sibirica

A77.3 Κηλιδωδης πυρετος απο Rickettsia australis

A77.8 αλλοι κηλιδωδεις πυρετοι

A77.9 Κηλιδωδης πυρετος, μη καθορισμενος

A78 Πυρετος Q

A79 αλλες ρικετσιωσεις

A79.0 Πυρετος των χαρακωματων  

A79.1 Ρικετσιακη ανεμευλογια απο Rickettsia akari

A79.8 αλλες καθορισμενες ρικετσιωσεις

A79.9 Ρικετσιωση, μη καθορισμενη

A80 Οξεια πολιομυελιτιδα

A80.0 Οξεια παραλυτικη πολιομυελιτιδα, που σχετιζεται με το εμβολιο

A80.1 Οξεια παραλυτικη πολιομυελιτιδα, απο αγριο ιο, εισαγομενο

A80.2 Οξεια παραλυτικη πολιομυελιτιδα, απο αγριο ιο, αυτοχθονα

A80.3 Οξεια παραλυτικη πολιομυελιτιδα, αλλη και μη καθορισμενη

A80.4 Οξεια μη παραλυτικη πολιομυελιτιδα

A80.9 Οξεια πολιομυελιτιδα, μη καθορισμενη

A81 ατυπες ιογενεις λοιμωξεις του κεντρικου νευρικου συστηματος.

A81.0 Νοσος Creutzfeldt-Jakob

A81.1 Υποξεια σκληρυντικη πανεγκεφαλιτιδα

A81.2 Προϊουσα πολυεστιακη λευκοεγκεφαλοπαθεια

A81.8 αλλες ατυπες ιογενεις λοιμωξεις του κεντρικου νευρικου συστηματος

A81.9 ατυπη ιογενης λοιμωξη του κεντρικου νευρικου συστηματος, μη καθορισμενη

A82 Λυσσα

A82.0 Λυσσα των δασων

A82.1 Αστικος τυπος λυσσας

A82.9 Λυσσα, μη καθορισμενη

A83 Ιογενης εγκεφαλιτιδα που μεταδιδεται με κουνουπια

A83.0 Ιαπωνικη εγκεφαλιτιδα

A83.1 Δυτικη εγκεφαλιτιδα των αλογων

A83.2 Ανατολικη εγκεφαλιτιδα των αλογων

A83.3 Εγκεφαλιτιδα του St. Louis

A83.4 Αυστραλιανη εγκεφαλιτιδα

A83.5 Εγκεφαλιτιδα της Καλιφορνιας

A83.6 Νοσος απο ιο Rocio

A83.8 αλλη ιογενης εγκεφαλιτιδα που μεταδιδεται με κουνουπια

A83.9 Ιογενης εγκεφαλιτιδα που μεταδιδεται με κουνουπια, μη καθορισμενη

A84 Κροτωνογενης ιογενης εγκεφαλιτιδα

A84.0 Κροτωνογενης εγκεφαλιτιδα της απω Ανατολης [Ρωσσικη εγκεφαλιτιδα ανοιξης-καλοκαιριου]

A84.1 Κροτωνογενης εγκεφαλιτιδα της Κεντρικης Ευρωπης

A84.8 αλλη κροτωνογενης ιογενης εγκεφαλιτιδα

A84.9 Ιογενης κροτωνογενης εγκεφαλιτιδα, μη καθορισμενη



A85 αλλη ιογενης εγκεφαλιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

A85.0 Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊούς (G05.1*)

A85.0+ Εγκεφαλιτιδα απο εντεροϊο (G05.1* )

A85.1 Εγκεφαλίτιδα από αδενοϊούς (G05.1*)

A85.1+ Εγκεφαλιτιδα απο αδενοϊο (G05.1* )

A85.2 Ιογενης εγκεφαλιτιδα μεταδιδομενη με αρθροποδα, μη καθορισμενη

A85.8 αλλη καθορισμενη ιογενης εγκεφαλιτιδα

A86 Μη καθορισμενη ιογενης εγκεφαλιτιδα

A87 Ιογενης μηνιγγιτιδα

A87.0 Μηνιγγίτιδα από εντεροϊούς (G02.0*)

A87.0+ Μηνιγγιτιδα απο εντεροϊο (G02.0* )

A87.1 Μηνιγγίτιδα από αδενοϊούς (G02.0*)

A87.1+ Μηνιγγιτιδα απο αδενοϊο (G02.0* )

A87.2 Λεμφοκυτταρικη χοριομηνιγγιτιδα

A87.3 Άλλες περιπτώσεις ιογενούς μηνιγγίτιδας

A87.8 αλλη ιογενης μηνιγγιτιδα

A87.9 Ιογενης μηνιγγιτιδα, μη καθορισμενη

A88 αλλες ιογενεις λοιμωξεις του κεντρικου νευρικου συστηματος, που δεν ταξινομουνται αλλου

A88.0 Εξανθηματικος πυρετος απο εντεροϊο [εξανθημα της Βοστωνης]

A88.1 Επιδημικος ιλιγγος

A88.8 αλλες καθορισμενες ιογενεις λοιμωξεις του κεντρικου νευρικου συστηματος

A89 Μη καθορισμενη ιογενης λοιμωξη του κεντρικου νευρικου συστηματος

A90 Δαγγειος πυρετος [κλασσικος Δαγγειος]

A91 Δαγγειος αιμορραγικος πυρετος

A92 αλλοι ιογενεις πυρετοι που μεταδιδονται με κουνουπια

A92.0 Ιογενης νοσος  Chikungunya

A92.1 Πυρετος O'nyong-nyong

A92.2 Πυρετος των αλογων της Βενεζουελας

A92.3 Ιογενης λοιμωξη του Δυτικου Νειλου [West Nile]

A92.4 Πυρετος της κοιλαδας Rift [Valley]

A92.8 αλλοι καθορισμενοι ιογενεις πυρετοι που μεταδιδονται με κουνουπια

A92.9 Ιογενης πυρετος που μεταδιδεται με κουνουπια, μη καθορισμενος

A93 αλλοι ιογενεις πυρετοι που μεταδιδονται με αρθροποδα, που δεν ταξινομουνται αλλου

A93.0 Ιογενης νοσος Oropouche

A93.1 Πυρετος Sandfly

A93.2 Κροτωνογενης πυρετος του Κολοραντο

A93.8 αλλοι καθορισμενοι ιογενεις πυρετοι που μεταδιδονται με αρθροποδα

A94 Μη καθορισμενος ιογενης πυρετος μεταδιδομενος με αρθροποδα

A95 Κιτρινος πυρετος

A95.0 Κιτρινος πυρετος των δασων

A95.1 Κιτρινος πυρετος των πολεων

A95.9 Κιτρινος πυρετος, μη καθορισμενος

A96 Αιμορραγικος πυρετος απο αρεναϊους

A96.0 Αιμορραγικος πυρετος απο ιο Junin



A96.1 Αιμορραγικος πυρετος απο ιο Machupo

A96.2 Πυρετος της Λασσα [Lassa]

A96.8 αλλοι αιμορραγικοι πυρετοι απο αρεναϊους

A96.9 Αιμορραγικος πυρετος απο αρεναϊους, μη καθορισμενος

A98 αλλοι ιογενεις αιμορραγικοι πυρετοι, που δεν ταξινομουνται αλλου

A98.0 Αιμορραγικος πυρετος της Κριμαιας-Κονγκο

A98.1 Αιμορραγικος πυρετος του Omsk

A98.2 Νοσος του δασους Kyasanur [Kyasanur Forest]

A98.3 Νοσος απο ιο Marburg

A98.4 Νοσος απο ιο Ebola

A98.5 Αιμορραγικος πυρετος με νεφρικο συνδρομο

A98.8 αλλοι καθορισμενοι ιογενεις αιμορραγικοι πυρετοι

A99 Μη καθορισμενος ιογενης αιμορραγικος πυρετος

B00 Λοιμωξεις απο ερπητοϊο [ιο του απλου ερπητα]

B00.0 Ερπητικο εκζεμα

B00.1 Φυσαλιδωδης δερματιτιδα απο ερπητοϊο

B00.2 Ερπητικη ουλοστοματιτιδα και φαρυγγοαμυγδαλιτιδα

B00.3 Ερπητική μηνιγγίτιδα (G02.0)

B00.3+ Ερπητικη μηνιγγιτιδα (G02.0* )

B00.4 Ερπητική εγκεφαλίτιδα (G05.1)

B00.4+ Ερπητικη εγκεφαλιτιδα (G05.1* )

B00.5 Eρπητικη οφθαλμοπαθεια

B00.7 Διαχυτη ερπητικη νοσος

B00.8 αλλες μορφες ερπητικης λοιμωξης

B00.9 Ερπητικη λοιμωξη, μη καθορισμενη

B01 Ανεμευλογια

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

B01.0+ Μηνιγγιτιδα της ανεμευλογιας (G02.0* )

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

B01.1+ Εγκεφαλιτιδα της ανεμευλογιας (G05.1* )

B01.2 Πνευμονία της ανεμευλογιάς (J17.1*)

B01.2+ Πνευμονια της ανεμευλογιας (J17.1* )

B01.8 Ανεμευλογια με αλλες επιπλοκες

B01.9 Ανεμευλογια χωρις επιπλοκη

B02 Ζωστηρας [ερπητας ζωστηρας]

B02.0 Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα (G01.5*)

B02.0+ Εγκεφαλιτιδα του ζωστηρα (G05.1* )

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

B02.1+ Μηνιγγιτιδα του ζωστηρα (G02.0* )

B02.2 Ζωστήρας με συμμετοχή από το νευρικό σύστημα

B02.2+ Ζωστηρας με αλλη συμμετοχη απο το νευρικο συστημα

B02.3 Οφθαλμοπαθεια του ζωστηρα

B02.7 Διαχυτος ζωστηρας

B02.8 Ζωστηρας με αλλες επιπλοκες



B02.9 Ζωστηρας χωρις επιπλοκη

B03 Ευλογια

B04 Ευλογια των πιθηκων

B05 Ιλαρα

B05.0+ Ιλαρα επιπλεγμενη με εγκεφαλιτιδα (G05.1* )

B05.1+ Ιλαρα επιπλεγμενη με μηνιγγιτιδα (G02.0* )

B05.2+ Ιλαρα επιπλεγμενη με πνευμονια (J17.1* )

B05.3+ Iλαρα επιπλεγμενη με μεση ωτιτιδα (H67.1* )

B05.4 Ιλαρα με εντερικες επιπλοκες

B05.8 Ιλαρα με αλλες επιπλοκες

B05.9 Ιλαρα χωρις επιπλοκη

B06 Ερυθρα [Γερμανικη Ιλαρα]

B06.0 Ερυθρά με νευρολογικές επιπλοκές

B06.0+ Ερυθρα με νευρολογικες επιπλοκες

B06.8 Ερυθρα με αλλες επιπλοκες

B06.9 Ερυθρα χωρις επιπλοκη

B07 Ιογενεις ακροχορδονες [μυρμηκιες]

B08 αλλες ιογενεις λοιμωξεις χαρακτηριζομενες απο βλαβες του δερματος και των βλεννογονων, που δεν ταξινομουνται αλλου

B08.0 αλλες λοιμωξεις που οφειλονται σε ιο orthopox

B08.1 Μολυσματικη τερμινθος

B08.2 Αιφνιδιο εξανθημα [εκτη νοσος]

B08.3 Λοιμωδες ερυθημα [πεμπτη νοσος]

B08.4 Φυσαλλιδωδης στοματιτιδα με εξανθημα απο εντεροϊο

B08.5 Φυσαλλιδωδης φαρυγγιτιδα απο εντεροϊο

B08.8 αλλες καθορισμενες ιογενεις λοιμωξεις χαρακτηριζομενες απο βλαβες του δερματος και των βλεννογονων

B09 Μη καθορισμενες ιογενεις λοιμωξεις χαρακτηριζομενες απο βλαβες του δερματος και των βλεννογονων

B15 Οξεια ηπατιτιδα Α

B15.0 Ηπατιτιδα Α με ηπατικο κωμα

B15.9 Ηπατιτιδα Α χωρις ηπατικο κωμα

B16 Οξεια ηπατιτιδα Β

B16.0 Οξεια ηπατιτιδα Β με παραγοντα δελτα (συλλοιμωξη) με ηπατικο κωμα

B16.1 Οξεια ηπατιτιδα Β με παραγοντα δελτα (συλλοιμωξη) χωρις ηπατικο κωμα

B16.2 Οξεια ηπατιτιδα Β χωρις  παραγοντα δελτα με ηπατικο κωμα

B16.9 Οξεια ηπατιτιδα Β χωρις  παραγοντα δελτα χωρις ηπατικο κωμα

B17 αλλη οξεια ιογενης ηπατιτιδα

B17.0 Οξεια (υπερ)λοιμωξη με παραγοντα δελτα του φορεα ηπατιτιδας Β

B17.1 Οξεια ηπατιτιδα C

B17.2 Οξεια ηπατιτιδα Ε

B17.8 αλλη καθορισμενη οξεια ιογενης ηπατιτιδα

B18 Χρονια ιογενης ηπατιτιδα

B18.0 Χρονια ιογενης ηπατιτιδα Β με παραγοντα δελτα

B18.1 Χρονια ιογενης ηπατιτιδα Β χωρις παραγοντα δελτα

B18.2 Χρονια ιογενης ηπατιτιδα C

B18.8 αλλη χρονια ιογενης ηπατιτιδα



B18.9 Χρονια ιογενης ηπατιτιδα, μη καθορισμενη

B19 Μη καθορισμενη ιογενης ηπατιτιδα

B19.0 Μη καθορισμενη ιογενης ηπατιτιδα με ηπατικο κωμα

B19.9 Μη καθορισμενη ιογενης ηπατιτιδα χωρις ηπατικο κωμα

B20 Νοσος απο τον ιο της ανοσολογικης ανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV] που καταληγει σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα

B20.0 Νοσος HIV που καταληγει σε μυκοβακτηριδιακη λοιμωξη

B20.1 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλες βακτηριακες λοιμωξεις

B20.2 Νοσος HIV που καταληγει σε νοσο απο κυτταρομεγαλοϊο

B20.3 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλες ιογενεις λοιμωξεις

B20.4 Νοσος HIV που καταληγει σε καντιντιαση

B20.5 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλες μυκητιασεις

B20.6 Νοσος HIV που καταληγει σε πνευμονια απο Pneumocystis jirovecii

B20.7 Νοσος HIV που καταληγει σε πολλαπλες λοιμωξεις

B20.8 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα

B20.9 Νοσος HIV που καταληγει σε μη καθορισμενο λοιμωδες η παρασιτικο νοσημα

B21 Νοσος απο τον ιο της ανοσολογικης ανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV] που καταληγει σε κακοηθη νεοπλασματα

B21.0 Νοσος HIV που καταληγει σε σαρκωμα Kaposi

B21.1 Νοσος HIV που καταληγει σε λεμφωμα Burkitt

B21.2 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλους τυπους μη-Hodgkin λεμφωματος

B21.3 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλα κακοηθη νεοπλασματα του λεμφικου, αιμοποιητικου και  συσχετιζομενων ιστων

B21.7 Νοσος HIV που καταληγει σε πολλαπλα κακοηθη νεοπλασματα

B21.8 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλα κακοηθη νεοπλασματα

B21.9 Νοσος HIV που καταληγει σε μη καθορισμενα κακοηθη νεοπλασματα

B22 Νοσος απο τον ιο της ανοσολογικης ανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV] που καταληγει σε αλλα καθορισμενα νοσηματα

B22.0 Νοσος HIV που καταληγει σε εγκεφαλοπαθεια

B22.1 Νοσος HIV που καταληγει σε λεμφοειδη διαμεση πνευμονιτιδα

B22.2 Νοσος HIV που καταληγει σε συνδρομο απισχνασης

B22.7 Νοσος HIV που καταληγει σε πολλαπλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

B23 Νοσος απο τον ιο της ανοσολογικης ανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV] που καταληγει σε αλλες καταστασεις

B23.0 Οξυ συνδρομο της HIV λοιμωξης

B23.1 Νοσος HIV που καταληγει σε (εμμενουσα) γενικευμενη λεμφαδενοπαθεια

B23.2 Νοσος HIV που καταληγει σε αιματολογικες και ανοσολογικες ανωμαλιες, που δεν ταξινομουνται αλλου

B23.8 Νοσος HIV που καταληγει σε αλλες καθορισμενες καταστασεις

B24 Μη καθορισμενη νοσος απο τον ιο της ανοσολογικης ανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV]

B25 Νοσος απο κυτταρομεγαλοϊο

B25.0+ Πνευμονιτιδα απο κυτταρομεγαλοϊο  (J17.1* )

B25.1+ Ηπατιτιδα απο κυτταρομεγαλοϊο (K77.0* )

B25.2+ Παγκρεατιτιδα απο κυτταρομεγαλοϊο (K87.1* )

B25.8 αλλα νοσηματα απο κυτταρομεγαλοϊο

B25.9 Νοσος απο κυτταρομεγαλοϊο, μη καθορισμενο

B26 Παρωτιτιδα

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

B26.0+ Παρωτιτιδικη ορχιτιδα (N51.1* )

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



B26.1+ Παρωτιτιδικη μηνιγγιτιδα (G02.0* )

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

B26.2+ Παρωτιτιδικη εκεφαλιτιδα (G05.1* )

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

B26.3+ Παρωτιτιδικη παγκρεατιτιδα (K87.1* )

B26.8 Παρωτιτιδα με αλλες επιπλοκες

B26.9 Παρωτιτιδα χωρις επιπλοκες

B27 Λοιμωδης μονοπυρηνωση

B27.0 Γραμμαερπητικη μονοπυρηνωση

B27.1 Μονοπυρηνωση που οφειλεται στον κυτταρομεγαλοϊο

B27.8 αλλη λοιμωδης μονοπυρηνωση

B27.9 Λοιμωδης μονοπυρηνωση, μη καθορισμενη

B30 Ιογενης επιπεφυκιτιδα

B30.0 κερατοεπιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H19.2*)

B30.0+ Κερατοεπιπεφυκιτιδα που οφειλεται σε αδενοϊο (H19.2* )

B30.1 Επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H13.1*)

B30.1+ Επιπεφυκιτιδα που οφειλεται σε αδενοϊο (H13.1* )

B30.2 Ιογενης φαρυγγοεπιπεφυκιτιδα

B30.3 Οξεία επιδημική αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (από εντεροϊό) (H13.1*)

B30.3+ Οξεια επιδημικη αιμορραγικη επιπεφυκιτιδα (απο εντεροϊο) (H13.1* )

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

B30.8+ αλλες ιογενεις επιπεφυκιτιδες (H13.1*)

B30.9 Ιογενης επιπεφυκιτιδα, μη καθορισμενη

B33 αλλα ιογενη νοσηματα, που δεν ταξινομουνται αλλου

B33.0 Επιδημικη μυαλγια

B33.1 Νοσος του ποταμου Ross [Ross River]

B33.2 Ιογενης καρδιτιδα

B33.3 Λοιμωξεις απο ρετροϊους, που δεν ταξινομουνται αλλου

B33.4+ (Καρδιο-)πνευμονικο συνδρομο απο ιο hantaan [HPS] [HCPS] (J17.1* )

B33.8 αλλα καθορισμενα ιογενη νοσηματα

B34 Ιογενεις λοιμωξεις μη καθορισμενης εντοπισης

B34.0 Λοιμωξη απο αδενοϊο, μη καθορισμενης εντοπισης

B34.1 Λοιμωξη απο εντεροϊο, μη καθορισμενης εντοπισης

B34.2 Λοιμωξη απο ιο Corona, μη καθορισμενης εντοπισης

B34.3 Λοιμωξη απο ιο Parvo, μη καθορισμενης εντοπισης

B34.4 Λοιμωξη απο ιο Papova, μη καθορισμενης εντοπισης

B34.8 αλλες ιογενεις λοιμωξεις μη καθορισμενης εντοπισης

B34.9 Ιογενης λοιμωξη, μη καθορισμενη

B35 Δερματοφυτωση

B35.0 Τριχοφυτια (παρατριμμα) της γενειαδας και του τριχωτου της κεφαλης

B35.1 Τριχοφυτια του νυχιου

B35.2 Τριχοφυτια του χεριου

B35.3 Τριχοφυτια του ποδιου

B35.4 Τριχοφυτια του σωματος



B35.5 Ανατολικη η Ινδικη τριχοφυτια

B35.6 Τριχοφυτια των μηρογεννητικων πτυχων

B35.8 αλλες δερματοφυτωσεις

B35.9 Δερματοφυτωση, μη καθορισμενη

B36 αλλες επιπολης μυκητιασεις

B36.0 Ποικιλοχρους πιτυριαση

B36.1 Τριχοφυτια μελανη

B36.2 Λευκη πιεδρα

B36.3 Μελανη πιεδρα

B36.8 αλλες καθορισμενες επιπολης μυκητιασεις

B36.9 Επιπολης μυκητιασεις, μη καθορισμενες

B37 Καντιντιαση

B37.0 Καντιντιασικη στοματιτιδα

B37.1 Πνευμονικη καντιντιαση

B37.2 Καντιντιαση του δερματος και των νυχιων

B37.3 Καντιντίαση του αιδοίου και του κόλπου (N77.1*)

B37.3+ Καντιντιαση του αιδοιου και του κολπου (N77.1* )

B37.4 Καντιντιαση αλλων εντοπισεων του ουρογεννητικου συστηματος

B37.5 Καντιντιασική μηνιγγίτιδα (G02.1*)

B37.5+ Καντιντιασικη μηνιγγιτιδα (G02.1* )

B37.6 Καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα (I39.8*)

B37.6+ Καντιντιασικη ενδοκαρδιτιδα (I39.8* )

B37.7 Καντιντιασικη σηψαιμια

B37.8 Καντιντιαση αλλων εντοπισεων

B37.9 Καντιντιαση, μη καθορισμενη

B38 Κοκκιδιοειδομυκητιαση

B38.0 Οξεια πνευμονικη κοκκιδιοειδομυκητιαση

B38.1 Χρονια πνευμονικη κοκκιδιοειδομυκητιαση

B38.2 Πνευμονικη κοκκιδιοειδομυκητιαση, μη καθορισμενη

B38.3 Δερματικη κοκκιδιοειδομυκητιαση

B38.4 Μηνιγγική κοκκιδιοειδομύκωση (G02.1*)

B38.4+ Κοκκιδιοειδομυκητιασικη μηνιγγιτιδα (G02.1* )

B38.7 Διασπαρτη κοκκιδιοειδομυκητιαση

B38.8 αλλες μορφες κοκκιδιοειδομυκητιασης

B38.9 Κοκκιδιοειδομυκητιαση, μη καθορισμενη

B39 Ιστοπλασμωση

B39.0 Οξεια πνευμονικη ιστοπλασμωση απο Histoplasma capsulatum

B39.1 Χρονια πνευμονικη ιστοπλασμωση απο Histoplasma capsulatum

B39.2 Πνευμονικη ιστοπλασμωση απο Histoplasma capsulatum, μη καθορισμενη

B39.3 Διασπαρτη ιστοπλασμωση απο Histoplasma capsulatum

B39.4 Ιστοπλασμωση απο Histoplasma capsulatum, μη καθορισμενη

B39.5 Ιστοπλασμωση απο Histoplasma duboisii

B39.9 Ιστοπλασμωση, μη καθορισμενη

B40 Βλαστομυκητιαση

B40.0 Οξεια πνευμονικη βλαστομυκητιαση



B40.1 Χρονια πνευμονικη βλαστομυκητιαση

B40.2 Πνευμονικη βλαστομυκητιαση, μη καθορισμενη

B40.3 Δερματικη βλαστομυκητιαση

B40.7 Διασπαρτη βλαστομυκητιαση

B40.8 αλλες μορφες βλαστομυκητιασης

B40.9 Βλαστομυκητιαση, μη καθορισμενη

B41 Παρακοκκιδιοειδομυκητιαση

B41.0 Πνευμονικη παρακοκκιδιοειδομυκητιαση

B41.7 Διασπαρτη παρακοκκιδιοειδομυκητιαση

B41.8 αλλες μορφες παρακοκκιδιοειδομυκητιασης

B41.9 Παρακοκκιδιοειδομυκητιαση, μη καθορισμενη

B42 Σποροτριχωση

B42.0 Πνευμονική σποροτρίχωση (J99.8*)

B42.0+ Πνευμονικη σποροτριχωση (J99.8* )

B42.1 Λεμφοδερματικη σποροτριχωση

B42.7 Διασπαρτη σποροτριχωση

B42.8 αλλες μορφες σποροτριχωσης

B42.9 Σποροτριχωση, μη καθορισμενη

B43 Χρωμομυκητιαση και φαιομυκητιασικο αποστημα

B43.0 Δερματικη χρωμομυκητιαση

B43.1 Φαιομυκητιασικο εγκεφαλικο αποστημα

B43.2 Υποδοριο φαιομυκητιασικο αποστημα και κυστη

B43.8 αλλες μορφες χρωμομυκητιασης

B43.9 Χρωμομυκητιαση, μη καθορισμενη

B44 Ασπεργιλλωση

B44.0 Διηθητικη πνευμονικη ασπεργιλλωση

B44.1 αλλη πνευμονικη ασπεργιλλωση

B44.2 Ασπεργιλλωση των αμυγδαλων

B44.7 Διασπαρτη ασπεργιλλωση

B44.8 αλλες μορφες ασπεργιλλωσης

B44.9 Ασπεργιλλωση, μη καθορισμενη

B45 Κρυπτοκοκκίαση

B45.0 Πνευμονικη κρυπτοκοκκωση

B45.1 Εγκεφαλικη κρυπτοκοκκωση

B45.2 Δερματικη κρυπτοκοκκωση

B45.3 Οστικη κρυπτοκοκκωση

B45.7 Διασπαρτη κρυπτοκοκκωση

B45.8 αλλες μορφες κρυπτοκοκκωσης

B45.9 Κρυπτοκοκκωση, μη καθορισμενη

B46 Ζυγομυκωση

B46.0 Πνευμονικη μουκορμυκητιαση

B46.1 Ρινοεγκεφαλικη μουκορμυκητιαση

B46.2 Γαστρεντερικη μουκορμυκητιαση

B46.3 Δερματικη μουκορμυκητιαση

B46.4 Διασπαρτη μουκορμυκητιαση



B46.5 Μουκορμυκητιαση, μη καθορισμενη

B46.8 αλλες μορφες ζυγομυκωσης

B46.9 Ζυγομυκωση, μη καθορισμενη

B47 Μυκητωμα

B47.0 Ευμυκητωμα

B47.1 Ακτινομυκητωμα

B47.9 Μυκητωμα, μη καθορισμενο

B48 αλλες μυκητιασεις, που δεν ταξινομουνται αλλου

B48.0 Λομπομυκωση

B48.1 Ρινοσποριδιωση

B48.2 Αλλεσχεριαση

B48.3 Γεωτριχωση

B48.4 Πενικιλλωση

B48.7 Ευκαιριακες μυκητιασεις

B48.8 αλλες μυκητιασεις

B49 Μη καθορισμενη μυκητιαση

B50 Ελονοσια απο Plasmodium falciparum

B50.0 Ελονοσια απο Plasmodium falciparum με εγκεφαλικες επιπλοκες

B50.8 αλλες μορφες σοβαρης και επιπλεγμενης ελονοσιας απο Plasmodium falciparum

B50.9 Ελονοσια απο Plasmodium falciparum, μη καθορισμενη

B51 Ελονοσια απο Plasmodium vivax

B51.0 Ελονοσια απο Plasmodium vivax με ρηξη σπληνος

B51.8 Ελονοσια απο Plasmodium vivax με αλλες επιπλοκες

B51.9 Ελονοσια απο Plasmodium vivax χωρις επιπλοκη

B52 Ελονοσια απο Plasmodium malariae

B52.0 Ελονοσια απο Plasmodium malariae με νεφροπαθεια

B52.8 Ελονοσια απο Plasmodium malariae με αλλες επιπλοκες

B52.9 Ελονοσια απο Plasmodium malariae χωρις επιπλοκη

B53 αλλες μορφες ελονοσιας επιβεβαιωμενες παρασιτολογικα

B53.0 Ελονοσια απο Plasmodium ovale

B53.1 Ελονοσια απο πλασμωδια των πιθηκων

B53.8 αλλες μορφες ελονοσιας επιβεβαιωμενες παρασιτολογικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

B54 Μη καθορισμενη ελονοσια

B55 Λεϊσμανιαση

B55.0 Σπλαχνικη λεϊσμανιαση

B55.1 Δερματικη λεϊσμανιαση

B55.2 Βλεννογονοδερματικη λεϊσμανιαση

B55.9 Λεϊσμανιαση, μη καθορισμενη

B56 Αφρικανικη τρυπανοσωμιαση

B56.0 Γαμβιανη τρυπανοσωμιαση

B56.1 Ροδεσιανη τρυπανοσωμιαση

B56.9 Αφρικανικη τρυπανοσωμιαση, μη καθορισμενη



B57 Νοσος του Chagas

B57.0 Οξεία νόσος του chagas με καρδιακή συμμετοχή (I41.2*, I98.1*)

B57.0+ Οξεια νοσος του Chagas με συμμετοχη της καρδιας (I41.2* , I98.1* )

B57.1 Οξεια νοσος του Chagas χωρις συμμετοχη της καρδιας

B57.2 Νοσος του Chagas (χρονια) με συμμετοχη της καρδιας

B57.3 Νοσος του Chagas (χρονια) με συμμετοχη του πεπτικου συστηματος

B57.4 Νοσος του Chagas (χρονια) με συμμετοχη του νευρικου συστηματος

B57.5 Νοσος του Chagas (χρονια) με συμμετοχη αλλου οργανου

B58 Τοξοπλασμωση

B58.0 Οφθαλμοπάθεια από τοξόπλασμα

B58.0+ Οφθαλμοπαθεια απο τοξοπλασμα

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

B58.1+ Ηπατιτιδα απο τοξοπλασμα (K77.0* )

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

B58.2+ Μηνιγγοεγκεφαλιτιδα απο τοξοπλασμα (G05.2* )

B58.3 Πνευμονική τοξοπλάσμωση (J17.3*)

B58.3+ Πνευμονικη τοξοπλασμωση (J17.3* )

B58.8 Τοξοπλασμωση με συμμετοχη αλλου οργανου

B58.9 Τοξοπλασμωση, μη καθορισμενη

B59 Πνευμονία από πνευμοκύστη carinii

B59+ Πνευμοκυστωση (J17.3* )

B60 αλλα πρωτοζωικα νοσηματα, που δεν ταξινομουνται αλλου

B60.0 Μπαμπεσιωση

B60.1 Ακανθαμοιβαδωση

B60.2 Nεγκλεριωση

B60.8 αλλα καθορισμενα πρωτοζωικα νοσηματα

B64 Μη καθορισμενο πρωτοζωικο νοσημα

B65 Σχιστοσωμιαση [βιλαρζιαση]

B65.0 Σχιστοσωμιαση απο Schistosoma haematobium [σχιστοσωμιαση του ουροποιητικου]

B65.1 Σχιστοσωμιαση απο Schistosoma mansoni [εντερικη σχιστοσωμιαση]

B65.2 Σχιστοσωμιαση απο Schistosoma japonicum

B65.3 Δερματιτιδα απο κερκαριες

B65.8 αλλες σχιστοσωμιασεις

B65.9 Σχιστοσωμιαση, μη καθορισμενη

B66 αλλες λοιμωξεις απο τρηματωδεις σκωληκες

B66.0 Οπισθορχιαση

B66.1 Κλωνορχιαση

B66.2 Δικροκοιλιαση

B66.3 Διστομιαση

B66.4 Παραγονιμιαση

B66.5 Φασιολοψιαση

B66.8 αλλες καθορισμενες λοιμωξεις απο τρηματωδεις σκωληκες

B66.9 Λοιμωξη απο τρηματωδεις σκωληκες, μη καθορισμενη

B67 Εχινοκοκκίαση



B67.0 Λοιμωξη του ηπατος απο Echinococcus granulosus

B67.1 Λοιμωξη του πνευμονα απο Echinococcus granulosus

B67.2 Λοιμωξη των οστων απο τον Echinococcus granulosus

B67.3 Λοιμωξη απο Echinococcus granulosus, αλλων και πολλαπλων εντοπισεων

B67.4 Λοιμωξη απο Echinococcus granulosus, μη καθορισμενη

B67.5 Λοιμωξη του ηπατος απο Echinococcus  multilocularis

B67.6 Λοιμωξη απο Echinococcus multilocularis,  αλλων και πολλαπλων εντοπισεων

B67.7 Λοιμωξη απο Echinococcus multilocularis μη καθορισμενη

B67.8 Εχινοκοκκιαση μη καθορισμενη, του ηπατος

B67.9 Εχινοκοκκιαση, αλλη και μη καθορισμενη

B68 Ταινιαση

B68.0 Ταινιαση απο Taenia solium

B68.1 Ταινιαση απο Taenia saginata

B68.9 Ταινιαση, μη καθορισμενη

B69 Κυστικερκωση

B69.0 Κυστικερκωση του κεντρικου νευρικου συστηματος

B69.1 Κυστικερκωση του οφθαλμου

B69.8 Κυστικερκωση αλλων εντοπισεων

B69.9 Κυστικεκρωση, μη καθορισμενη

B70 Διφυλλοβοθριαση και σπαργανωση

B70.0 Διφυλλοβοθριαση

B70.1 Σπαργανωση

B71 αλλες λοιμωξεις απο κεστωδεις σκωληκες

B71.0 Υμενολεπιαση

B71.1 Διπυλιδιαση

B71.8 αλλες καθορισμενες λοιμωξεις απο κεστωδεις σκωληκες

B71.9 Λοιμωξη απο κεστωδεις σκωληκες, μη καθορισμενη

B72 Δρακοντιαση

B73 Ογκοκερκωση

B74 Φιλαριαση

B74.0 Φιλαριαση απο Wuchereria bancrofti

B74.1 Φιλαριαση  απο  Brugia malayi

B74.2 Φιλαριαση  απο Brugia timori

B74.3 Λοΐαση [Loiasis]

B74.4 Μανσονελλιαση

B74.8 αλλες φιλαριασεις

B74.9 Φιλαριαση, μη καθορισμενη

B75 Τριχινελλωση

B76 Αγκυλοστομιασεις

B76.0 Αγκυλοστομιαση

B76.1 Νεκατοριαση

B76.8 αλλες αγκυλοστομιασεις

B76.9 Αγκυλοστομιαση, μη καθορισμενη

B77 Ασκαριδιαση

B77.0 Ασκαριδιαση με εντερικες επιπλοκες



B77.8 Ασκαριδιαση με αλλες επιπλοκες

B77.9 Ασκαριδιαση, μη καθορισμενη

B78 Στρογγυλοειδιαση

B78.0 Εντερικη στρογγυλοειδιαση

B78.1 Δερματικη στρογγυλοειδιαση

B78.7 Διασπαρτη στρογγυλοειδιαση

B78.9 Στρογγυλοειδιαση, μη καθορισμενη

B79 Τριχουριαση

B80 Εντεροβιαση (Λοιμωξη απο νηματελμηνθες)

B81 αλλες εντερικες ελμινθιασεις, που δεν ταξινομουνται αλλου

B81.0 Ανισακιαση

B81.1 Εντερικη καπιλλαριαση

B81.2 Τριχοστρογγυλιαση

B81.3 Εντερικη αγγειοστρογγυλιαση

B81.4 Μικτες εντερικες ελμινθιασεις

B81.8 αλλες καθορισμενες εντερικες ελμινθιασεις

B82 Μη καθορισμενη εντερικη παρασιτωση

B82.0 Εντερικη ελμινθιαση, μη καθορισμενη

B82.9 Εντερικη παρασιτωση, μη καθορισμενη

B83 αλλες ελμινθιασεις

B83.0 Σπλαχνικη μεταναστευτικη προνυμφη

B83.1 Γναθοστομιαση

B83.2 Αγγειοστρογγυλιαση απο Parastrongylus cantonensis

B83.3 Συγγαμιαση

B83.4 Εσωτερικη ιρουδινιαση

B83.8 αλλες καθορισμενες ελμινθιασεις

B83.9 Ελμινθιαση, μη καθορισμενη

B85 Φθειριαση

B85.0 Φθειριαση απο Pediculus humanus capitis

B85.1 Φθειριαση που οφειλεται σε Pediculus humanus corporis

B85.2 Φθειριαση, μη καθορισμενη

B85.3 Φθειριαση 

B85.4 Μικτη φθειριαση

B86 Ψωρα

B87 Μυΐαση

B87.0 Δερματικη μυΐαση

B87.1 Τραυματικη μυΐαση

B87.2 Οφθαλμικη μυΐαση

B87.3 Ρινοφαρυγγικη μυΐαση

B87.4 Μυΐαση του ωτος

B87.8 Μυΐαση αλλων εντοπισεων

B87.9 Μυΐαση, μη καθορισμενη

B88 αλλες παρασιτωσεις

B88.0 αλλη ακαριαση

B88.1 Δερματικη λοιμωξη απο ψυλλο



B88.2 αλλες λοιμωξεις απο αρθροποδα

B88.3 Εξωτερικη ιρουδινιαση

B88.8 αλλες καθορισμενες μολυνσεις απο παρασιτα

B88.9 Παρασιτωση, μη καθορισμενη

B89 Μη καθορισμενο παρασιτικο νοσημα

B90 οψιμα αποτελεσματα της φυματιωσης

B90.0 οψιμα αποτελεσματα της φυματιωσης του κεντρικου νευρικου συστηματος

B90.1 οψιμα αποτελεσματα της φυματιωσης του ουρογεννητικου συστηματος

B90.2 οψιμα αποτελεσματα της φυματιωσης των οστων και των αρθρωσεων

B90.8 οψιμα αποτελεσματα της φυματιωσης αλλων οργανων

B90.9 οψιμα αποτελεσματα της φυματιωσης του αναπνευστικου συστηματος και μη καθορισμενων μορφων φυματιωσης

B91 οψιμα αποτελεσματα της πολιομυελιτιδας

B92 οψιμα αποτελεσματα της λεπρας

B94 οψιμα αποτελεσματα αλλων και μη καθορισμενων λοιμωδων και παρασιτικων νοσηματων

B94.0 οψιμα αποτελεσματα του τραχωματος

B94.1 οψιμα αποτελεσματα της ιογενους εγκεφαλιτιδας

B94.2 οψιμα αποτελεσματα της ιογενους ηπατιτιδας

B94.8 οψιμα αποτελεσματα αλλων καθορισμενων λοιμωδων και παρασιτικων νοσηματων

B94.9 οψιμα αποτελεσματα μη καθορισμενων λοιμωδων και παρασιτικων νοσηματων

B95 Streptococcus και Staphylococcus ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.0 Streptococcus, ομαδας Α, ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.1 Streptococcus, ομαδας Β, ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.2 Streptococcus, ομαδας D, ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.3 Streptococcus pneumoniae ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.4 αλλος Streptococcus ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.5 Μη καθορισμενος Streptococcus ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.6 Χρυσιζων σταφυλοκοκκος [S. aureus] ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.7 αλλος Staphylococcus ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B95.8 Mη καθορισμενος Staphylococcus ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

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

B96.0 Mycoplasma  pneumoniae ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.1 Klebsiella pneumonia ως αιτια η νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.2 Escherichia coli ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.3 Haemophilus. influenzae ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.5 Pseudomonas (aerigunosa) (mallei) (pseudomallei) ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.6 Bacillus fragilis ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.7 Clostridium  perfrigens ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B96.8 αλλοι καθορισμενοι βακτηριακοι παραγοντες ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97 Ιογενεις παραγοντες ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97.0 Αδενοϊος ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97.1 Εντεροϊος ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97.2 Ιος corona ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97.3 Ρετροϊος (retrovirus) ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97.4 Συγκυτιακος ιος του αναπνευστικου ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια



B97.5 Ρεοϊος (reovirus) ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97.6 Παρβοϊος (parvovirus) ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B97.7 Ιος του θηλωματος (papillomavirus) ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα  κεφαλαια

B97.8 αλλοι ιογενεις παραγοντες ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B98 αλλοι καθορισμενοι λοιμογονοι παραγοντες ως η αιτια νοσηματων που ταξινομουνται σε αλλα κεφαλαια

B99 αλλα και μη καθορισμενα λοιμωδη νοσηματα

C00 Κακοήθη νεοπλάσματα των χειλέων

C00.0 Εξωτερικης επιφανειας του ανω χειλους

C00.1 Οπίσθια επιφάνεια του κάτω χείλους

C00.2 Διάφορα τμήματα της πρόσθιας επιφάνειας των χειλέων

C00.3 Οπίσθια επιφάνεια του άνω χείλους

C00.4 παρειακή επιφάνεια, χαλινός, βλεννογόνος, στοματική επιφάνεια του κάτω χείλους

C00.5 Διάφορα τμήματα της οπίσθιας επιφάνειας των χειλέων (άνω ή κάτω)

C00.6 Γωνία του στόματος

C00.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των χειλέων

C00.9 Διάφορα τμήματα των χειλέων

C01 Κακοήθη νεοπλάσματα της βάσης της γλώσσας

C02 Κακοήθη νεοπλάσματα σε διάφορα άλλα τμήματα της γλώσσας

C02.0 Ραχιαιας [ανω] επιφανειας της γλωσσας

C02.1 Όριο της γλώσσας

C02.2 Κάτω επιφάνεια της γλώσσας

C02.3 Πρόσθια δύο τρίτα είτε της ραχιαίας είτε της κάτω επιφάνειας της γλώσσας

C02.4 Γλωσσική αμυγδαλή

C02.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες της γλώσσας

C02.9 Διάφορα τμήματα της γλώσσας

C03 Κακοήθη νεοπλάσματα των ούλων

C03.0 Άνω ούλα (upper gum)

C03.1 Κάτω ούλα (lower gum)

C03.9 Διάφορα τμήματα των ούλων

C04 Κακοήθη νεοπλάσματα του εδάφους του στόματος

C04.0 Πρόσθιο τμήμα του εδάφους του στόματος

C04.1 Πλάγια τοιχώματα του στόματος

C04.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του εδάφους του στόματος: (βλέπε σημείωση 5 στη σελίδας 182)

C04.9 Διάφορα τμήματα του εδάφους του στόματος

C05 Κακοήθη νεοπλάσματα της υπερώας

C05.0 Σκληρή υπερώα

C05.1 Μαλθακή υπερώα

C05.2 Σταφυλή

C05.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες της υπερώας

C05.9 Διάφορα τμήματα της υπερώας

C06 Κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων τμημάτων του στόματος

C06.0 Βλεννογόνος των παρειών

C06.1 Προστόμιο

C06.2 Retromolar area
C06.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες σε διάφορα άλλα τμήματα της στοματικής κοιλότητας



C06.9 Διάφορα τμήματα του στόματος

C07 Κακοήθη νεοπλάσματα της παρωτίδας

C08 Κακοήθη νεοπλάσματα σε διάφορους άλλους μείζονες σιελογόνους αδένες

C08.0 Υπογνάθιος αδένας (υπό της κάτω γνάθου)

C08.1 Υπογλώσσιος αδένας

C08.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των μεγάλων σιελογόνων αδένων (βλέπε σημείωση 5, σελίδα 182)

C08.9 Μεγάλοι σιελογόνοι αδένες, unspecified

C09 Κακοήθη νεοπλάσματα των αμυγδαλών

C09.0 Αμυγδαλικό βοθρία

C09.1 Παρίσθμειες καμάρες (πρόσθια) (οπίσθια)

C09.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των αμυγδαλών (βλέπε σημείωση 5, σελίδα 182)

C09.9 Διάφορα τμήματα των αμυγδαλών

C10 Κακοήθη νεοπλάσματα του στοματοφάρυγγα

C10.0 Vallecula (Βοθρία)

C10.1 Πρόσθια επιφάνεια της επιγλωττίδας

C10.2 Πλάγια τοιχώματα του στοματοφάρυγγα

C10.3 Οπίσθιο τοίχωμα του στοματοφάρυγγα

C10.4 Βραγχιακή σχισμή

C10.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του στοματοφάρυγγα

C10.9 Διάφορα τμήματα του στοματοφάρυγγα

C11 Κακοήθη νεοπλάσματα του ρινοφάρυγγα

C11.0 Ανω τοίχωμα του ρινοφάρυγγα

C11.1 Οπίσθιο τοίχωμα του ρινοφάρυγγα

C11.2 Πλαγιου τοιχωματος του ρινοφαρυγγα

C11.3 Προσθιου τοιχωματος του ρινοφαρυγγα

C11.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του ρινοφάρυγγα

C11.9 Διάφορα τμήματα του ρινοφάρυγγα

C12 Κακοήθη νεοπλάσματα του απιοειδούς κόλπου

C13 Κακοήθη νεοπλάσματα του υποφάρυγγα

C13.0 Οπισθοκρικοειδική περιοχή

C13.1 Αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές, υποφαρυγγική μοίρα-hypopharyngical aspect

C13.2 Οπίσθιο τοίχωμα του υποφάρυγγα

C13.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του υποφάρυγγα (βλέπε σημείωση 5 στη σελίδα 182)

C13.9 Διάφορα τμήματα του υποφάρυγγα

C14 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και ill defined εντοπίσεων στα χείλη, τη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα

C14.0 Διάφορα τμήματα του φάρυγγα

C14.1 Λαρυγγικό τμήμα του φάρυγγα

C14.2 Δακτύλιος του Waldeyer

C14.8 Αλληλοκαλυπτόμενες αλλοιώσεως των χειλέων, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα

C15 Κακοήθη νεοπλάσματα του οισοφάγου

C15.0 Τραχηλικης μοιρας του οισοφαγου



C15.1 Θωρακική μοίρα του οισοφάγου

C15.2 Κοιλιακή μοίρα του οισοφάγου

C15.3 Άνω τριτημόριο του οισοφάγου

C15.4 Μέσο τριτημόριο του οισοφάγου

C15.5 Κάτω τριτημόριο του οισοφάγου

C15.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του οισοφάγου

C15.9 Διάφορα τμήματα του οισοφάγου

C16 Κακοηθες νεοπλασμα του στομαχου

C16.0 Καρδιακή μοίρα του στομάχου

C16.1 Θόλος του στομάχου

C16.2 Σώμα του στομάχου

C16.3 Πυλωρικό άντρο

C16.4 Πολωρός

C16.5 Διάφορα τμήματα του ελάσσονος τόξου του στόμαχου

C16.6 Διάφορα τμήματα του μείζονος τόξου του στομάχου

C16.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του στομάχου

C16.9 Διάφορα τμήματα του στομάχου

C17 Κακοήθη νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου

C17.0 Δωδεκαδάκτυλο

C17.1 Νήστιδα

C17.2 Ειλεός

C17.3 Μεκέλλειος απόφυση

C17.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του λεπτού εντέρου

C17.9 Διάφορα τμήματα του λεπτού εντέρου

C18 Κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο κόλου

C18.0 Τυφλό

C18.1 Σκωληκοειδής απόφυση

C18.2 Ανιόν κόλο

C18.3 Ηπατική καμπή

C18.4 Εγκάρσιο κόλο

C18.5 Σπληνική καμπή

C18.6 Κατιόν κόλο

C18.7 Σιγμοειδές κόλο (Hexure)

C18.8 Αλληλοκαλυπτόμενες αλλοιώσεις που εντοπίζονται στο κόλον

C18.9 Διάφορα τμήματα του κόλου

C19 Κακοήθη νεοπλάσματα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής

C20 Κακοήθη νεοπλάσματα του ορθού

C21 Κακοήθη νεοπλάσματα του πρωκτού και του πρωκτού σωλήνα

C21.0 Διάφορα τμήματα του πρωκτού

C21.1 Πρωκτικός σωλήνας

C21.2 Καρκινώματα των υπολειμμάτων της αμάρας (σπάνια καρκινώματα του ορθού από μη κερατινοποιημένα επιδερμοειδή μεταβατικά κύτταρα)

C21.8 Αλληλοκαλυπτόμενες αλλοιώσεις του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα

C22 Κακοήθη νεοπλάσματα του ήπατος και των ενδοηπατικών χολαγγείων

C22.0 Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα



C22.1 Καρκίνωμα των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων

C22.2 Ηπατοβλάστωμα

C22.3 Αγγειοσάρκωμα του ήπατος

C22.4 Άλλα σαρκώματα του ήπατος

C22.7 Ορισμένα άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του ήπατος

C22.9 Διάφορα κακοήθη νεοπλάσματα του ήπατος

C23 Κακοήθη νεοπλάσματα της χοληδόχου κύστεως

C24 Κακοήθη νεοπλάσματα σε διάφορα άλλα τμήματα της χοληδόχου οδού

C24.0 Εξωηπατικό χολαγγειακό σύστημα

C24.1 Λήκυθος του Vater

C24.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες της χοληφόρου οδού

C24.9 Διάφορα τμήματα των χοληφόρων

C25 Κακοήθη νεοπλάσματα του παγκρέατος

C25.0 Κεφαλή του παγκρέατος

C25.1 Σώμα του παγκρέατος

C25.2 Ουρά του παγκρέατος

C25.3 Παγκρεατικός πόρος

C25.4 Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος

C25.7 Αλλα τμήματα του παγκρέατος

C25.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του παγκρέατος

C25.9 Διάφορα τμήματα του παγκρέατος

C26 Κακοήθη νεοπλάσματα σε άλλα και ill-defined όργανα του πεπτικού συστήματος

C26.0 Διάφορα τμήματα του πεπτικού συστήματος

C26.1 Σπλήνας

C26.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του πεπτικού συστήματος

C26.9 Ασαφώς καθοριζόμενες περιοχές του πεπτικού συστήματος

C30 Κακοήθη νεοπλάσματα των ρινικών κοιλοτύπων και του μέσου ωτός

C30.0 Ρινική κοιλότητα

C30.1 Μέσο ους

C31 Κακοήθη νεοπλάσματα των επικουρικών κόλπων

C31.0 Γναθιαίος κόλπος

C31.1 Ηθμοειδείς κόλποι

C31.2 Μετωπιαίος κόλπος

C31.3 Σφηνοειδείς κόλποι

C31.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των επικπουρικών κόλπων

C31.9 Διάφορα τμήματα των επικουρικών κόλπων

C32 Κακοήθη νεοπλάσματα του λάρυγγα

C32.0 Γλωττίδα

C32.1 Supraglottis (΄άνωθεν του υοειδούς οστού μοίρα της γλωττίδας)

C32.2 Subglottis (η μοίρα της γλωττίδας κάτωθεν του υοειδούς)

C32.3 Λαρυγγικό χόνδρο



C32.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του λάρυγγα

C32.9 Διάφορα τμήματα του λάρυγγα

C33 Κακοήθη νεοπλάσματα της τραχείας

C34 Κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και του πνεύμονα

C34.0 Κύριος βρόγχος

C34.1 Άνω λοβός του πνεύμονα, βρόγχοι του άνω λοβού

C34.2 Μέσος λοβός του πνεύμονα, βρόγχοι του μέσουλοβού

C34.3 Κάτω λοβός του πνεύμονα, βρόγχοι του κάτω λοβού

C34.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των βρόγχων και του πνεύμονα

C34.9 Διάφορα τμήματα των βρόχων και του πνεύμονα

C37 Κακοήθη νεοπλάσματα του θύμου αδένα

C38 Κακοήθη νεοπλάσματα της καρδιάς, του μεσοθωρακίου και του υπεζωκότα

C38.0 Καρδιά

C38.1 Πρόσθιο μεσοθωράκιο

C38.2 Οπίσθιο μεσοθωράκιο

C38.3 Διάφορα τμήματα του μεσοθωρακίου

C38.4 Υπεζωκότας

C38.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες της καρδιάς, του μεσοθωρακίου και του υπεζωκότα

C39 Κακοήθη νεοπλάσματα σε άλλες και ασαφείς εντοπίσεις στο αναπνευστικό σύστημα και σε ενδοθωρακικά όργανα

C39.0 Διάφορα τμήματα της ανώτερης αναπνευστικής οδού

C39.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του αναπνευστικού και ενδοθωρακικών οργάνων

C39.9 Ασαφείς εντοπίσεις μέσα στο αναπνευστικό σύστημα

C40 Κακοηθες νεοπλασμα των οστων και των αρθρικων χονδρων των ακρων

C40.0 Ωμοπλάτη και μακρά οστά του άνω άκρου

C40.1 Βραχέα οστά του άνω άκρου

C40.2 Μακρά οστά του κάτω άκρου

C40.3 Βραχέα οστά του κάτω άκρου

C40.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των οστών και των αρθρικών χόνδρων τους

C40.9 Διάφορα τμήματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων

C41 Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων διαφόρων άλλων εντοπίσεων

C41.0 Οστά του κρανίου και του προσώπου

C41.1 Κάτω γνάθος

C41.2 Σπονδυλική στήλη

C41.3 Πλευρές, στέρνο και κλείδα

C41.4 Πυελικά οστά, ιερό οστό και κόκκυγας

C41.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των οστών και των αρθρικών χόνδρων

C41.9 Διάφορα τμήματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων

C43 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος

C43.0 Κακόηθες μελάνωμα των χειλέων

C43.1 Κακόηθες μελάνωμα των βλεφάρων, συμπεριλαμβανομένου και του κανθού

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



C43.3 Κακόηθες μελάνωμα διαφόρων άλλων τμημάτων του προσώπου

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

C43.5 Κακόηθες μελάνωμα του κορμού

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

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

C43.8 Αλληλοκαλυπτόμενο κακόηθες μελάνωμα του δέρματος

C43.9 Διάφορες μορφές κακοήθους μελανώματος του δέρματος

C44 Αλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος

C44.0 Δέρμα των χειλέων

C44.1 Δέρμα του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου και του κανθού

C44.2 Δέρμα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου

C44.3 Δέρμα διαφόρων άλλων τμημάτων του προσώπου

C44.4 Δέρμα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου

C44.5 Δέρμα του κορμού

C44.6 Δέρμα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ώμου

C44.7 Δέρμα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ισχίου

C44.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του δέρματος

C44.9 Διαφόρων εντοπίσεων κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος

C45 Μεσοθήλωμα

C45.0 Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα

C45.1 Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου

C45.2 Μεσοθηλίωμα του περικαρδίου

C45.7 Μεσοθηλίωμα άλλων εντοπίσεων

C45.9 Μεσοθηλίωμα διαφόρων εντοπίσεων

C46 Σάρκωμα του Kaposi

C46.0 Σάρκωμα Kaposi του δέρματος

C46.1 Σάρκωμα Kaposi  των μαλακών μορίων

C46.2 Σάρκωμα Kaposi  της υπερώας

C46.3 Σάρκωμα Kaposi των λεμφαδένων

C46.7 Σάρκωμα Kaposi άλλων εντοπίσεων

C46.8 Σάρκωμα Kaposi πολλαπλών οργάνων

C46.9 Σάρκωμα Kaposi διαφόρων εντοπίσεων

C47 Κακοήθη νεοπλάσματα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος

C47.0 Περιφερικά νεύρα της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου

C47.1 Περιφερικά νεύρα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ώμου

C47.2 Περιφερικά νεύρα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ισχίου

C47.3 Περιφερικά νεύρα του θώρακα

C47.4 Περιφερικά νεύρα της κοιλίας

C47.5 Περιφερικά νεύρα της πυέλου

C47.6 Περιφερικά νεύρα του κορμού (διαφόρων περιοχών αυτού)

C47.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος

C47.9 Διάφορα περιφερικά νεύρα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα

C48 Κακοήθη νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναικού χώρου και του περιτοναίου

C48.0 Οπισθοπεριτοναικός χώρος



C48.1 Ειδικά τμήματα του περιτοναίου

C48.2 Διάφορα τμήματα του περιτοναίου

C48.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και του περιτοναίου

C49 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων συνδετικών ιστών και μαλακών μορίων

C49.0 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου

C49.1 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ώμου

C49.2 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ισχίου

C49.3 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια του θώρακα

C49.4 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια της κοιλιάς

C49.5 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια της πυέλου

C49.6 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια διαφόρων τμημάτων του κορμού

C49.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του συνδετικού ιστού και των μαλακών μορίων

C49.9 Διάφορα τμήματα συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων

C50 Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού

C50.0 Θηλή και άλως

C50.1 Κεντρικό τμήμα του μαστού

C50.2 Άνω - έσω τεταρτημόριο του μαστού

C50.3 Κάτω - έστω τεταρτημόριο του μαστού

C50.4 Άνω - έξω τεταρτημόριο του μαστού

C50.5 Κάτω - έξω τεταρτημόριο του μαστού

C50.6 Αxillary tail of breast

C50.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του μαστού

C50.9 Διάφορα μέρη του μαστού

C51 Κακοήθη νεοπλάσματα του αιδοίου

C51.0 Μεγάλα χείλη του αιδοίου

C51.1 Μικρά χείλη του αιδοίου

C51.2 Κλειτορίδα

C51.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του αιδοίου

C51.9 Διάφορα τμήματα του αιδοίου

C52 Κακοήθη νεοπλάσματα του κόλπου

C53 Κακοήθη νεοπλάσματα του τραχήλου της μήτρας

C53.0 Ενδοτράχηλος

C53.1 Εξωτράχηλος

C53.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του τραχήλου της μήτρας

C53.9 Διάφορα τμήματα του τραχήλου της μήτρας

C54 Κακοήθη νεοπλάσματα του σώματος της μήτρας

C54.0 Ισθμός της μήτρας

C54.1 Ενδομήτριο

C54.2 Μυομήτριο

C54.3 Πυθμένας της μήτρας

C54.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του σώματος της μήτρας

C54.9 Διάφορα τμήματα του σώματος της μήτρας

C55 Κακοήθη νεοπλάσματα της μήτρας (ανεξαρτήτως τμήματος στο οποίο αναφέρονται)



C56 Κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών

C57 Κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων τμημάτων γυναικείων γεννητικών οργάνων

C57.0 Φαλοπιανός αγωγός (σάλπιγγα)

C57.1 Πλατύς σύνδεσμος της μήτρας

C57.2 Στρογγύλος σύνδεσμος της μήτρας

C57.3 Παραμήτριο

C57.4 Διάφορα εξαρτήματα της μήτρας

C57.7 Αλλα συγκεκριμένα τμήματα γυναικείων γεννητικών οργάνων

C57.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των γυναικείων γεννητικών οργάνων

C57.9 Διάφορα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

C58 Κακοήθη νεοπλάσματα του πλακούντα

C60 Κακοήθη νεοπλάσματα του πέους

C60.0 Ακροπροσθία, πόσθη

C60.1 Βάλανος του πέους

C60.2 Σώμα του πέους

C60.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του πέους

C60.9 Διάφορα τμήματα του πέους

C61 Κακοήθη νεοπλάσματα του προστάτη

C62 Κακοήθη νεοπλάσματα του όρχεος

C62.0 Κρυψορχία

C62.1 Κατελθών όρχις

C62.9 Διάφορα τμήματα του όρχεος

C63 Κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων τμημάτων των ανδρικών γεννητικών οργάνων

C63.0 Επιδυδιμίδα

C63.1 Σπερματικός τόνος

C63.2 Όσχεο

C63.7 Αλλα συγκείμενα τμήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

C63.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των ανδρικών γεννητικών οργάνων

C63.9 Διάφορα τμήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

C64 Κακοήθη νεοπλάσματα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου

C65 Κακοήθη νεοπλάσματα της νεφρικής πυέλου

C66 Κακοήθη νεοπλάσματα του ουρητήρα

C67 Κακοήθη νεοπλάσματα της κύστης

C67.0 Κυστικό τρίγωνο

C67.1 Θόλος της κύστης

C67.2 Πλάγιο τοίχωμα της κύστης

C67.3 Πρόσθιο τοίχωμα της κύστης

C67.4 Οπίσθιο τοίχωμα της κύστης

C67.5 Αυχένας της κύστης

C67.6 Ουρηθρικό στόμιο

C67.7 Ουραχός

C67.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες της κύστης



C67.9 Διάφορα τμήματα της κύστης

C68 Κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων οργάνων του ουροποιητικού

C68.0 Ουρήθρα

C68.1 Παραουρηθρικοί αδένες

C68.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες των οργάνων του ουροποιητικού

C68.9 Διάφορα τμήματα των οργάνων του ουροποιητικού

C69 Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

C69.0 Επιπεφυκότας

C69.1 Κερατοειδής χιτώνας (του οφθαλμού)

C69.2 Αμφιβληστροειδής χιτώνας (του οφθαλμού)

C69.3 Χοριοειδής χιτώνας (του οφθαλμού)

C69.4 Ακτινωτό σώμα

C69.5 Δακρυϊκός αδένας και πόρος

C69.6 Οφθαλμικός κόγχος

C69.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

C69.9 Οφθαλμου, μη καθορισμενο

C70 Κακοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων

C70.0 Εγκεφαλικές μήνιγγες

C70.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού

C70.9 Διάφορα άλλα τμήματα μηνίγγων

C71 Κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου

C71.0 Εγκέφαλος, εκτός από τους λοβούς και τις κοιλίες

C71.1 Μετωπιαίος λοβός

C71.2 Κροταφικός λοβός

C71.3 Βρεγματικός λοβός

C71.4 Ινιακός λοβός

C71.5 Εγκεφαλικές κοιλίες

C71.6 Παρεγκεφαλίδα

C71.7 Εγκεφαλικό στέλεχος

C71.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του εγκεφάλου

C71.9 Διάφορα τμήματα του εγκεφάλου

C72 Κακοήθη νεοπλάσματα του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

C72.0 Νωτιαίος μυελός

C72.1 Ιππουρίδα

C72.2 Οσφρητικό νεύρο

C72.3 Οπτικό νεύρο

C72.4 Ακουστικό νεύρο

C72.5 Διάφορα άλλα κρανιακά νεύρα

C72.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

C72.9 Κεντρικου νευρικου συστηματος, μη καθορισμενο

C73 Κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδή αδένα

C74 Κακοήθη νεοπλάσματα των επινεφριδίων

C74.0 Φλοιός των επινεφριδίων

C74.1 Μυελός των επινεφριδίων



C74.9 Διάφορα τμήματα των επινεφριδίων

C75 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων ενδοκρινών αδένων και των σχετικών τους δομών

C75.0 Παραθυρεοειδείς αδένες

C75.1 Υπόφυση

C75.2 Κρανιοφαρυγγικός πόρος

C75.3 Κωνάρια (επίφυση)

C75.4 Καρωτιδικό σωμάτιο

C75.5 Αορτικό σωμάτιο και άλλα παραγάγγλια

C75.8 Διάφορες περιπτώσεις πολυαδενικής συμμετοχής

C75.9 Διάφοροι άλλοι ενδοκρινείς αδένες

C76 Κακοηθες νεοπλασμα αλλων και ασαφως καθοριζομενων εντοπισεων

C76.0 Κεφαλή, πρόσωπο και τράχηλος

C76.1 Θωρακα

C76.2 Κοιλιας

C76.3 Πύελος

C76.4 Άνω άκρο

C76.5 Κάτω άκρο

C76.7 Άλλες ασαφείς εντοπίσεις

C76.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες άλλων και ασαφών εντοπίσεων

C77 Δευτεροπαθή και διάφορα κακοήθη νεοπλάσματα των λεμφαδένων

C77.0 Λεμφαδενων της κεφαλης, του προσωπου και του τραχηλου

C77.1 Ενδοθωρακικων λεμφαδενων

C77.2 Ενδοκοιλιακοί λεμφαδένες

C77.3 Μασχαλιαίοι λεμφαδένες και λεμφαδένες του άνω άκρου

C77.4 Βουβωνικοί λεμφαδένες και λεμφαδένες του κάτω άκρου

C77.5 Ενδοπυελικοί λεμφαδένες

C77.8 Λεμφαδένες σε πολλαπλές περιοχές

C77.9 Λεμφαδένες σε διάφορες περιοχές

C78 Δευτεροπαθες κακοηθες νεοπλασμα οργανων του αναπνευστικου και του πεπτικου συστηματος

C78.0 Δευτεροπαθή κακόηθη νεοπλάσματα του πνεύμονα

C78.1 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθωρακίου

C78.2 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του υπεζωκότα

C78.3 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων οργάνων του αναπνευστικού

C78.4 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου

C78.5 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του παχέος εντέρου και του ορθού

C78.6 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναικού χώρου και του περιτοναίου

C78.7 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του ήπατος

C78.8 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων οργάνων του πεπτικού συστήματος

C79 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα άλλων εντοπίσεων

C79.0 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου

C79.1 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα της κύστης και διαφόρων άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος

C79.2 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος

C79.3 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων



C79.4 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων τμημάτων του νευρικού συστήματος

C79.5 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και του μυελού των οστών

C79.6 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα της ωοθήκης

C79.7 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα των επινεφριδίων

C79.8 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα άλλων συγκεκριμένων εντοπίσεων

C80 Κακοήθη νεοπλάσματα χωρίς συγκεκριμένη εντόπιση

C81 Νόσος του Hodkgin

C81.0 Τύπος με λεμφοκυτταρική επικράτηση

C81.1 Οζώδης σκλήρυνση

C81.2 Τύπος της μικτής κυτταροβρίθειας

C81.3 Λεμφοπενικός τύπος

C81.7 Άλλες μορφές της νόσου του Hodgkin

C81.9 Διάφορες μορφές της νόσου του Hodgkin

C82 Θυλακιώδη (οζώδη) μη-Hodgkin λεμφώματα

C82.0 Θυλακιώδες, με επικράτηση μικρών κυττάρων με εντομή

C82.1 Θυλακιώδες, μικτό με μικρά κύτταρα με εντομή και μεγάλα κύτταρα

C82.2 Θυλακιώδες, με επικράτηση μεγάλων κυττάρων

C82.7 Αλλοι τύποι θυλακιώδους μη-Hodgkin λεμφώματος

C82.9 Διάφοροι τύποι θυλακιώδους μη-Hodgkin λεμφώματος

C83 Διάχυτα μη-Hodgkin λεμφώματα

C83.0 Διάχυτο από μικρά κύτταρα

C83.1 Διάχυτο από μικρά κύτταρα με εντομή

C83.2 Διάχυτο μικτό από μικρά κύτταρα και μεγάλα κύτταρα

C83.3 Διάχυτο από μεγάλα κύτταρα

C83.4 Διάχυτο ανοσοβλαστικό

C83.5 Διάχυτο λεμφοβλαστικό

C83.6 Διάχυτο αδιαφοροποίητο

C83.7 Λέμφωμα Burkitt

C83.8 Αλλοι τύποι διάχυτου non-Hodgkin λεμφώματος

C83.9 Διάφοροι τύποι διάχυτου non-Hodgkin λεμφώματος

C84 Περιφερικα και δερματικα Τ-κυτταρικα λεμφωματα

C84.0 Σπογγοειδής μυκητίαση

C84.1 Σύνδρομο Sezary

C84.2 Λέμφωμα Τ-ζώνης

C84.3 Λεμφοεπιθηλιοειδές λέμφωμα

C84.4 Περιφερικό λέμφωμα από Τ-κύτταρα

C84.5 Διάφορα άλλα λεμφώματα από Τ-κύτταρα

C85 αλλοι και μη καθορισμενοι τυποι μη-Hodgkin λεμφωματος

C85.0 Λεμφοσάρκωμα

C85.1 Διάφορες μορφές λεμφώματος από Β-κύτταρα

C85.7 Αλλοι συγκεκριμένοι τύποι non-Hodgkin λεμφώματος

C85.9 Διάφοροι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος

C88 Κακόηθες ανοσοϋπερπλαστικές παθήσεις

C88.0 Μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom

C88.1 Νόσος του α-βαρέων αλύσεων



C88.2 Νόσος του γ-βαρέων αλύσεων

C88.3 Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου

C88.7 Άλλες κακοήθεις ανοσοϋπερπλαστικές παθήσεις

C88.9 Διάφορες κακοήθεις ανοσϋπερπλαστικές παθήσεις

C90 Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη νεοπλάσματα των πλασματοκυττάρων

C90.0 Πολλαπλούν μυέλωμα

C90.1 Πλασματοκυτταρικη λευχαιμια

C90.2 Πλασματοκύτωμα, εξωμυελικό

C91 Λεμφογενης λευχαιμια

C91.0 Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

C91.1 Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

C91.2 Υποξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία

C91.3 Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία

C91.4 Λευχαιμια απο τριχωτα κυτταρα

C91.5 Λευχαιμία των ενηλίκων από Τ-κύτταρα

C91.7 Άλλες λεμφογενείς λευχαιμίες

C91.9 Διάφορες λεμφογενείς λευχαιμίες

C92 Μυελογενης λευχαιμια

C92.0 Οξεία μυελογενής λευχαιμία

C92.1 Χρόνια μυελογενής λευχαιμία

C92.2 Υποξεία μυελογενής λευχαιμία

C92.3 Μυελογενές σάρκωμα

C92.4 Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία

C92.5 Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία

C92.7 Άλλες μυελογενείς λευχαιμίες

C92.9 Διάφορες μορφές μυελογενους λευχαιμίας

C93 Μονοκυτταρική λευχαιμία

C93.0 Οξεία μονοκυτταρική λευχαιμία

C93.1 Χρονία μονοκυτταρική λευχαιμία

C93.2 Υποξεία μονοκυτταρική λευχαιμία

C93.7 Άλλες μονοκυτταρικές λευχαιμίες

C93.9 Διάφορες μορφές μονοκυτταρικής λευχαιμίας

C94 αλλες λευχαιμιες καθορισμενου κυτταρικου τυπου

C94.0 Οξεια ερυθραιμια και ερυθρολευχαιμια

C94.1 Χρονια ερυθραιμια

C94.2 Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία

C94.3 Λευχαιμία από μαστοκύτταρα

C94.4 Οξεία πανμυέλωση (acute panmyelosis)

C94.5 Οξεία μυελοϊνωση

C94.7 Διάφορες άλλες λευχαιμίες

C95 Λευχαιμια μη καθορισμενου κυτταρικου τυπου

C95.0 Οξεία λευχαιμία από διάφορους τύπους κυττάρων

C95.1 Χρόνια λευχαιμία διαφόρων τύπων κυττάρων

C95.2 Υποξεία λευχαιμία διαφόρων τύπων κυττάρων



C95.7 Άλλες λευχαιμίες διαφόρων τύπων κυττάρων

C95.9 Διάφορες μορφές λευχαιμίας

C96 αλλα και μη καθορισμενα κακοηθη νεοπλασματα του λεμφικου, αιμοποιητικου και των σχετικων τους ιστων

C96.0 Νόσος των Letterer - Siwe

C96.1 Κακοήθης ιστιοκυττάρωση

C96.2 Κακοήθης όγκος από μαστοκύτταρα

C96.3 Γνησιο ιστιοκυτταρικο λεμφωμα

C96.7 αλλα καθορισμενα κακοηθη νεοπλασματα του λεμφικου, αιμοποιητικου και των σχετικων τους ιστων

C96.9 Κακοηθη νεοπλασματα του λεμφικου, αιμοποιητικου και των σχετικων ιστων, μη καθορισμενα

C97 Κακοηθη νεοπλασματα με ανεξαρτητες (πρωτοπαθεις) πολλαπλες εντοπισεις

D00 Καρκίνωμα in situ της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του στομάχου

D00.0 Χείλη, στοματική κοιλότητα και φάρυγγας

D00.1 Οισοφάγος

D00.2 Στόμαχος

D01 Καρκίνωμα in situ διαφόρων άλλων οργάνων του πεπτικού συστήματος

D01.0 Κόλον

D01.1 Ορθοσιγμοειδική συμβολή

D01.2 Ορθό

D01.3 Πρωκτός και πρωκτικός σωλήνας

D01.4 Διάφορα άλλα τμήματα του εντέρου

D01.5 Ήπαρ, χοληδόχος κύστη, χολαγγεία

D01.7 Αλλα συγκεκριμένα όργανα του πεπτικού συστήματος

D01.9 Διάφορα όργανα του πεπτικού συστήματος

D02 Καρκίνωμα in situ του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος

D02.0 Λάρυγγας

D02.1 Τραχείο

D02.2 Βρόγχοι και πνεύμονες

D02.3 Αλλα τμήματα του αναπνευστικού συστήματος

D02.4 Διάφορα τμήματα του αναπνευστικού συστήματος

D03 Μελάνωμα in situ

D03.0 Μελάνωμα in situ των χειλέων

D03.1 Μελάνωμα in situ των βλεφάρων, συμπεριλαμβανομένου και του κανθού

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

D03.3 Μελάνωμα in situ διαφόρων άλλων τμημάτων του προσώπου

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

D03.5 Μελάνωμα in situ του κορμού

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

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

D03.8 Μελάνωμα in situ άλλων εντοπίσεων

D03.9 Μελάνωμα in situ διαφόρων εντοπίσεων

D04 Καρκινωμα in situ του δερματος

D04.0 Δερματος του χειλους

D04.1 Δερματος του βλεφαρου, συμπεριλαμβανομενου του κανθου

D04.2 Δερματος του ωτος και του εξω ακουστικου πορου

D04.3 Δερματος αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του προσωπου



D04.4 Δερματος του τριχωτου της κεφαλης και του τραχηλου 

D04.5 Δερματος του κορμου

D04.6 Δερματος του ανω ακρου, συμπεριλαμβανομενου του ωμου  

D04.7 Δερματος του κατω ακρου, συμπεριλαμβανομενου του ισχιου

D04.8 Δερματος αλλων εντοπισεων

D04.9 Δερματος, μη καθορισμενο

D05 Καρκίνωμα in situ του μαστού

D05.0 Λοβιοκαρκίνωμα in situ

D05.1 Καρκίνωμα in situ των εκφορητικών πόρων (πορογενές)

D05.7 Αλλα καρκινώματα in situ του μαστού

D05.9 Διάφορα καρκινώματα in situ του μαστού

D06 Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας

D06.0 Ενδοτράχηλος

D06.1 Έξω μοίρα του τραχήλου

D06.7 Αλλα τμήματα του τραχήλου

D06.9 Διάφορα τμήματα του τραχήλου

D07 Καρκίνωμα in situ  διαφόρων άλλων γεννητικών οργάνων

D07.0 Ενδομήτριο

D07.1 Αιδοίο

D07.2 Κόλπος

D07.3 Διάφορα άλλα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D07.4 Πέος

D07.5 Προστάτης

D07.6 Διάφορα άλλα τμήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

D09 Καρκίνωμα in situ διαφόρων άλλων εντοπίσεων

D09.0 Ουροδόχος κύστη

D09.1 Διάφορα άλλα όργανα του ουροποιητικού συστήματος

D09.2 Οφθαλμός

D09.3 Θυρεοειδής αδένας και άλλοι ενδοκρινείς αδένες

D09.7 Καρκίνωμα in situ  άλλων συγκεκριμένων εντοπίσεων

D09.9 Καρκίνωμα in situ διαφόρων εντοπίσεων

D10 Καλοήθη νεοπλάσματα του στόματος και του φάρυγγα

D10.0 Χείλη

D10.1 Γλώσσα

D10.2 ¨Έδαφος του στόματος

D10.3 Διάφορα άλλα τμήματα του στόματος

D10.4 Αμυγδαλή

D10.5 Αλλα τμήματα του στοματοφάρυγγα

D10.6 Ρινοφάρυγγας

D10.7 Υποφάρυγγας

D10.9 Διάφορα τμήματα του φάρυγγα

D11 Καλοήθη νεοπλάσματα των μεγάλων σιελογόνων αδένων

D11.0 Παρωτίδα



D11.7 Αλλοι μεγάλοι σιελογόνοι αδένες

D11.9 Διάφοροι μεγάλοι σιελογόνοι αδένες

D12 Καλοήθη νεοπλάσματα του κόλου, του ορθού, του πρωκτού, του πρωκτικού σωλήνα

D12.0 Τυφλό

D12.1 Σκωληκοειδής απόφυση

D12.2 Ανιόν κόλο

D12.3 Εγκάρσιο κόλο

D12.4 Κατιόν κόλο

D12.5 Σιγμοειδές κόλο

D12.6 Διάφορα τμήματα του κόλου

D12.7 Ορθοσιγμοειδική συμβολή

D12.8 Ορθό

D12.9 Πρωκτό και πρωκτικός σωλήνας

D13 Καλοήθη νεοπλάσματα άλλων και ill-defined τμημάτων του πεπτικού συστήματος

D13.0 Οισοφάγος

D13.1 Στόμαχος

D13.2 Δωδεκαδάκτυλο

D13.3 Διάφορα άλλα τμήματα του λεπτού εντέρου

D13.4 Ήπαρ

D13.5 Εξωηπατικά χολαγγεία

D13.6 Πάγκρεας

D13.7 Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος

D13.9 Ill-defined εντοπίσεις μέσα στο πεπτικό σύστημα

D14 Καλοήθη νεοπλάσματα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος

D14.0 Μέσο ους, ρινική κοιλότητα και επικουρικοί κόλποι

D14.1 Λάρυγγας

D14.2 Τραχεία

D14.3 Βρόγχοι και πνεύμονες

D14.4 Διάφορα τμήματα του αναπνευστικού συστήματος

D15 Καλοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων ενδοθωρακικών οργάνων

D15.0 Θύμος αδένας

D15.1 Καρδιά

D15.2 Μεσοθωράκιο

D15.7 Αλλα συγκεκριμένα ενδοθωρακικά όργανα

D15.9 Διάφορα ενδοθωρακικά όργανα

D16 Καλοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων

D16.0 Ωμοπλάτη και μακρά οστά του άνω άκρου

D16.1 Βραχέα οστά του άνω άκρου

D16.2 Μακρά οστά του κάτω άκρου

D16.3 Βραχέα οστά του κάτω άκρου

D16.4 Οστά του κρανίου και του προσώπου

D16.5 Οστά της κάτω γνάθου

D16.6 Σπονδυλική στήλη

D16.7 Πλευρές, στέρνο και κλείδα



D16.8 Οστά της πυέλου, ιερό οστό και κόκκυγας

D16.9 Διάφορα οστά και αρθρικοί χόνδροι

D17 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού

D17.0 Καλοήθη νεοπλάσματα, του λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού στην κεφαλή, το πρόσωπο και τον τράχηλο

D17.1 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού του κορμού

D17.2 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού των άκρων

D17.3 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού διαφόρων άλλων εντοπίσεων

D17.4 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού των ενδοθωρακικών οργάνων

D17.5 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού των ενδοκοιλιακών οργάνων

D17.6 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού του σπερματικού τόνου

D17.7 Καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού άλλων εντοπίσεων

D17.9 Διάφορα καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού

D18 Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα, ανεξαρτήτου εντοπίσεως

D18.0 Αιμαγγείωμα, ανεξαρτήτως εντοπίσεως

D18.1 Λεμφαγγείωμα, ανεξαρτήτως εντοπίσεως

D19 Καλοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλιακού ιστού

D19.0 Μεσοθήλιο του υπεζωκότα

D19.1 Μεσοθήλιο του περιτοναίου

D19.7 Μεσοθήλιο άλλων εντοπίσεων

D19.9 Μεσοθήλιο διαφόρων εντοπίσεων

D20 Καλοήθη νεοπλάσματα των μαλακών μορίων του οπισθοπεριτοναικού χώρου και του περιτοναίου

D20.0 οπισθοπεριτοναικός χώρος

D20.1 Περιτόναιο

D21 Αλλα καλοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων

D21.0 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου

D21.1 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ώμου

D21.2 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ισχίου

D21.3 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια του θώρακα

D21.4 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια της κοιλιάς

D21.5 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια της πυέλου

D21.6 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια διαφόρων τμημάτων του κορμού

D21.9 Συνδετικός ιστός και μαλακά μόρια διαφόρων περιοχών

D22 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι

D22.0 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι των χειλέων

D22.1 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι των βλεφάρων, συμπεριλαμβανομένου και του κανθού

D22.2 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του ωτός και το έξω ακουστικού πόρου

D22.3 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι διαφόρων άλλων τμημάτων του προσώπου

D22.4 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου

D22.5 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κορμού

D22.6 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ώμου

D22.7 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ισχίου

D22.9 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι διαφόρων εντοπίσεων

D23 Αλλα καλοήθη νεοπλάσματα του δέρματος



D23.0 Δέρμα των χειλέων

D23.1 Δέρμα του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου και του κανθού

D23.2 Δέρμα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου

D23.3 Δέρμα διαφόρων άλλων τμημάτων του προσώπου

D23.4 Δέρμα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου

D23.5 Δέρμα του κορμού

D23.6 Δέρμα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ώμου

D23.7 Δέρμα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου και του ισχίου

D23.9 Διάφορα τμήματα του δέρματος

D24 Καλοήθη νεοπλάσματα του μαστού

D25 Λειομύωμα της μήτρας

D25.0 Υποβλεννογόνιο λειομύωμα της μήτρας

D25.1 Ενδοτοιχωματικό λειομύωμα της μήτρας

D25.2 Υποορογόνιο λειομύωμα της μήτρας

D25.9 Άλλες μορφές λειομυώματος

D26 Αλλα καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας

D26.0 Τράχηλος της μήτρας

D26.1 Σώμα της μήτρας

D26.7 Αλλα τμήματα της μήτρας

D26.9 Διάφορα τμήματα της μήτρας

D27 Καλοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών

D28 Καλοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων τμημάτων των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D28.0 Αιδοίο

D28.1 Κόλπος

D28.2 Ωαγωγοί και σύνδεσμοι της μήτρας

D28.7 Ορισμένα άλλα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D28.9 Διάφορα άλλα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D29 Καλοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

D29.0 Πέος

D29.1 Προστάτης

D29.2 Όρχεις

D29.3 Επιδιδυμίδα

D29.4 Όσχεο

D29.7 Αλλα τμήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

D29.9 Διάφορα τμήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

D30 Καλοήθη νεοπλάσματα των οργάνων του ουροποιητικού

D30.0 Νεφρός

D30.1 Νεφρική πύελος

D30.2 Ουρητήρας

D30.3 Ουροδόχος κύστη

D30.4 Ουρήθρα

D30.7 Αλλα όργανα του ουροποιητικού συστήματος

D30.9 Διάφορα τμήματα των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος

D31 Καλοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

D31.0 Επιπεφυκότας



D31.1 Κερατοειδής

D31.2 Αμφιβληστροειδής χιτώνας

D31.3 Χοριοειδής χιτώνας

D31.4 Ακτινωτό σώμα

D31.5 Δακρυϊκοί αδένες και δακρυϊκός πόρος

D31.6 Διάφορα τμήματα του οφθαλμικού κόγχου

D31.9 Διάφορα τμήματα του οφθαλμού

D32 Καλοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων

D32.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου

D32.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού

D32.9 Διάφορα τμήματα των μηνίγγων

D33 Καλοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

D33.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D33.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D33.2 Διάφορα τμήματα του εγκεφάλου

D33.3 Κρανιακά νεύρα

D33.4 Νωτιαίος μυελός

D33.7 Ορισμένα άλλα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

D33.9 Διάφορα άλλα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

D34 Καλοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς άξονα

D35 Καλοήθη νεοπλάσματα ορισμένων άλλων ενδοκρινών αδένων

D35.0 Επινεφρίδια

D35.1 Παραθυρεοειδείς αδένες

D35.2 Υπόφυση

D35.3 Craniopharyngeal duct
D35.4 Επίφυση (κωνάριο)

D35.5 Καρωτιδικό σωμάτιο

D35.6 Καρωτιδικό σωμάτιο και άλλα παραγάγγλια

D35.7 Ορισμένοι άλλοι ενδοκρινείς αδένες

D35.8 Πολυαδενική συμμετοχή

D35.9 Διάφοροι ενδοκρινείς αδένες

D36 Καλοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων εντοπίσεων

D36.0 Λεμφαδένες

D36.1 Περιφερικά νεύρα και αυτόνομο νευρικό σύστημα

D36.7 Ορισμένες άλλες εντοπίσεις

D36.9 Καλοήθη νεοπλάσματα διαφόρων εντοπίσεων

D37 Νεοπλάσματα με άγνωστη ή αβέβαιη συμπεριφορά της στοματικής κοιλότητας και των οργάνων του πεπτικού

D37.0 Χείλη, στοματική κοιλότητα και φάρυγγας

D37.1 Στόμαχος

D37.2 Λεπτό έντερο

D37.3 Σκωληκοειδής απόφυση

D37.4 Κόλον

D37.5 Ορθό



D37.6 Ήπαρ, χοληδόχος κύστη και χολαγγεία

D37.7 αλλων οργανων του πεπτικου συστηματος

D37.9 Διάφορα όργανα του πεπτικού συστήματος

D38 Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά του μέσου ωτός, των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων

D38.0 Λάρυγγας

D38.1 Τραχεία, βρόγχοι και πνεύμονες

D38.2 Υπεζωκότας

D38.3 Μεσοθωράκιο

D38.4 Θύμος αδένας

D38.5 Αλλα όργανα του αναπνευστικού

D38.6 Διάφορα όργανα του αναπνευστικού συστήματος

D39 Νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων με άγνωστη ή αβέβαιη συμπεριφορά

D39.0 Μήτρα

D39.1 Ωοθήκες

D39.2 Πλακούντας

D39.7 Αλλα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D39.9 Διάφορα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D40 Νεοπλάσματα  των ανδρικών γεννητικών οργάνων με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D40.0 Προστάτης

D40.1 Όρχεις

D40.7 Αλλα τμήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

D40.9 Διάφορα τμήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

D41 Νεοπλάσματα των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D41.0 Νεφρός

D41.1 Νεφρική πύελος

D41.2 Ουρητήρας

D41.3 Ουρήθρα

D41.4 Ουροδόχος κύστη

D41.7 Αλλα όργανα του ουροποιητικού συστήματος

D41.9 Διάφορα όργανα του ουροποιητικού συστήματος

D42 Νεοπλάσματα των μηνίγγων με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D42.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου

D42.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού

D42.9 Διάφορα τμήματα των μηνίγγων

D43 Νεοπλάσματα του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D43.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D43.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D43.2 Διάφορα τμήματα του εγκεφάλου

D43.3 Κρανιακά νεύρα

D43.4 Νωτιαίος μυελός

D43.7 Αλλα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

D43.9 Διάφορα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

D44 Νεοπλάσματα των ενδοκρινών αδένων με άγνωστη και αβέβαιη συμπεριφορά

D44.0 Θυρεοειδής αδένας

D44.1 Επινεφρίδια



D44.2 Παραθυρεοειδείς αδένες

D44.3 Υπόφυση

D44.4 Craniopharyngeal duct
D44.5 Επίφυση (κωνάριο)

D44.6 Καρωτιδικό σωμάτιο

D44.7 Αορτικό σωμάτιο και άλλα παραγάγγλια

D44.8 Πολυαδενική συμμετοχή

D44.9 Διάφοροι ενδοκρινείς αδένες

D45 Αλήθης πολυκυτταραιμία

D46 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

D46.0 Ανθεκτικής αναιμία χωρίς δακτυλοφόρους σιδηροβλάστες

D46.1 Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοφόρους σιδηροβλάστες

D46.2 Ανθεκτική αναιμία με πολλούς βλάστες

D46.3 Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών σε εξαλλαγή

D46.4 Διάφορες μορφές ανθεκτικής αναιμίας

D46.7 Αλλα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

D46.9 Διάφορα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

D47 Αλλα νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών με αβέβαιη ή άγνωστη συμπροφορά

D47.0 Ιστιοκυταρικός όγκος και όγκος από μαστοκύτταρα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D47.1 Χρόνια μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα

D47.2 Μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια

D47.3 Ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυττάρωση

D47.7 Ορισμένα άλλα νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D47.9 Διάφορα νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικόυ και των σχετικών ιστών με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D48 Νεοπλάσματα σε διάφορες άλλες εντοπίσεις με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D48.0 Οστά και αρθρικοί χόνδροι

D48.1 Συνδετικός ιστός και άλλα μαλακά μόρια

D48.2 Περιφερικά νεύρα και αυτόνομο νευρικό σύστημα

D48.3 Οπισθοπεριτόναιο

D48.4 Περιτοναιου

D48.5 Δέρμα

D48.6 Μαστός

D48.7 Ορισμένες άλλες εντοπίσεις

D48.9 Διάφορα νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D50 Αναιμια απο ανεπαρκεια σιδηρου

D50.0 Σιδηροπενικη αναιμια που οφειλεται σε απωλεια αιματος (χρονια)

D50.1 Σιδηροπενικη δυσφαγια

D50.8 αλλες σιδηροπενικες αναιμιες

D50.9 Σιδηροπενικη αναιμια, μη καθορισμενη

D51 Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12

D51.0 Αναιμια απο ανεπαρκεια βιταμινης Β12, λογω ελλειψης του ενδογενους παραγοντα

D51.1 Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12, λόγω δυσαπορρόφησης της βιταμίνης Β12 και πρωτενουρίας

D51.2 Aνεπαρκεια τρανσκοβαλαμινης ΙΙ

D51.3 Άλλες αναιμίες που οφείλονται σε διαιτητική έλλειψη της βιταμίνης Β12



D51.8 Άλλες αναιμίες από έλλειψη Β12

D51.9 Αναιμίες από έλλειψη Β12, μη οριζόμενες

D52 Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος

D52.0 Αναιμία από διαιτητική έλλειψη φυλλικού οξέος

D52.1 Έλλειψη φυλλικού οξέος που προκαλείται από φάρμακα

D52.8 Άλλες αναιμίες από έλλειψη φυλλικού οξέος

D52.9 Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος, μη οριζόμενη

D53 Άλλες  αναιμίες από έλλειψη αιματινικών παραγόντων

D53.0 Αναιμία από έλλειψη πρωτεϊνών

D53.1 αλλες μεγαλοβλαστικες αναιμιες, που δεν ταξινομουνται αλλου

D53.2 Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης C

D53.8 Ορισμένες άλλες διατροφικές αναιμίες

D53.9 Διατροφικη αναιμια, μη καθορισμενη

D55 Αναιμία που οφείλεται σε ενζυμικές διαταραχές

D55.0 Αναιμία που οφείλεται σε έλλειψη γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης (G6PD)

D55.1 Αναιμία που οφείλεται σε άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλουταθειόνης

D55.2 Αναιμία που οφείλεται σε διαταραχές γλυκολυτικών ενζύμων

D55.3 Αναιμία που οφείλεται σε διαταραχές του μεταβολισμού των νουκλεοτιδίων

D55.8 Άλλες αναιμίες που οφείλονται σε ενζυμικές διαταραχές

D55.9 Αναιμίες που οφείλονται σε ενζυμικές διαταραχές, μη οριζόμενες

D56 Μεσογειακά σύνδρομα (Θαλασσαιμίες)

D56.0 α-μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία

D56.1 β-μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία

D56.2 δ-β μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία

D56.3 Ετερόζυγη μεσογειακή αναιμία (στίγμα)

D56.4 Κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (ΗΡFH)

D56.8 Άλλα μεσογειακά σύνδρομα ή θαλασσαιμίες

D56.9 Διάφορα μεσογειακά σύνδρομα ή θαλασσαιμίες

D57 Δρεπανοκυτταρικές διαταραχές

D57.0 Δρεπανοκυτταρική αναιμία με δρεπανοκυτταρική κρίση

D57.1 Δρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς κρίση

D57.2 Διπλά ετεροζυγωτικές δρεπανοκυτταρικές διαταραχές

D57.3 Ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία ή στίγμα

D57.8 Άλλες δρεπανοκυτταρικές διαταραχές

D58 Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες

D58.0 Κληρονομική σφαιροκυττάρωση

D58.1 Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση

D58.2 Άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

D58.8 Ορισμένες άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες

D58.9 Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, μη οριζόμενες

D59 Επικτητη αιμολυτικη αναιμια



D59.0 Αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες οφειλόμενες σε φάρμακα

D59.1 Άλλες αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες

D59.2 Μη αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες οφειλόμενες σε φάρμακα

D59.3 Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο

D59.4 Άλλες μη αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες

D59.5 Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (Marchiafare-Micheli)

D59.6 Αιμοσφαιρινουρία που οφείλεται σε αιμόλυση από άλλους εξωγενείς παράγοντες

D59.8 Άλλες επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες

D59.9 Διάφορες επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες, μη οριζόμενες

D60 Επικτητη αμιγης απλασια των ερυθροκυτταρων [ερυθροβλαστοπενια]

D60.0 Χρόνια επίκτητη ερυθροκυτταρική απλασία

D60.1 Παροδική επίκτητη ερυθροκυτταρική απλασία

D60.8 Άλλες μορφές επίκτητης ερυθροκυτταρικής απλασίας

D60.9 Επίκτητη ερυθροκυτταρική απλασία, μη οριζόμενη

D61 Άλλες απλαστικές αναιμίες

D61.0 Ιδιοσυγκρασιακή απλαστική αναιμία

D61.1 Απλαστική αναιμία που προκαλείται από φάρμακα

D61.2 Απλαστική αναιμία που οφείλεται σε άλλους εξωγενείς παράγοντες

D61.3 Ιδιοπαθής απλαστική αναιμία

D61.8 Ορισμένες άλλες απλαστικές αναιμίες

D61.9 Άλλες απλαστικές αναιμίες, μη οριζόμενες

D62 Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία

D63* Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

D63.0* Αναιμια στα νεοπλασματικα νοσηματα (C00- D48+ )

D63.8* Αναιμια σε αλλα χρονια νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

D64 Άλλες αναιμίες

D64.0 Κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία

D64.1 Δευτεροπαθής σιδηροβλαστική αναιμία, οφειλόμενη σε κάποιο νόσημα

D64.2 Δευτεροπαθής σιδηροβλαστική αναιμία οφειλόμενη σε φάρμακο και τοξίνες

D64.3 Άλλες μορφές σιδηροβλαστικής αναιμίας

D64.4 Συγγενής δυσερυθροποιητική αναιμία

D64.8 Ορισμένες άλλες αναιμίες

D64.9 Αναιμίες μη οριζόμενες

D65 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

D66 Κληρονομική έλλειψη του παράγοντα VIII

D67 Κληρονομική έλλειψη του παράγοντα ΙΧ

D68 Άλλες διαταραχές της πήξης του αίματος

D68.0 Νόσος του Von Willebrand

D68.1 Κληρονομική έλλειψη του παράγοντα ΧΙ



D68.2 Κληρονομική έλλειψη άλλων παραγόντων της πήξης

D68.3 Αιμορραγικές διαταραχές που οφείλονται σε αντιπηκτικούς παράγοντες της κυκλοφορίας

D68.4 Επίκτητη έλλειψη παραγόντων της πήξης

D68.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές της πήξης

D68.9 Διαταραχη της πηξης, μη καθορισμενη

D69 Πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις

D69.0 Αλλεργική πορφύρα

D69.1 Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων

D69.2 αλλες περιπτωσεις μη θρομβοπενικης πορφυρας

D69.3 Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα

D69.4 Άλλες μορφές πρωτοπαθούς θρομβοπενίας

D69.5 Δευτεροπαθής θρομβοπενία

D69.6 Περιπτώσεις θρομβοπενίας μη οριζόμενες

D69.8 Ορισμένες άλλες αιμορραγικές καταστάσεις

D69.9 Αιμορραγικές καταστάσεις μη οριζόμενες

D70 Ακοκοκκιοκυτταραιμία

D71 Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων

D72 Άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων

D72.0 Γενετικές ανωμαλίες των λευκοκυττάρων

D72.1 Ηωσινοφιλία

D72.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων

D72.9 Διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων μη οριζόμενες

D73 Παθήσεις του σπληνός

D73.0 Υποσπληνισμός

D73.1 Υπερπληνισμός

D73.2 Χρόνια συμφορητική σπληνομεγαλία

D73.3 Απόστημα του σπληνός

D73.4 Κύστεις του σπληνός

D73.5 Σπληνικό έμφρακτο

D73.8 Άλλες παθήσεις του σπληνός

D73.9 Νοσος του σπληνα, μη καθορισμενη

D74 Μεθαιμοσφαιριναιμία

D74.0 Συγγενής μεθαιμοσφαιριναιμία

D74.8 Άλλες μεθαιμοσφαιριναιμίες

D74.9 Μεθαιμοσφαιριναιμία μη οριζόμενη

D75 Άλλες παθήσεις του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων



D75.0 Οικογενής ερυθροκυττάρωση

D75.1 Δευτεροπαθής πολυκυτταραιμία

D75.2 Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση

D75.8 Ορισμένες άλλες παθήσεις του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων

D75.9 Παθήσεις τους αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων, μη οριζόμενες

D76 Ορισμένες παθήσεις του λεμφικού και του δικτυολεμφοκυτταρικού ιστού

D76.0 Ιστιοκυττωση κυτταρων Langerhans,  που δεν ταξινομειται αλλου

D76.1 Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση

D76.2 Αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα, που έχουν σχεση με λοιμώξεις

D76.3 αλλα συνδρομα ιστιοκυττωσης

D77* αλλες διαταραχες του αιματος και των αιμοποιητικων οργανων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

D80 Ανοσοανεπάρκειες που οφείλονται κυρίως σε διαταραχές των αντισωμάτων

D80.0 Κληρονομικη υπογαμμασφαιριναιμια

D80.1 Μη οικογενής υπογαμμασφαιριναιμία

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

D80.6 Αντισωματική ανεπάρκεια με σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα ανοσοσφαιρινών ή με υπεργαμμασφαιριναιμία

D80.7 Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία του νεογνού

D80.8 Άλλες ανοσοανεπάρκειες που οφείλονται κυρίως σε διαταραχές των αντισωμάτων

D80.9 Ανοσοανεπάρκειες που οφείλονται κυρίως σε διαταραχές των αντισωμάτων μη οριζόμενες

D81 Συνδυασμένες ανοσοαναπάρκειες

D81.0 Βαριά μικτή ανοσοανεπάρκεια με δικτυωτή δυσγενεσία

D81.1 Βαριά μικτή ανοσοανεπάρκεια με ελαττωμένους αριθμούς Τ και Β λεμφοκυττάρων

D81.2 Βαριά μικτή ανοσοανεπάρκεια με φυσιολογικό ή χαμηλό αριθμό Β-λεμφοκυττάρων

D81.3 Ανεπάρκεια της απαμινάσης της αδενοσίνης

D81.4 Σύνδρομο Nezelof

D81.5 Ανεπάρκεια της φωσφορυλάσης της πουρινικής νουκλεοσίδης

D81.6 Ανεπάρκεια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας τάξης Ι

D81.7 Ανεπάρκεια του συστήματος μείζονος ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ

D81.8 Άλλες συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες

D81.9 Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες μη οριζόμενες

D82 Ανοσοανεπάρκεια που σχετίζεται και με άλλες βλάβες

D82.0 Σύνδρομο Wiskott Aldrich

D82.1 Σύνδρομο Di George

D82.2 Ανοσοανεπάρκεια με χαμηλό ανάστημα

D82.3 Ανοσοανεπάρκεια μετά από κληρονομική ελαττωματική απάντηση στον ιό Epstein - Barr

D82.4 Σύνδρομο igE υπερανοσοσφαιριναιμίας

D82.8 Ανοσοανεπάρκεια που σχετίζεται με άλλες μείζονες διαταραχές

D82.9 Ανοσοανεπάρκεια που συνδυάζεται με άλλες μείζονες διαταραχές μη οριζόμενες

D83 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια



D83.0 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια που οφείλεται κυρίως σε ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια των Β-λεμφοκυττάρων

D83.1 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια που οφείλεται κυρίως σε διαταραχές των ανοσορυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων

D83.2 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με αυτοαντισώματα έναντι των Β ή Τ κυττάρων

D83.8 Άλλοι τύποι κοινής ποικίλης ανοσοανεπάρκειας

D83.9 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια μη οριζόμενη

D84 Άλλες ανοσοανεπάρκειες

D84.0 Lymphocute function antigen-1 (LFA-1) defect
D84.1 Ανεπάρκειες του συστήματος του συμπληρώματος

D84.8 Άλλες οριζόμενες ανοσοανεπάρκειες

D84.9 Άλλες ανοσοανεπάρκειες μη οριζόμενες

D86 Σαρκοειδωση

D86.0 Πνευμονική σαρκοείδωση

D86.1 Σαρκοείδωση των λεμφαδένων

D86.2 Πνευμονική σαρκοείδωση με σαρκοείδωση των λεμφαδένων

D86.3 Σαρκοείδωση του δέρματος

D86.8 Σαρκοείδωση άλλων και συνδυασμένων θέσεων

D86.9 Διάφορες μορφές σαρκοείδωσης, μη οριζόμενες

D89 Άλλες διαταραχές που αφορούν τους ανοσολογικούς μηχανισμούς και δεν ταξινομούνται αλλού

D89.0 Πολυκλωνική υπεργαμμαισφαιριναιμία

D89.1 Κρυοσφαιριναιμία

D89.2 Μορφές υπεργαμμασφαιριναιμίας μη οριζόμενες

D89.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος που δεν ταξινομούνται αλλού

D89.9 Διάφορες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος μη οριζόμενες

E00 Συγγενες συνδρομο ανεπαρκειας ιωδιου

E00.0 Συγγενες συνδρομο ελλειψης ιωδιου, νευρολογικος τυπος

E00.1 Συγγενες συνδρομο ελλειψης ιωδιου, μυξοιδηματικος τυπος

E00.2 Συγγενες συνδρομο ανεπαρκειας ιωδιου, μικτος τυπος

E00.9 Συγγενες συνδρομο ανεπαρκειας ιωδιου, μη καθορισμενο.

E01 Διαταραχες του θυρεοειδους σχετιζομενες με ανεπαρκεια ιωδιου και συναφεις καταστασεις

E01.0 Διαχυτη (ενδημικη) βρογχοκηλη σχετιζομενη με ανεπαρκεια ιωδιου

E01.1 Πολυοζωδης (ενδημικη) βρογχοκηλη σχετιζομενη με ανεπαρκεια ιωδιου

E01.2 Βρογχοκηλη (ενδημικη) σχετιζομενη με ανεπαρκεια ιωδιου, μη καθορισμενη.

E01.8 αλλες διαταραχες του θυρεοειδους σχετιζομενες με ανεπαρκεια ιωδιου και συναφεις καταστασεις

E02 Υποκλινικος υποθυρεοειδισμος απο ανεπαρκεια ιωδιου

E03 αλλες μορφες υποθυρεοειδισμου

E03.0 Συγγενης υποθυρεοειδισμος με διαχυτη βρογχοκηλη

E03.1 Συγγενης υποθυρεοειδισμος χωρις βρογχοκηλη

E03.2 Υποθυρεοειδισμος που οφειλεται σε φαρμακα και αλλες εξωγενεις ουσιες

E03.3 Μεταλοιμωδης υποθυρεοειδισμος

E03.4 Ατροφια του θυρεοειδους (επικτητη)

E03.5 Μυξοιδηματικο κωμα

E03.8 αλλος καθορισμενος υποθυρεοειδισμος



E03.9 Υποθυρεοειδισμος, μη καθορισμενος

E04 αλλες μη τοξικες βρογχοκηλες

E04.0 Μη τοξικη διαχυτη βρογχοκηλη

E04.1 Μη τοξικος μονηρης οζος του θυρεοειδους

E04.2 Μη τοξικη πολυοζωδης βρογχοκηλη

E04.8 αλλη καθορισμενη μη τοξικη βρογχοκηλη

E04.9 Μη τοξικη βρογχοκηλη, μη καθορισμενη

E05 Θυρεοτοξικωση [υπερθυρεοειδισμος]

E05.0 Θυρεοτοξικωση με διαχυτη βρογχοκηλη

E05.1 Θυρεοτοξικωση με τοξικο μονηρη θυρεοειδικο οζο

E05.2 Θυρεοτοξικωση με τοξικη πολυοζωδη βρογχοκηλη

E05.3 Θυρεοτοξικωση απο εκτοπο θυρεοειδικο ιστο

E05.4 Εξωγενως προκλητη θυρεοτοξικωση

E05.5 Θυρεοειδικη κριση η θυελλα

E05.8 αλλη θυρεοτοξικωση

E05.9 Θυρεοτοξικωση, μη καθορισμενη

E06 Θυρεοειδιτιδα

E06.0 Οξεια θυρεοειδιτιδα

E06.1 Υποξεια θυρεοειδιτιδα

E06.2 Χρονια θυρεοειδιτιδα με παροδικη θυρεοτοξικωση

E06.3 Αυτοανοση θυρεοειδιτιδα

E06.4 Φαρμακευτικη θυρεοειδιτιδα

E06.5 αλλη χρονια θυρεοειδιτιδα

E06.9 Θυρεοειδιτιδα, μη καθορισμενη

E07 αλλες διαταραχες του θυρεοειδους

E07.0 Υπερεκκριση καλσιτονινης

E07.1 Δυσορμονογενετικη βρογχοκηλη

E07.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του θυρεοειδους

E07.9 Διαταραχη του θυρεοειδους, μη καθορισμενη

E10 Ινσουλινοεξαρτωμενος σακχαρωδης διαβητης

E11 Μη ινσουλινοεξαρτωμενος σακχαρωδης διαβητης

E12 Σακχαρωδης διαβητης που σχετιζεται με υποσιτισμο

E13 αλλες μορφες σακχαρωδους διαβητη

E14 Μη καθορισμένες μορφές σακχαρώδους διαβήτη

E15 Μη διαβητικό υπογλυκαιμικό κώμα

E16 Άλλες διαταραχές τηςομοιοστασίας της γλυκόζης και της λειτουργίας της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος

E16.0 Υπογλυκαιμία προκαλούμενη από φάρμακα χωρίς κώμα

E16.1 Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας

E16.2 Μη καθορισμένες μορφές υπογλυκαιμίας



E16.3 Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης

E16.4 Διαταραχη στην εκκριση γαστρινης

E16.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος

E16.9 Διάφορες διαταραχές της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος

E20 Υποπαραθυρεοειδισμός

E20.0 Ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός

E20.1 Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός

E20.8 Άλλες μορφές υποπαραθυρεοειδισμού

E20.9 Μη καθορισμένες μορφές υποπαραθυρεοειδισμού

E21 Υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων

E21.0 Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

E21.1 Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός που δεν ταξινομείται αλλού

E21.2 Άλλες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού

E21.3 Μη καθορισμένες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού

E21.4 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων

E21.5 Μη καθορισμένες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων

E22 Υπερλειτουργία της υπόφυσης

E22.0 Μεγαλακρία και υποφυσιακός γιγαντισμός

E22.1 Υπερπρολακτιναιμία

E22.2 Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης

E22.8 Άλλες περιπτώσεις υπερλειτουργίας της υπόφυσης

E22.9 Μη καθορισμένες περιπτώσεις υπερλειτουργίας της υπόφυσης

E23 Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης

E23.0 Υποϋποφυσισμός

E23.1 Υπουποφυσισμός προκαλούμενος από φάρμακα

E23.2 Αποιος διαβήτης

E23.3 Υποθαλαμικη δυσλειτουργια, που δεν ταξινομειται αλλου

E23.6 αλλες διαταραχες της υποφυσης

E23.7 Μη καθορισμένες διαταραχές της υπόφυσης

E24 Σύνδρομο Cushing

E24.0 Υποφυσιοεξαρτώμενη νόσος του Cushing

E24.1 Σύνδρομο Nelson

E24.2 Ιατρογενές σύνδρομο Cushing

E24.3 Σύνδρομο έκτοπης παραγωγής ACTH

E24.4 Ψευδο-Cushing's σύνδρομο από λήψη οινοπνεύματος

E24.8 Άλλες μορφές συνδρόμου Cushing

E24.9 Μη καθορισμένες μορφές συνδρόμου Cushing

E25 Ανδρογενετικά

E25.0 Συγγενείς ανδρογενετικές διαταραχές οφειλόμενες σε ανεπάρκειες ενζύμων



E25.8 Άλλες ανδρογενετικές διαταραχές

E25.9 Μη καθορισμένες ανδρογενετικές διαταραχές

E26 Υπεραλδοστερονισμός

E26.0 Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

E26.1 Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός

E26.8 Άλλες μορφές υπεραλδοστερονισμού

E26.9 Μη καθορισμένες μορφές υπεραλδοστερονισμού

E27 αλλες διαταραχες των επινεφριδιων

E27.0 Άλλες περιπτώσεις φλοιοεπινεφριδιακής υπερλειτουργίας

E27.1 Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια

E27.2 Αδισσωνική κρίση

E27.3 Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια από φάρμακα

E27.4 Διάφορες άλλες μορφές φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας

E27.5 Υπερλειτουργία της μυελώδους μοίρας των επινεφριδίων

E27.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των επινεφριδίων

E27.9 Διαταραχη των επινεφριδιων, μη καθορισμενη

E28 Δυσλειτουργία των ωοθηκών

E28.0 Περίσσεια οιστρογόνων

E28.1 Περίσσεια ανδρογόνων

E28.2 Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

E28.3 Πρωτοπαθής ανεπάρκεια των ωοθηκών

E28.8 αλλη δυσλειτουργια των ωοθηκων

E28.9 Δυσλειτουργια των ωοθηκων, μη καθορισμενη

E29 Δυσλειτουργια των ορχεων

E29.0 Ορχική υπερλειτουργία

E29.1 Ορχική υπολειτουργία

E29.8 αλλη δυσλειτουργια των ορχεων

E29.9 Μη καθορισμένες μορφές δυσλειτουργίας των όρχεων

E30 Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού

E30.0 Καθυστέρηση της ήβης

E30.1 Πρώϊμη ήβη

E30.8 Άλλες διαταραχές της ήβης

E30.9 Μη καθορισμένες διαταραχές της ήβης

E31 Πολυαδενικη δυσλειτουργια

E31.0 Αυτοάνοση πολυαδενική ανεπάρκεια

E31.1 Πολυαδενική υπερλειτουργία

E31.8 Άλλες μορφές πολυαδενικής δυσλειτουργίας

E31.9 Μη καθορισμένες μορφές πολυαδενικής δυσλειτουργίας

E32 Παθήσεις του θύμου αδένα



E32.0 Εμμένουσα υπερπλασία του θύμου

E32.1 Απόστημα του θύμου

E32.8 Άλλες παθήσεις του θύμου

E32.9 Μη καθορισμένες παθήσεις του θύμου

E34 αλλες διαταραχες των ενδοκρινων αδενων

E34.0 Συνδρομο καρκινοειδους

E34.1 Άλλες μορφές υπερέκκρισης εντερικών ορμονών

E34.2 Έκτοπη έκκριση ορμόνης που δεν ταξινομείται αλλού

E34.3 Χαμηλό ανάστημα (βραχυσωμία) που δεν ταξινομείται αλλού

E34.4 Ιδιοσυστασιακο ψηλο αναστημα

E34.5 Σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα

E34.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων

E34.9 Μη καθορισμένες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων

E35* Διαταραχες των ενδοκρινων αδενων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

E35.0* Διαταραχες του θυρεοειδους αδενα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

E35.1* Διαταραχες των επινεφριδιων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

E35.8 Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

E35.8* Διαταραχες αλλων ενδοκρινων αδενων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

E40 Kwashiorkor
E41 Διατροφικός μαρασμός

E42 Μαρασμός λόγω kwashiorkor

E43 Διάφορες μορφές πρωτεινικού υποσιτισμού

E44 Μετριου και ηπιου βαθμου υποσιτισμος απο ανεπαρκεια προσληψης πρωτεϊνων και ενεργειας

E44.0 Μετριος υποσιτισμος απο ανεπαρκεια προσληψης πρωτεϊνων και ενεργειας

E44.1 ηπιος υποσιτισμος απο ανεπαρκεια προσληψης πρωτεϊνων και ενεργειας

E45 Καθυστερηση της αναπτυξης ως επακολουθο υποσιτισμου απο ανεπαρκεια προσληψης πρωτεϊνων και ενεργειας

E46 Μη καθορισμένος πρωτεϊνικός ενεργειακός υποσιτισμός

E50 Έλλειψη βιταμίνης Α

E50.0 Έλλειψη βιταμίνης Α με ξήρωση του επιπεφυκότα

E50.1 Έλλειψη βιταμίνης Α με σημείο Bitot και ξήρωση του επιπεφυκότα

E50.2 Έλλειψη βιταμίνης Α με ξήρωση του κερατοειδή

E50.3 Έλλειψη βιταμίνης Α με εξέλκωση και ξήρωση του κερατοειδή

E50.4 Έλλειψη βιταμίνης Α με κερατομαλακία

E50.5 Έλλειψη βιταμίνης Α με νυκταλωπία

E50.6 Έλλειψη βιταμίνης Α με ξηροφθαλμικές ουλές του κερατοειδή

E50.7 Έλλειψη βιταμίνης Α με άλλες οφθαλμικές εκδηλώσεις

E50.8 Άλλες εκδηλώσεις από την έλλειψη βιταμίνης Α

E50.9 Ανεπαρκεια βιταμινης Α, μη καθορισμενη

E51 Έλλειψη θειαμίνης ( Β1 )

E51.1 Beriberi
E51.2 Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke



E51.8 Άλλες εκδηλώσεις της έλλειψης θειαμίνης

E51.9 Διάφορες μορφές έλλειψης θειαμίνης

E52 Έλλειψη νιασίνης (νικοτινικό οξύ) (πελλάγρα)

E53 Έλλειψη άλλων βιταμινών της ομάδας Β

E53.0 Ανεπαρκεια ριβοβλαφινης

E53.1 Έλλειψη πυριδοξίνης

E53.8 Έλλειψη άλλων συγκεκριμένων βιταμινών της ομάδας Β

E53.9 Ανεπαρκεια βιταμινης Β, μη καθορισμενη

E54 Ανεπαρκεια ασκορβικου οξεος

E55 Ανεπαρκεια βιταμινης D

E55.0 Ραχιτιδα, ενεργη

E55.9 Διάφορες μορφές έλλειψης βιταμίνης D

E56 Ελλείψεις άλλων βιταμινών

E56.0 Έλλειψη της βιταμίνης Ε

E56.1 Έλλειψη της βιταμίνης Κ

E56.8 Έλλειψη άλλων βιταμινών

E56.9 Έλλειψη διαφόρων βιταμινών

E58 Ανεπαρκής διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου

E59 Ανεπαρκής διαιτιτική πρόσληψη σεληνίου

E60 Διατροφικη ανεπαρκεια ψευδαργυρου

E61 Ανεπαρκής πρόσληψη άλλων στοιχείων της διατροφής

E61.0 Έλλειψη χαλκού

E61.1 Έλλειψη σιδήρου

E61.2 Έλλειψη μαγνησίου

E61.3 Έλλειψη μαγγανίου

E61.4 Έλλειψη χρωμίου

E61.5 Έλλειψη μολυβδενίου

E61.6 Έλλειψη βανάδιου

E61.7 Έλλειψη πολλαπλών διατροφικών συστατικών

E61.8 Έλλειψη άλλων συγκεκριμένων διατροφικών συστατικών

E61.9 Έλλειψη διαφόρων διατροφικών συστατικών

E63 Άλλες διατροφικές ελλείψεις

E63.0 Ανεπαρκεια των βασικων λιπαρων οξεων [EFA]

E63.1 Δυσαναλογία των συστατικών της διατροφής

E63.8 Άλλες συγκεκριμένες διατροφικές ελλείψεις

E63.9 Διάφορες διατροφικές ελλείψεις

E64 Συνέπειες του υποσιτισμού και των τροφικών ελλείψεων

E64.0 Συνέπειες του πρωτεινικού υποσιτισμού

E64.1 Συνέπειες της έλλειψης βιταμίνης Α

E64.2 Συνέπειες της έλλειψης βιταμίνης C

E64.3 Συνέπειες της ραχίτιδας

E64.8 Συνέπειες άλλων διατροφικών ελλείψεων

E64.9 Συνέπειες διαφόρων διατροφικών ελλείψεων

E65 Εντοπισμένη (τοπική) παχυσαρκία



E66 Παχυσαρκία

E66.0 Παχυσαρκία από αυξημένη λήψη θερμίδων

E66.1 Παχυσαρκία από φάρμακα

E66.2 Υπερβολική παχυσαρκία με κυψελιδικό υποαερισμό

E66.8 Άλλες μορφές παχυσαρκίας

E66.9 Διάφορες μορφές παχυσαρκίας

E67 αλλες μορφες υπερσιτισμου

E67.0 Υπερβιταμίνωση Α

E67.1 Υπερκαροτιναιμία

E67.2 Σύνδρομο των μεγαβιταμίνων Β5

E67.3 Υπερβιταμίνωση D

E67.8 Άλλες συγκεκριμένες μορφές υπερσιτισμού

E68 Συνέπειες του υπερσιτισμού

E70 Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων

E70.0 Κλασσική φαινυλκετονουρία

E70.1 Άλλες μορφές υπερφαινυλαλαιμιναιμίας

E70.2 Διαταραχές του μεταβολισμού της τυροσίνης

E70.3 Αλφισμός

E70.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων

E70.9 Διάφορες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων

E71 Διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων με διακλαδιζόμενες αλύσους και των λιπαρών οξέων

E71.0 Νόσος της οσμής των ούρων δίκην σιροπίου σφενδάμου (Maple-syrup-urine disiase)

E71.1 Άλλες διαταραχές -του μεταβολισμού- των αμινοξέων με διακλαδιζόμενες αλύσους

E71.2 Διάφορες διαταραχές -του μεταβολισμού- των αμινοξέων με διακλαδιζόμενες αλύσους

E71.3 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων

E72 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων

E72.0 Διαταραχες της μεταφορας των αμινοξεων

E72.1 Διαταραχες του μεταβολισμου των θειαμινοξεων

E72.2 Διαταραχες του μεταβολισμου του κυκλου της ουριας

E72.3 Διαταραχες του μεταβολισμου της λυσινης και υδροξυλυσινης

E72.4 Διαταραχες του μεταβολισμου της ορνιθινης

E72.5 Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκίνης

E72.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του μεταβολισμου των αμινοξεων

E72.9 Διάφορες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων

E73 Δυσανεξία της λακτόζης

E73.0 Συγγενής έλλειψη λακτάσης

E73.1 Δευτερογενής έλλειψη λακτάσης

E73.8 Άλλες μορφές δυσανεξίας της λακτόζης

E73.9 Διάφορες μορφές δυσανεξίας της λακτόζης

E74 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων

E74.0 Νοσος της αποθηκευσης γλυκογονου

E74.1 Διαταραχες του μεταβολισμου της φρουκτοζης



E74.2 Διαταραχες του μεταβολισμου της γαλακτοζης

E74.3 αλλες διαταραχες της εντερικης απορροφησης των υδατανθρακων

E74.4 Διαταραχες του μεταβολισμου του πυροσταφυλικου οξεος και της γλυκονεογενεσης

E74.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του μεταβολισμου των υδατανθρακων

E74.9 Διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων, διάφορες περιπτώσεις

E75 Διαταραχές μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές Εναποθήκευσης των λιπιδίων

E75.0 GM2, γαγγλιοσιδωση

E75.1 αλλες μορφες γαγγλιοσιδωσης

E75.2 αλλες μορφες σφιγγολιπιδωσης

E75.3 Σφιγγολιπιδωση, μη καθορισμενη

E75.4 Νευρωνικη κηροειδης λιποφουσκινωση

E75.5 αλλες διαταραχες αποθηκευσης λιπιδιων

E75.6 Διαταραχη αποθηκευσης λιπιδιων, μη καθορισμενη

E76 Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης

E76.0 Βλεννοπολυσακχαριδωση, τυπος Ι

E76.1 Βλεννοπολυσακχαριδωση, τυπος ΙΙ

E76.2 αλλες βλεννοπολυσακχαριδωσεις

E76.3 Βλεννοπολυσακχαρίδωση διάφορες περιπτώσεις

E76.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης

E76.9 Διάφορες διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης

E77 Διαταραχές μεταβολισμού γλυκοπρωτεινών

E77.0 Διαταραχές της πρωτεινοσύνθεσης των λυσοσωματικών ενζύμων, μετά τη φάση της μετάφρασης

E77.1 Διαταραχες της αποδομησης των γλυκοπρωτεϊνων

E77.8 αλλες διαταραχες του μεταβολισμου των γλυκοπρωτεϊνων

E77.9 Διαταραχη του μεταβολισμου των γλυκοπρωτεϊνων, μη καθορισμενη

E78 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεινών και άλλες Δυσλιπιδαιμίες

E78.0 Αμιγής υπερχοληστερολαιμία

E78.1 Αμιγής υπερτριγλυκεριδαιμία

E78.2 Μικτές υπερλιπιδαιμίες

E78.3 Υπερχυλομικροναιμία

E78.4 Άλλες μορφές υπερλιπιδαιμίας

E78.5 Υπερλιπιδαιμία, διάφορες περιπτώσεις

E78.6 Ανεπαρκεια λιποπρωτεΐνης

E78.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών

E78.9 Διάφορες διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών

E79 Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών

E79.0 Υπερουριχαιμια χωρις σημεια φλεγμονωδους αρθριτιδας η παρουσιας τοφων

E79.1 Σύνδρομο Lesch - Nyhan



E79.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυριμιδινών

E79.9 Διάφορες διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών

E80 Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης

E80.0 Κληρονομική ερυθροποιητική πορφυρία

E80.1 Όψιμη δερματική πορφυρία

E80.2 αλλες περιπτωσεις πορφυριας

E80.3 Έλλειψη καταλάσης και υπεροξειδάσης

E80.4 Σύνδρομο Gilbert

E80.5 Σύνδρομο Crigler - Najjar

E80.6 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της χολερυθρίνης

E80.7 Διάφορες διαταραχές του μεταβολισμού της χολερυθρίνης

E83 Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (ιχνοστοιχείων)

E83.0 Διαταραχές του μεταβολισμού του χαλκού

E83.1 Διαταραχές στο μεταβολισμό του σιδήρου

E83.2 Διαταραχές του μεταβολισμού του ψευδαργύρου

E83.3 Διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου

E83.4 Διαταραχες του μεταβολισμου του μαγνησιου

E83.5 Διαταραχές στο μεταβολισμό του ασβεστίου

E83.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (ιχνοστοιχείων)

E83.9 Διάφορες διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (ιχνοστοιχείων)

E84 Κυστική ίνωση

E84.0 Κυστικη ινωση με πνευμονικες εκδηλωσεις

E84.1 Κυστικη ινωση με εντερικες εκδηλωσεις

E84.8 Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις

E84.9 Κυστική ίνωση, διάφορες περιπτώσεις

E85 Αμυλοείδωση

E85.0 Μη-νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση

E85.1 Νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση

E85.2 Κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση, διάφορες περιπτώσεις

E85.3 Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση

E85.4 Αμυλοείδωση που περιορίζεται σε ένα όργανο

E85.8 Άλλες μορφές αμυλοείδωσης

E85.9 Διάφορες μορφές αμυλοείδωσης

E86 Ένδεια όγκου

E87 Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροποίας

E87.0 Υπερωσμωτικότητα και υπερνατριαιμία

E87.1 Υποωσμωτικότητα και υπονατριαιμία

E87.2 Οξέωση

E87.3 Αλκάλωση

E87.4 Μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας

E87.5 Υπερκαλιαιμία

E87.6 Υποκαλιαιμία

E87.7 Υπερφόρτωση με υγρά



E87.8 αλλες διαταραχες των ηλεκτρολυτων και των υγρων, που δεν ταξινομουνται αλλου

E88 Άλλες μεταβολικές διαταραχές

E88.0 Διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεινών του πλάσματος,που δεν ταξινομούνται αλλού.

E88.1 Λιποδυστροφια, που δεν ταξινομειται αλλου

E88.2 Λιπωματωση, που δεν ταξινομειται αλλου

E88.8 Ορισμένες άλλες μεταβολικές διαταραχές

E88.9 Διάφορες μεταβολικές διαταραχές

E89 Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές, μετά από ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

E89.0 Υποθυρεοειδισμός, μετά από ιατρικές πράξεις

E89.1 Υποϊνσουλιναιμία μετά από ιατρικές πράξεις

E89.2 Υποπαραθυρεοειδισμός, μετά από ιατρικές πράξεις

E89.3 Υποϋποφυσισμός, μετά από ιατρικές πράξεις

E89.4 Ανεπάρκεια ωοθηκών, μετά από ιατρικές πράξεις

E89.5 Υπολειτουργία των όρχεων, μετά από ιατρικές πράξεις

E89.6 Υπολειτουργία του φλοιού και του μυελού των επινεφριδίων, μετά από ιατρικές πράξεις

E89.8 Άλλες ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές, μετά από ιατρικές πράξεις

E89.9 Διάφορες ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρικές πράξεις

E90* Διατροφικες και μεταβολικες διαταραχες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

F00* Άνοια στη νόσο του Alzheimer (G30.-)

F00.0* ανοια στη νοσο Alzheimer με πρωιμη εναρξη (G30.0+ )

F00.1* ανοια στη νοσο Alzheimer με οψιμη εναρξη (G30.1+ )

F00.2* ανοια στη νοσο Alzheimer, ατυπου η μικτου τυπου (G30.8+ )

F00.9* Άνοια στη νόσο του Alzheimer, διάφορες περιπτώσεις (G30.9)

F01 Αγγειακη ανοια

F01.0 Αγγειακη ανοια με οξεια εναρξη

F01.1 Πολυεμφραγματική άνοια

F01.2 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια

F01.3 Μικτή φλοιώδης και υποφλοιώδης αγγειακή άνοια

F01.8 Άλλες μορφές αγγειακής άνοιας

F01.9 Διάφορες μορφές αγγειακής άνοιας

F02* ανοια σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

F02.0* Άνοια στη νόσο του Pick (G31.0)

F02.1* Άνοια στη νόσο των (reutzfeldt-Jakob (A81.0)

F02.2* Άνοια στη νόσο του Huntington. (G10)



F02.3* ανοια στη νοσο του Parkinson (G20+ )

F02.4* ανοια στη νοσο που οφειλεται στον ιο της ανοσοανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV] (B22.0+ )

F02.8* ανοια σε αλλα καθορισμενα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

F03 ανοια  μη καθορισμενη

F04 Οργανικο αμνησιακο συνδρομο, που δεν προκαλειται απο οινοπνευματωδη και αλλες ψυχοδραστικες ουσιες

F05 Παραλήρημα, που δεν προκαλείται από αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες

F05.0 Παραλήρημα που δεν επικάθεται σε υπόστρωμα άνοιας

F05.1 Παραλήρημα που επικάθεται σε υπόστρωμα άνοιας

F05.8 Άλλες μορφές παραληρήματος

F05.9 Διάφορες μορφές παραληρήματος

F06 Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματικές νόσους.

F06.0 Οργανική ψευδαισθήτωση

F06.1 Οργανική κατατονική διαταραχή

F06.2 Οργανική παραληρηματική (σχιζοφρενικόμορφη) διαταραχή

F06.3 Οργανικές συναισθηματικές διαταραχές (διαταραχές του θυμικού)

F06.4 Οργανική αγχώδης διαταραχή

F06.5 Οργανική αποσυνδετική διαταραχή

F06.6 Οργανική συναισθηματική ασταθής (ασθενική) διαταραχή

F06.7 Ήπια γνωστική διαταραχή

F06.8 αλλες καθορισμενες ψυχικες διαταραχες που οφειλονται σε εγκεφαλικη βλαβη και δυσλειτουργια και σε σωματικη νοσο

F06.9 Μη καθορισμενη ψυχικη διαταραχη που οφειλεται σε εγκεφαλικη βλαβη και δυσλειτουργια και σε σωματικη νοσο

F07 Διαταραχες της προσωπικοτητας και της συμπεριφορας που οφειλονται σε εγκεφαλικη νοσο, βλαβη και δυσλειτουργια

F07.0 Οργανικη διαταραχη της προσωπικοτητας

F07.1 Μετεγκεφαλιτιδικο συνδρομο

F07.2 Μεταδιασεισικό σύνδρομο

F07.8 αλλες οργανικες διαταραχες της προσωπικοτητας και της συμπεριφορας που οφειλονται σε εγκεφαλικη νοσο, βλαβη και δυσλειτουργια



F07.9 Διάφορες οργανικές διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία.

F09 Μη καθορισμενη οργανικη η συμπτωματικη ψυχικη διαταραχη

F10 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση οινοπνευματωδων

F11 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση οπιοειδων

F12 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση κανναβινοειδων

F13 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση ηρεμιστικων η υπνωτικων

F14 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση κοκαΐνης

F15 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση αλλων διεγερτικων ουσιων, περιλαμβανομενης της καφεΐνης

F16 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση ψευδαισθησιογονων

F17 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση καπνου

F18 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες στη χρηση πτητικων διαλυτων

F19 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας οφειλομενες σε πολλαπλη χρηση ουσιων και σε χρηση αλλων ψυχοδραστικων ουσιων

F20 Σχιζοφρένεια

F20.0 Παρανοϊκός τύπος σχιζοφρένειας

F20.1 Ηβηφρενική σχιζοφρένεια

F20.2 Κατατονικη σχιζοφρενεια

F20.3 Αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια

F20.4 Μετασχιζοφρενικη καταθλιψη

F20.5 Υπολειμματική σχιζοφρένεια

F20.6 Απλή σχιζοφρένεια

F20.8 αλλης μορφης σχιζοφρενεια

F20.9 Διάφορες μορφές σχιζοφρένειας

F21 Σχιζοτυπική διαταραχή

F22 Χρονιζουσες παραληρητικες διαταραχες

F22.0 Παραληρηματική διαταραχή

F22.8 αλλες χρονιζουσες παραληρητικες διαταραχες

F22.9 Χρονιζουσα παραληρητικη διαταραχη, μη καθορισμενη

F23 Οξειες και παροδικες ψυχωσικες διαταραχες

F23.0 Οξεία πολυμορφική ψυχωσική διαταραχή χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας.



F23.1 Οξεία πολυμορφική ψυχωσική διαταραχή με συμπτώματα σχιζοφρένειας.

F23.2 Οξεια σχιζοφρενικομορφη ψυχωσικη διαταραχη

F23.3 αλλες οξειες κυριως παραληρητικες ψυχωσικες διαταραχες

F23.8 αλλες οξειες και παροδικες ψυχωσικες διαταραχες

F23.9 Οξεια και παροδικη ψυχωσικη διαταραχη, μη καθορισμενη

F24 Επαγωγική παραληρηματική διαταραχή

F25 Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές

F25.0 Σχιζοσυναισθηματικη διαταραχη, μανιακου τυπου

F25.1 Σχιζοσυναισθηματικη διαταραχη, καταθλιπτικου τυπου

F25.2 Σχιζοσυναισθηματικη διαταραχη, μικτου τυπου

F25.8 αλλες σχιζοσυναισθηματικες διαταραχες

F25.9 Διάφορες σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές

F28 Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές

F29 Διάφορες μορφές μη οργανικής ψύχωσης

F30 Μανιακό επεισόδιο

F30.0 Υπομανία

F30.1 Μανία χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

F30.2 Μανία με ψυχωσικά συμπτώματα

F30.8 αλλα μανιακα επεισοδια

F30.9 Μανιακο επεισοδιο, μη καθορισμενο

F31 Διπολική συναισθηματική διαταραχή

F31.0 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, με πρόσφατο υπομανιακό επεισόδιο

F31.1 Διπολικη συναισθηματικη διαταραχη, παρον επεισοδιο μανιακο χωρις ψυχωσικα συμπτωματα

F31.2 Διπολικη συναισθηματικη διαταραχη, παρον επεισοδιο μανιακο με ψυχωσικα συμπτωματα

F31.3 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, με πρόσφατο επεισόδιο ήπιας ή μέσης βαρύτητας κατάθλιψη.

F31.4 Διπολικη συναισθηματικη διαταραχη, παρον επεισοδιο βαριας καταθλιψης χωρις ψυχωσικα συμπτωματα



F31.5 Διπολικη συναισθηματικη διαταραχη, παρον επεισοδιο βαριας καταθλιψης με ψυχωσικα συμπτωματα

F31.6 Διπολικη συναισθηματικη διαταραχη, παρον επεισοδιο μικτο

F31.7 Διπολικη συναισθηματικη διαταραχη, σε υφεση κατα την παρουσα φαση

F31.8 αλλες διπολικες συναισθηματικες διαταραχες

F31.9 Διάφορες διπολικές συναισθηματικές διαταραχές

F32 Καταθλιπτικο επεισοδιο

F32.0 ηπιο καταθλιπτικο επεισοδιο

F32.1 Μέσης βαρύτητας καταθλιπτικό επεισόδιο

F32.2 Βαρυ καταθλιπτικο επεισοδιο χωρις ψυχωσικα συμπτωματα

F32.3 Βαρυ καταθλιπτικο επεισοδιο με ψυχωσικα συμπτωματα

F32.8 αλλα καταθλιπτικα επεισοδια

F32.9 Καταθλιπτικο  επεισοδιο, μη καθορισμενο

F33 Υποτροπιαζουσα καταθλιπτικη διαταραχη

F33.0 Υποτροπιαζουσα καταθλιπτικη διαταραχη,  παρον επεισοδιο ηπιο

F33.1 Υποτροπιαζουσα καταθλιπτικη διαταραχη, παρον επεισοδιο μετριας βαρυτητας

F33.2 Υποτροπιαζουσα καταθλιπτικη διαταραχη, παρον επεισοδιο βαρυ χωρις ψυχωσικα συμπτωματα

F33.3 Υποτροπιαζουσα καταθλιπτικη διαταραχη, παρον επεισοδιο βαρυ με ψυχωσικα συμπτωματα

F33.4 Υποτροπιαζουσα καταθλιπτικη διαταραχη, σε υφεση κατα την παρουσα φαση

F33.8 αλλες υποτροπιαζουσες καταθλιπτικες διαταραχες

F33.9 Υποτροπιαζουσα καταθλιπτικη διαταραχη, μη καθορισμενη

F34 Επίμονες διαταραχές του θυμικού

F34.0 Κυκλοθυμία

F34.1 Δυσθυμία

F34.8 αλλες επιμονες διαταραχες της διαθεσης [συναισθηματικες]

F34.9 Επιμονη διαταραχη της διαθεσης [συναισθηματικη], μη καθορισμενη

F38 αλλες διαταραχες της διαθεσης [συναισθηματικες]

F38.0 αλλες μονηρεις διαταραχες της διαθεσης [συναισθηματικες]

F38.1 αλλες υποτροπιαζουσες διαταραχες της διαθεσης [συναισθηματικες]

F38.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της διαθεσης [συναισθηματικες]

F39 Διάφορες άλλες συναισθηματικές διαταραχές



F40 Διαταραχες φοβικου αγχους 

F40.0 Αγοραφοβια

F40.1 Κοινωνικες φοβιες

F40.2 Ειδικες (μεμονωμενες) φοβιες

F40.8 αλλες διαταραχες φοβικου αγχους

F40.9 Διαταραχη φοβικου αγχους, μη καθορισμενη

F41 Άλλες αγχώδεις διαταραχές

F41.0 Διαταραχη πανικου [επεισοδιακο παροξυσμικο αγχος]

F41.1 Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή

F41.2 Μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή

F41.3 Άλλες μικτές αγχώδεις διαταραχές

F41.8 αλλες καθορισμενες αγχωδεις διαταραχες

F41.9 Διάφορες αγχώδεις διαταραχές

F42 Ιδεοψυχαναγκαστικη διαταραχη

F42.0 Διαταραχη με προεξαρχουσες ιδεοληπτικες σκεψεις η ιδεομηρυκασμους

F42.1 Διαταραχη με προεξαρχουσες ψυχαναγκαστικες πραξεις [ιδεοληπτικες τελετουργιες]

F42.2 Διαταραχη με μικτες  ιδεοληπτικες σκεψεις και ψυχαναγκαστικες πραξεις

F42.8 αλλες ιδεοψυχαναγκαστικες διαταραχες

F42.9 Ιδεοψυχαναγκαστικη διαταραχη, μη καθορισμενη

F43 Αντιδράσεις στο έντονο στρές και διαταραχές προσαρμογής

F43.0 Οξεια αντιδραση σε stress

F43.1 Διαταραχη stress μετα απο ψυχοτραυματικη εμπειρια

F43.2 Διαταραχές της προσαρμογής

F43.8 Άλλες αντιδράσεις στο σοβαρό στρές

F43.9 Διάφορες αντιδράσεις στο σοβαρό στρές

F44 Διαταραχες αποσυνδετικου  [μετατρεπτικου]  τυπου

F44.0 Αμνησια αποσυνδετικου τυπου

F44.1 Φυγη αποσυνδετικου τυπου

F44.2 Εμβροντησια αποσυνδετικου τυπου

F44.3 Διαταραχες εκστασιακου τυπου και διαταραχες κατοχης του εαυτου



F44.4 Διαταραχες κινητικοτητας αποσυνδετικου τυπου

F44.5 Σπασμοι αποσυνδετικου τυπου

F44.6 Αναισθησια και απωλεια της αισθητικοτητας αποσυνδετικου τυπου

F44.7 Μικτες αποσυνδετικες [μετατρεπτικες] διαταραχες

F44.8 αλλες αποσυνδετικες [μετατρεπτικες] διαταραχες

F44.9 Διαταραχη αποσυνδετικη [μετατρεπτικη], μη καθορισμενη

F45 Σωματομορφες διαταραχες

F45.0 Διαταραχη σωματοποιησης

F45.1 Αδιαφοροποιητη σωματομορφη διαταραχη

F45.2 Υποχονδριακή διαταραχή

F45.3 Σωματομορφη δυσλειτουργια του αυτονομου νευρικου συστηματος

F45.4 Σωματομορφη διαταραχη επιμονου αλγους

F45.8 Άλλες σωματόμορφες διαταραχές

F45.9 Σωματομορφη διαταραχη, μη καθορισμενη

F48 Άλλες νευρωσικές διαταρχές

F48.0 Νευρασθένεια

F48.1 Συνδρομο αποπροσωποποιησης–αποπραγματισμου

F48.8 Ορισμένες άλλες νευρωσικές διαταραχές

F48.9 Νευρωσικη  διαταραχη, μη καθορισμενη

F50 Διαταραχές σίτισης

F50.0 Ψυχογενης ανορεξια

F50.1 ατυπη ψυχογενης ανορεξια

F50.2 Ψυχογενης βουλιμια

F50.3 Άτυπη νευρογενής βουλιμία

F50.4 Υπερφαγία που σχετίζεται με άλλες ψυχολογικές διαταραχές

F50.5 Έμετοι που σχετίζονται με άλλες ψυχολογικές διαταραχές

F50.8 αλλες διαταραχες στη ληψη τροφης



F50.9 Διαταραχη στη ληψη τροφης, μη καθορισμενη

F51 Διαταραχές του ύπνου μη οργανικής αιτιολογίας.

F51.0 Αϋπνία μη οργανικής αιτιολογίας

F51.1 Υπερυπνία μη οργανικής αιτιολογίας

F51.2 Μη οργανικη διαταραχη του κυκλου υπνου-εγρηγορσης

F51.3 Υπνοβασια

F51.4 Υπνικοι τρομοι [νυχτερινοι τρομοι]

F51.5 Εφιαλτες

F51.8 αλλες μη οργανικες υπνικες διαταραχες

F51.9 Μη οργανικη διαταραχη υπνου, μη καθορισμενη

F52 Σεξουαλικη δυσλειτουργια, μη προκαλουμενη απο οργανικη διαταραχη η νοσο

F52.0 Έλλειψη ή απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας

F52.1 Σεξουαλικη αποστροφη και ελλειψη σεξουαλικης ικανοποιησης

F52.2 Ανεπιτυχής γενετήσια ανταπόκριση

F52.3 Οργασμικη δυσλειτουργια

F52.4 Προωρη εκσπερματιση

F52.5 Μη οργανικος κολποσπασμος

F52.6 Δυσπαρεύνεια μη οργανικής αιτιολογίας

F52.7 Υπερβολικη σεξουαλικη ορμη

F52.8 αλλη σεξουαλικη δυσλειτουργια, μη προκαλουμενη απο οργανικη διαταραχη η νοσο

F52.9 Διάφορες περιπτώσεις σεξουαλικής δυσλειτουργίας, μη οφειλόμενες σε οργανική διαταραχή ή πάθηση

F53 Ψυχικες διαταραχες και διαταραχες της συμπεριφορας συνδεομενες με τη λοχεια, που δεν ταξινομουνται αλλου

F53.0 ηπιες ψυχικες διαταραχες και διαταραχες της συμπεριφορας συνδεομενες με τη λοχεια,  που δεν ταξινομουνται αλλου

F53.1 Σοβαρες ψυχικες διαταραχες και διαταραχες της συμπεριφορας συνδεομενες με τη λοχεια,  που δεν ταξινομουνται αλλου

F53.8 αλλες ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας συνδεομενες με τη λοχεια,  που δεν ταξινομουνται αλλου

F53.9 Ψυχικη  διαταραχη της λοχειας, μη καθορισμενη

F54 Ψυχολογικοι παραγοντες και παραγοντες της συμπεριφορας συνδεομενοι με διαταραχες  η παθησεις που ταξινομουνται αλλου

F55 Καταχρηση ουσιων που δεν προκαλουν εξαρτηση

F59 Μη καθορισμενα συνδρομα συμπεριφορας συνδεομενα με φυσιολογικες διαταραχες και σωματικους παραγοντες

F60 Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας



F60.0 Παρανοειδης διαταραχη  της προσωπικοτητας

F60.1 Σχιζοειδης διαταραχη της προσωπικοτητας

F60.2 Δυσκοινωνικη διαταραχη της προσωπικοτητας

F60.3 Διαταραχη της προσωπικοτητας του τυπου της συναισθηματικης ασταθειας

F60.4 Οιστριονικη διαταραχη της προσωπικοτητας

F60.5 Καταναγκαστικη διαταραχη της προσωπικοτητας

F60.6 Αγχωδης [αποφευκτικη] διαταραχη της προσωπικοτητας

F60.7 Εξαρτητικη  διαταραχη της προσωπικοτητας

F60.8 αλλες ειδικες διαταραχες της προσωπικοτητας

F60.9 Διαταραχη της προσωπικοτητας μη καθορισμενη

F61 Μεικτες και αλλες διαταραχες της προσωπικοτητας

F62 Επιμενουσες μεταβολες της προσωπικοτητας, που δε μπορουν να αποδοθουν σε εγκεφαλικη βλαβη η νοσο

F62.0 Επιμενουσα  μεταβολη της προσωπικοτητας μετα απο καταστροφικη εμπειρια

F62.1 Επιμενουσα μεταβολη της προσωπικοτητας μετα απο ψυχιατρικη νοσο

F62.8 αλλες επιμενουσες μεταβολες της προσωπικοτητας

F62.9 Επιμενουσα μεταβολη της προσωπικοτητας, μη καθορισμενη

F63 Διαταραχες των συνηθειων και των ενορμησεων

F63.0 Παθολογικη χαρτοπαιξια

F63.1 Παθολογικη συμπεριφορα εμπρησμου [πυρομανια]

F63.2 Παθολογικη συμπεριφορα κλοπης [κλεπτομανια]

F63.3 Τριχοτιλλομανια

F63.8 αλλες διαταραχες των συνηθειων και των ενορμησεων

F63.9 Διαταραχη των συνηθειων και των ενορμησεων, μη  καθορισμενη

F64 Διαταραχες της ταυτοτητας του φυλου

F64.0 Τρανσεξουαλισμός



F64.1 Παρενδυσια διπλου ρολου

F64.2 Διαταραχη της ταυτοτητας φυλου στην παιδικη ηλικια

F64.8 αλλες διαταραχες της ταυτοτητας του φυλου

F64.9 Διαταραχη της ταυτοτητας του φυλου μη καθορισμενη

F65 Διαταραχες της σεξουαλικης προτιμησης

F65.0 Φετιχισμος

F65.1 Φετιχιστικη παρενδυσια

F65.2 Επιδειξιομανία

F65.3 Ηδονοβλεψια

F65.4 Παιδοφιλια

F65.5 Σαδομαζοχισμος

F65.6 Πολλαπλές διαταραχές της σεξουαλικής συμπεριφοράς

F65.8 αλλες διαταραχες της σεξουαλικης προτιμησης

F65.9 Διαταραχη της σεξουαλικης προτιμησης, μη καθορισμενη

F66 Ψυχολογικες διαταραχες και διαταραχες της συμπεριφορας που σχετιζονται με τη σεξουαλικη αναπτυξη και προσανατολισμο

F66.0 Διαταραχη της σεξουαλικης ωριμανσης

F66.1 Δυστονικος προς το εγω σεξουαλικος προσανατολισμος

F66.2 Διαταραχη της σεξουαλικης σχεσης

F66.8 αλλες διαταραχες της ψυχοσεξουαλικης αναπτυξης

F66.9 Διαταραχη της ψυχοσεξουαλικης αναπτυξης, μη καθορισμενη

F68 αλλες διαταραχες της προσωπικοτητας και της συμπεριφορας του ενηλικου

F68.0 Εποικοδομηση σωματικων συμπτωματων για ψυχολογικους λογους

F68.1 Σκοπιμη παραγωγη η υποκριση συμπτωματων η ανικανοτητων, σωματικων η ψυχικων [πλασματικη διαταραχη]

F68.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της προσωπικοτητας και της συμπεριφορας του ενηλικου

F69 Μη καθορισμενη διαταραχη της προσωπικοτητας και της συμπεριφορας του ενηλικου

F70 Ελαφρα νοητικη καθυστερηση

F71 Μετρια νοητικη καθυστερηση

F72 Σοβαρη νοητικη καθυστερηση



F73 Βαρύτατη νοητική υστέρηση

F78 αλλη νοητικη καθυστερηση

F79 Διάφορες άλλες περιπτώσεις νοητικής υστέρησης

F80 Ειδικες αναπτυξιακες διαταραχες της ομιλιας και της γλωσσας (του λογου)

F80.0 Ειδικη διαταραχη της αρθρωσης

F80.1 Διαταραχη στην εκφραση της γλωσσας ( του λογου)

F80.2 Αντιληπτικη διαταραχη της γλωσσας (του λογου)

F80.3 Επικτητη αφασια συνοδευομενη με επιληψια [Landau-Kleffner]

F80.8 αλλες αναπτυξιακες διαταραχες της ομιλιας και της γλωσσας

F80.9 Αναπτυξιακες διαταραχες της ομιλιας και της γλωσσας, μη καθορισμενη

F81 Ειδικες αναπτυξιακες διαταραχες των σχολικων ικανοτητων

F81.0 Ειδικη διαταραχη της αναγνωσης

F81.1 Ειδικη διαταραχη του συλλαβισμου

F81.2 Ειδικη διαταραχη των αριθμητικων ικανοτητων

F81.3 Μεικτη διαταραχη των σχολικων ικανοτητων

F81.8 αλλες αναπτυξιακες διαταραχες των σχολικων ικανοτητων

F81.9 Αναπτυξιακη διαταραχη των σχολικων ικανοτητων, μη καθορισμενη

F82 Ειδικη αναπτυξιακη διαταραχη της κινητικης λειτουργιας

F83 Μεικτες ειδικες αναπτυξιακες διαταραχες

F84 Pervasive αναπτυξιακές διαταραχές

F84.0 Αυτισμος της παιδικης ηλικιας

F84.1 ατυπος αυτισμος

F84.2 Συνδρομο Rett

F84.3 αλλη αποδιοργανωτικη διαταραχη της παιδικης ηλικιας

F84.4 Διαταραχη υπερδραστηριοτητας συνδεομενη με νοητικη καθυστερηση και στερεοτυπες κινησεις

F84.5 Συνδρομο Asperger

F84.8 αλλες διαχυτες αναπτυξιακες διαταραχες



F84.9 Διαχυτη αναπτυξιακη  διαταραχη, μη καθορισμενη

F88 αλλες διαταραχες της ψυχολογικης αναπτυξης

F89 Μη καθορισμενη διαταραχη της ψυχολογικης αναπτυξης

F90 Διαταραχες υπερκινητικου τυπου

F90.0 Διαταραχη της δραστηριοτητας και της προσοχης

F90.1 Διαταραχη διαγωγης υπερκινητικου τυπου

F90.8 αλλες διαταραχες υπερκινητικου τυπου

F90.9 Διαταραχη υπερκινητικη τυπου, μη καθορισμενη

F91 Διαταραχες της διαγωγης

F91.0 Διαταραχη της διαγωγης που περιοριζεται στο οικογενειακο πλαισιο

F91.1 Διαταραχη της διαγωγης με διαταραγμενη κοινωνικοποιηση (ακοινωνικου τυπου)

F91.2 Διαταραχη της διαγωγης με ομαλη κοινωνικοποιηση (κοινωνικου τυπου)

F91.3 Διαταραχη προκλητικης εναντιωσης

F91.8 αλλες διαταραχες της διαγωγης

F91.9 Διαταραχη της διαγωγης, μη καθορισμενη

F92 Μικτές διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος.

F92.0 Διαταραχη της διαγωγης, καταθλιπτικου τυπου

F92.8 αλλες μεικτες διαταραχες της διαγωγης και του συναισθηματος

F92.9 Μεικτη διαταραχη της διαγωγης και του συναισθηματος, μη καθορισμενη

F93 Συναισθηματικές διαταραχές ή έναρξη των οποίων τοποθετείται ειδικά στην παιδική ηλικία

F93.0 Αγχωδης διαταραχη αποχωρισμου στην παιδικη ηλικια

F93.1 Διαταραχη φοβικου αγχους στην παιδικη ηλικια

F93.2 Διαταραχη κοινωνικου αγχους στην παιδικη ηλικια

F93.3 Διαταραχη που οφειλεται σε αδελφικη αντιπαλοτητα

F93.8 αλλες διαταραχες του συναισθηματος στην παιδικη ηλικια

F93.9 Συναισθηματικη διαταραχη της παιδικης ηλικιας, μη καθορισμενη

F94 Διαταραχες κοινωνικης λειτουργικοτητας με εναρξη ειδικα στην παιδικη και εφηβικη ηλικια

F94.0 Εκλεκτικη αλαλια

F94.1 Διαταραχη προσκολλησης αντιδραστικου τυπου της παιδικης ηλικιας



F94.2 Μη αναστελλομενη διαταραχη προσκολλησης στην  παιδικη ηλικια

F94.8 αλλες διαταραχες της κοινωνικης λειτουργικοτητας στην παιδικη ηλικια

F94.9 Διαταραχη της κοινωνικης λειτουργικοτητας στην παιδικη ηλικια, μη καθορισμενη

F95 Τικ

F95.0 Διαταραχη παροδικων μυοσπασματων (τικ)

F95.1 Διαταραχη χρονιων κινητικων  η φωνητικων μυοσπασματων (τικ)

F95.2 Διαταραχη συνθετων φωνητικων και πολλαπλων κινητικων μυοσπασματων (τικ) [de la Tourette]

F95.8 αλλες διαταραχες που εκδηλωνονται με μυοσπασματα (τικ)

F95.9 Διαταραχη που εκδηλωνεται με μυοσπασματα (τικ), μη καθορισμενη

F98 αλλες διαταραχες της συμπεριφορας και του συναισθηματος, συνηθως με εναρξη κατα την παιδικη και την εφηβικη ηλικια

F98.0 Μη οργανικη ενουρηση

F98.1 Μη οργανικη εγκοπρηση

F98.2 Διαταραχη σιτισης της βρεφικης και της παιδικης ηλικιας

F98.3 Βρωση μη τροφικων ουσιων κατα τη βρεφικη και παιδικη ηλικια (πικα)

F98.4 Διαταραχες στερεοτυπικων κινησεων

F98.5 Τραυλισμα [βατταρισμος]

F98.6 Διακοπτομενη ταχυλαλια

F98.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της συμπεριφορας και του συναισθηματος, συνηθως με εναρξη κατα την παιδικη και την εφηβικη ηλικια

F98.9 Μη καθορισμενες διαταραχες της συμπεριφορας και του συναισθηματος, συνηθως με εναρξη κατα την παιδικη και την εφηβικη ηλικια

F99 Ψυχικη διαταραχη,  που δεν καθοριζεται αλλιως

G00 Μικροβιακη μηνιγγιτιδα που δεν ταξινομειται αλλου

G00.0 Μηνιγγιτιδα απο αιμοφιλο

G00.1 Πνευμονιοκοκκικη μηνιγγιτιδα

G00.2 Στρεπτοκοκκικη μηνιγγιτιδα

G00.3 Σταφυλοκοκκικη μηνιγγιτιδα

G00.8 αλλες μικροβιακες μηνιγγιτιδες

G00.9 Μικροβιακη μηνιγγιτιδα, μη καθορισμενη

G01* Μηνιγγιτιδα σε μικροβιακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G02* Μηνιγγιτιδα σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G02.0* Μηνιγγιτιδα σε ιογενη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G02.1* Μυκητιασικη μηνιγγιτιδα



G02.8* Μηνιγγιτιδα σε αλλα καθορισμενα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G03 Μηνιγγιτιδα οφειλομενη σε αλλα και μη καθορισμενα αιτια

G03.0 Μη πυωδης μηνιγγιτιδα

G03.1 Χρονια μηνιγγιτιδα

G03.2 Καλοηθης υποτροπιαζουσα μηνιγγιτιδα [Mollaret]

G03.8 Μηνιγγιτιδα απο αλλες καθορισμενες αιτιες

G03.9 Μηνιγγιτιδα, μη καθορισμενη

G04 Εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα

G04.0 Οξεια διαχυτη εγκεφαλιτιδα

G04.1 Τροπικη σπαστικη παραπληγια

G04.2 Βακτηριακη μηνιγγοεγκεφαλιτιδα και μηνιγγομυελιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

G04.8 αλλη εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα

G04.9 Εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα, μη καθορισμενη

G05* Εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G05.0* Εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G05.1* Εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα σε ιογενη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G05.2* Εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου:

G05.8* Εγκεφαλιτιδα, μυελιτιδα και εγκεφαλομυελιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G06 Ενδοκρανιο και ενδονωτιαιο αποστημα και κοκκιωμα

G06.0 Ενδοκρανιο αποστημα και κοκκιωμα

G06.1 Ενδονωτιαιο αποστημα και κοκκιωμα

G06.2 Εξωσκληριδιο και υποσκληριδιο αποστημα, μη καθορισμενο

G07* Ενδοκρανιακο και ενδονωτιαιο αποστημα και κοκκιωμα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G08 Ενδοκρανια και ενδονωτιαια φλεβιτιδα και θρομβοφλεβιτιδα

G09 οψιμα αποτελεσματα των φλεγμονωδων νοσηματων του κεντρικου νευρικου συστηματος

G10 Νοσος του Huntington

G11 Κληρονομικη αταξια

G11.0 Συγγενης μη προϊουσα αταξια

G11.1 Παρεγκεφαλιδικη αταξια πρωιμης εναρξης

G11.2 Παρεγκεφαλιδικη αταξια οψιμης εναρξης

G11.3 Παρεγκεφαλιδικη αταξια με ελλειμματικη διορθωση του DNA

G11.4 Κληρονομικη σπαστικη παραπληγια

G11.8 αλλες κληρονομικες αταξιες

G11.9 Κληρονομικη αταξια, μη καθορισμενη

G12 Νωτιαια μυϊκη ατροφια και συναφη συνδρομα

G12.0 Βρεφικη νωτιαια μυϊκη ατροφια, τυπου Ι [Werdnig - Hoffman]



G12.1 αλλες μορφες κληρονομικης νωτιαιας μυϊκης ατροφιας

G12.2 Νοσος του κινητικου νευρωνα

G12.8 αλλες μορφες νωτιαιας μυϊκης ατροφιας και συναφων συνδρομων

G12.9 Νωτιαια μυϊκη ατροφια, μη καθορισμενη

G13* Συστηματικες ατροφιες που προσβαλλουν πρωτοπαθως το κεντρικο νευρικο συστημα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G13.0* Παρανεοπλασματικη νευρομυοπαθεια και νευροπαθεια

G13.1* αλλες συστηματικες ατροφιες που προσβαλλουν πρωτοπαθως το κεντρικο νευρικο συστημα σε νεοπλασματικες νοσους

G13.2* Συστηματικη ατροφια που προσβαλλει πρωτοπαθως το κεντρικο νευρικο συστημα σε μυξοιδημα (E00.1+, E03.-+)

G13.8* Συστηματικη ατροφια που προσβαλλει πρωτοπαθως το κεντρικο νευρικο συστημα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου.

G20 Νοσος του Parkinson

G21 Δευτεροπαθης παρκινσονισμος

G21.0 Κακοηθες νευροληπτικο συνδρομο

G21.1 αλλες μορφες δευτεροπαθους παρκινσονισμου φαρμακευτικης αιτιολογιας

G21.2 Δευτεροπαθης παρκινσονισμος απο αλλους εξωγενεις παραγοντες

G21.3 Μετεγκεφαλιτιδικος παρκινσονισμος

G21.8 αλλος δευτεροπαθης παρκινσονισμος.

G21.9 Δευτεροπαθης παρκινσονισμος, μη καθορισμενος

G22* Παρκινσονισμος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G23 αλλες εκφυλιστικες παθησεις των βασικων γαγγλιων

G23.0 Νοσος των Hallervorden-Spatz

G23.1 Προϊουσα υπερπυρηνικη οφθαλμοπληγια [Steele-Richardson-Olszewski]

G23.2 Μελαινοραβδωτη εκφυλιση

G23.8 αλλες καθορισμενες εκφυλιστικες παθησεις των βασικων γαγγλιων

G23.9 Εκφυλιστικη παθηση των βασικων γαγγλιων, μη καθορισμενη

G24 Δυστονια

G24.0 Δυστονια φαρμακευτικης αιτιολογιας

G24.1 Ιδιοπαθης οικογενης δυστονια

G24.2 Ιδιοπαθης μη οικογενης δυστονια

G24.3 Σπαστικο ραιβοκρανο

G24.4 Ιδιοπαθης στοματοπροσωπικη δυστονια

G24.5 Βλεφαροσπασμος

G24.8 αλλη δυστονια

G24.9 Δυστονια, μη καθορισμενη

G25 αλλες εξωπυραμιδικες και κινητικες διαταραχες

G25.0 Ιδιοπαθης τρομος

G25.1 Τρομος φαρμακευτικης αιτιολογιας

G25.2 αλλες καθορισμενες μορφες τρομου

G25.3 Μυοκλονος

G25.4 Χορεια φαρμακευτικης αιτιολογιας

G25.5 αλλες μορφες χορειας

G25.6 Τικ (ακουσιες σπασμωδικες κινησεις) φαρμακευτικης αιτιολογιας  και αλλα τικ οργανικης αιτιολογιας

G25.8 αλλες καθορισμενες εξωπυραμιδικες και κινητικες διαταραχες



G25.9 Εξωπυραμιδικη και κινητικη διαταραχη, μη καθορισμενη

G26* Εξωπυραμιδικες και κινητικες διαταραχες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G30 Νοσος του Alzheimer

G30.0 Νοσος του Alzheimer με πρωιμη εναρξη

G30.1 Νοσος του Alzheimer με οψιμη εναρξη

G30.8 αλλες περιπτωσεις νοσου του Alzheimer

G30.9 Νοσος του Alzheimer, μη καθορισμενη

G31 αλλα εκφυλιστικα νοσηματα του νευρικου συστηματος, που δεν ταξινομουνται αλλου

G31.0 Εστιακη εγκεφαλικη ατροφια

G31.1 Γεροντικη εκφυλιση του εγκεφαλου, που δεν ταξινομειται αλλου

G31.2 Εκφυλιση του νευρικου συστηματος οφειλομενη σε καταναλωση οινοπνευματος

G31.8 αλλες καθορισμενες εκφυλιστικες νοσοι του νευρικου συστηματος

G31.9 Εκφυλιστικη νοσος του νευρικου συστηματος, μη καθορισμενη

G32* αλλες εκφυλιστικες διαταραχες του νευρικου συστηματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G32.0* Υποξεια συνδυασμενη εκφυλιση του νωτιαιου μυελου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G32.8* αλλες καθορισμενες εκφυλιστικες διαταραχες του νευρικου συστηματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G35 Πολλαπλη σκληρυνση

G36 αλλη οξεια διαχυτη απομυελινωση

G36.0 Οπτικη νευρομυελιτιδα [Devic]

G36.1 Οξεια και υποξεια αιμορραγικη λευκοεγκεφαλιτιδα [Hurst]

G36.8 αλλη καθορισμενη οξεια διαχυτη απομυελινωση

G36.9 Οξεια διαχυτη απομυελινωση, μη καθορισμενη

G37 αλλα απομυελινωτικα νοσηματα του κεντρικου νευρικου συστηματος

G37.0 Διαχυτη σκληρυνση

G37.1 Κεντρικη απομυελινωση του μεσολοβιου

G37.2 Κεντρικη γεφυρικη μυελινολυση.

G37.3 Οξεια εγκαρσια μυελιτιδα σε απομυελινωτικα νοσηματα του κεντρικου νευρικου συστηματος

G37.4 Υποξεια νεκρωτικη μυελιτιδα

G37.5 Συγκεντρικη σκληρυνση [Balo]

G37.8 αλλα καθορισμενα απομυελινωτικα νοσηματα του κεντρικου νευρικου συστηματος

G37.9 Απομυελινωτικο νοσημα του κεντρικου νευρικου συστηματος, μη καθορισμενο

G40 Επιληψια

G40.0 Σχετιζομενη με την εντοπιση (εστιακη) (μερικη) ιδιοπαθης επιληψια και επιληπτικα συνδρομα με σπασμους εστιακης εναρξης

G40.1 Σχετιζομενη με την εντοπιση (εστιακη) (μερικη) συμπτωματικη επιληψια και επιληπτικα συνδρομα με απλους εστιακους σπασμους

G40.2 Σχετιζομενη με την εντοπιση (εστιακη) (μερικη) συμπτωματικη επιληψια και επιληπτικα συνδρομα με συνθετους εστιακους σπασμους.

G40.3 Γενικευμενη ιδιοπαθης επιληψια και επιληπτικα συνδρομα

G40.4 αλλη γενικευμενη επιληψια και επιληπτικα συνδρομα

G40.5 Ειδικα επιληπτικα συνδρομα



G40.6 Κρισεις grand mal, μη καθορισμενες (με η χωρις petit mal)

G40.7 Petit mal, μη καθορισμενο, χωρις κρισεις grand mal.

G40.8 αλλη επιληψια

G40.9 Επιληψια, μη καθορισμενη

G41 Status epilepticus [Επιληπτικη κατασταση]

G41.0 Grand mal status epilepticus 
G41.1 Petit mal status epilepticus
G41.2 Συνθετη εστιακη status epilepticus (επιληπτικη κατασταση)

G41.8 αλλες περιπτωσεις status epilepticus (επιληπτικης καταστασης)

G41.9 status epilepticus (επιληπτικη κατασταση), μη καθορισμενη

G43 Ημικρανια

G43.0 Ημικρανια χωρις αυρα [κοινη ημικρανια]

G43.1 Ημικρανια με αυρα [κλασσικη ημικρανια]

G43.2 Ημικρανικη κατασταση (status migrainosus)

G43.3 Επιπλεγμενη ημικρανια

G43.8 αλλες μορφες ημικρανιας

G43.9 Ημικρανια, μη καθορισμενη

G44 αλλα συνδρομα κεφαλαλγιας

G44.0 Συνδρομο αθροιστικης κεφαλαλγιας

G44.1 Αγγειακη κεφαλαλγια, που δεν ταξινομειται αλλου

G44.2 Κεφαλαλγια τασης

G44.3 Χρονια μετατραυματικη κεφαλαλγια

G44.4 Κεφαλαλγια φαρμακευτικης αιτιολογιας, που δεν ταξινομειται αλλου

G44.8 αλλα καθορισμενα συνδρομα κεφαλαλγιας

G45 Παροδικα ισχαιμικα εγκεφαλικα επεισοδια και συναφη συνδρομα

G45.0 Συνδρομο της σπονδυλο-βασικης αρτηριας

G45.1 Συνδρομο καρωτιδας (ημισφαιρικο)

G45.2 Συνδρομα απο την προσβολη πολλαπλων προεγκεφαλικων αρτηριων [βασικης, κοινης καρωτιδας, σπονδυλικης] και αμφω

G45.3 Παροδικη αμαυρωση

G45.4 Παροδικη σφαιρικη αμνησια

G45.8 αλλα παροδικα ισχαιμικα εγκεφαλικα επεισοδια και συναφη συνδρομα

G45.9 Παροδικο ισχαιμικο εγκεφαλικο επεισοδιο, μη καθορισμενο

G46* Αγγειακα συνδρομα του εγκεφαλου σε αγγειακα νοσηματα του εγκεφαλου (I60-I67+)

G46.0* Συνδρομο μεσης εγκεφαλικης αρτηριας (I66.0+)

G46.1* Συνδρομο προσθιας εγκεφαλικης αρτηριας (I66.1+)

G46.2* Συνδρομο οπισθιας εγκεφαλικης αρτηριας (I66.2+)

G46.3* Συνδρομο αγγειακου επεισοδιου στο εγκεφαλικο στελεχος (I60-I67+)

G46.4* Συνδρομο αγγειακου επεισοδιου στην παρεγκεφαλιδα (I60-I67+)

G46.5* Κενοτοπιωδες συνδρομο με αμιγως κινητικες εκδηλωσεις (I60-I67+)

G46.6* Κενοτοπιωδες συνδρομο με αμιγως αισθητικες εκδηλωσεις (I60-I67+)

G46.7* αλλα κενοτοπιωδη συνδρομα (I60-I67+)

G46.8* αλλα αγγειακα συνδρομα του εγκεφαλου σε αγγειακα νοσηματα του εγκεφαλου (I60-I67+)

G47 Διαταραχες υπνου

G47.0 Διαταραχες εναρξης και διατηρησης του υπνου [αϋπνιες]

G47.1 Διαταραχες υπερβολικου υπνου [υπερϋπνιες]



G47.2 Διαταραχες του κυκλου υπνου-εγρηγορσης

G47.3 Υπνικη απνοια

G47.4 Ναρκοληψια και καταπληξια

G47.8 αλλες διαταραχες του υπνου

G47.9 Διαταραχη του υπνου, μη καθορισμενη

G50 Διαταραχες του τριδυμου νευρου

G50.0 Νευραλγια τριδυμου

G50.1 ατυπη προσωπαλγια

G50.8 αλλες διαταραχες του τριδυμου

G50.9 Διαταραχη του τριδυμου νευρου, μη καθορισμενη.

G51 Διαταραχες του προσωπικου νευρου

G51.0 Παραλυση του Bell

G51.1 Φλεγμονη του γονατωδους γαγγλιου

G51.2 Συνδρομο Melkersson

G51.3 Κλονικος σπασμος ημιπροσωπου

G51.4 Μυοκυμια του προσωπου

G51.8 αλλες διαταραχες του προσωπικου νευρου

G51.9 Διαταραχη του προσωπικου νευρου, μη καθορισμενη

G52 Νοσηματα των αλλων εγκεφαλικων συζυγιων [κρανιακων νευρων]

G52.0 Διαταραχες του οσφρητικου νευρου

G52.1 Διαταραχες του γλωσσοφαρυγγικου νευρου

G52.2 Διαταραχες του πνευμονογαστρικου νευρου

G52.3 Διαταραχες του υπογλωσσιου νευρου

G52.7 Διαταραχες πολλαπλων κρανιακων νευρων

G52.8 Διαταραχες αλλων καθορισμενων κρανιακων νευρων

G52.9 Διαταραχη των κρανιακων νευρων, μη καθορισμενη

G53* Διαταραχες των κρανιακων νευρων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G53.0* Μεθερπητικη νευραλγια (B02.2+)

G53.1* Πολλαπλες παραλυσεις κρανιακων νευρων σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου (A00-B99+)

G53.2* Πολλαπλες παραλυσεις κρανιακων νευρων στη σαρκοειδωση (D86.8+)

G53.3* Πολλαπλες παραλυσεις κρανιακων νευρων σε νεοπλασματικα νοσηματα (C00-D48+)

G53.8* αλλες διαταραχες των κρανιακων νευρων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G54 Διαταραχες των νευρικων ριζων και πλεγματων

G54.0 Παθησεις του βραχιονιου πλεγματος

G54.1 Διαταραχες του οσφυοϊερου πλεγματος

G54.2 Διαταραχες των αυχενικων ριζων, που δεν ταξινομουνται αλλου

G54.3 Διαταραχες των θωρακικων ριζων που δεν ταξινομουνται αλλου

G54.4 Διαταραχες των οσφυοϊερων ριζων, που δεν ταξινομουνται αλλου

G54.5 Νευραλγικη μυατροφια

G54.6 Συνδρομο «μελους φαντασματος» με αλγος.

G54.7 Συνδρομο «μελους φαντασματος» χωρις αλγος.  

G54.8 αλλες διαταραχες των νευρικων ριζων και πλεγματων

G54.9 Διαταραχη των νευρικων ριζων και πλεγματων, μη καθορισμενη

G55* Πιεση νευρικων ριζων και πλεγματων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου



G55.0* Πιεση νευρικων ριζων και πλεγματων σε νεοπλασματικα νοσηματα (C00-D48+)

G55.1* Πιεση νευρικων ριζων και πλεγματων σε διαταραχες του μεσοσπονδυλιου δισκου (M50-M51+)

G55.2* Πιεση νευρικων ριζων και πλεγματων στη σπονδυλωση (M47.-+)

G55.3* Πιεση νευρικων ριζων και πλεγματων σε αλλες ραχιοπαθειες (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+)

G55.8* Πιεση νευρικων ριζων και πλεγματων σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G56 Μονονευροπαθειες του ανω ακρου

G56.0 Συνδρομο καρπιαιου σωληνα

G56.1 αλλες βλαβες του μεσου νευρου

G56.2 Βλαβη του ωλενιου νευρου

G56.3 Βλαβη του κερκιδικου νευρου

G56.4 Καυσαλγια

G56.8 αλλες μονονευροπαθειες του ανω ακρου

G56.9 Μονονευροπαθεια του ανω ακρου, μη καθορισμενη

G57 Μονονευροπαθειες του κατω ακρου

G57.0 Βλαβη του ισχιακου νευρου

G57.1 Παραισθητικη μηραλγια

G57.2 Βλαβη του μηριαιου νευρου

G57.3 Βλαβη του περονιαιου νευρου

G57.4 Bλαβη του κνημιαιου νευρου

G57.5 Συνδρομο του ταρσιαιου σωληνα

G57.6 Βλαβη του πελματιαιου νευρου

G57.8 αλλες μονονευροπαθειες του κατω ακρου

G57.9 Μονονευροπαθεια του κατω ακρου, μη καθορισμενη

G58 αλλες μονονευροπαθειες

G58.0 Μεσοπλευριος νευροπαθεια

G58.7 Πολλαπλη μονονευριτιδα

G58.8 αλλες καθορισμενες μονονευροπαθειες

G58.9 Μονονευροπαθεια, μη καθορισμενη

G59* Μονονευροπαθεια σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G59.0* Διαβητικη μονονευροπαθεια (E10-E14+ με κοινο τεταρτο χαρακτηρα το .4)

G59.8* αλλες μονονευροπαθειες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G60 Κληρονομικη και ιδιοπαθης νευροπαθεια

G60.0 Κληρονομικη κινητικη και αισθητικη νευροπαθεια

G60.1 Νοσος του Refsum

G60.2 Νευροπαθεια συσχετιζομενη με κληρονομικη αταξια

G60.3 Ιδιοπαθης προϊουσα νευροπαθεια

G60.8 αλλες κληρονομικες και ιδιοπαθεις νευροπαθειες

G60.9 Κληρονομικη και ιδιοπαθης νευροπαθεια, μη καθορισμενη

G61 Φλεγμονωδης πολυνευροπαθεια

G61.0 Συνδρομο Guillain-Barre

G61.1 Νευροπαθεια απο ορο

G61.8 αλλες φλεγμονωδεις πολυνευροπαθειες

G61.9 Φλεγμονωδης πολυνευροπαθεια, μη καθορισμενη

G62 αλλες πολυνευροπαθειες



G62.0 Πολυνευροπαθεια φαρμακευτικης αιτιολογιας

G62.1 Αλκοολικη πολυνευροπαθεια

G62.2 Πολυνευροπαθεια οφειλομενη σε αλλους τοξικους παραγοντες

G62.8 αλλες καθορισμενες πολυνευροπαθειες

G62.9 Πολυνευροπαθεια, μη καθορισμενη

G63* Πολυνευροπαθεια σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G63.0* Πολυνευροπαθεια σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G63.1* Πολυνευροπαθεια σε νεοπλασματικα νοσηματα (C00-D48+)

G63.2* Διαβητικη πολυνευροπαθεια (E10-E14+ με κοινο τεταρτο χαρακτηρα το .4)

G63.3* Πολυνευροπαθεια σε αλλα ενδοκρινολογικα και μεταβολικα νοσηματα (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4* Πολυνευροπαθεια σε διατροφικη ανεπαρκεια (E40-E64+)

G63.5* Πολυνευροπαθεια σε συστηματικα νοσηματα του συνδετικου ιστου (M30-M35+)

G63.6* Πολυνευροπαθεια σε αλλες μυοσκελετικες διαταραχες (M00-M25+, M40-M96+)

G63.8* Πολυνευροπαθεια σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G64 αλλες διαταραχες του περιφερικου νευρικου συστηματος

G70 Βαρεια μυασθενεια και αλλες νευρομυϊκες διαταραχες

G70.0 Βαρεια μυασθενεια

G70.1 Τοξικες νευρομυϊκες διαταραχες

G70.2 Συγγενης μυασθενεια

G70.8 αλλες καθορισμενες νευρομυϊκες διαταραχες

G70.9 Νευρομυϊκη διαταραχη, μη καθορισμενη

G71 Πρωτοπαθεις διαταραχες των μυων

G71.0 Μυϊκη δυστροφια

G71.1 Μυοτονικες διαταραχες

G71.2 Συγγενεις μυοπαθειες

G71.3 Μιτοχονδριακη μυοπαθεια, που δεν ταξινομειται αλλου

G71.8 αλλες πρωτοπαθεις μυϊκες διαταραχες

G71.9 Πρωτοπαθης μυϊκη διαταραχη, μη καθορισμενη

G72 αλλες μυοπαθειες

G72.0 Μυοπαθεια φαρμακευτικης αιτιολογιας

G72.1 Αλκοολικη μυοπαθεια

G72.2 Μυοπαθεια οφειλομενη σε αλλους τοξικους παραγοντες

G72.3 Περιοδικη παραλυση

G72.4 Φλεγμονωδης μυοπαθεια, που δεν ταξινομειται αλλου

G72.8 αλλες καθορισμενες μυοπαθειες

G72.9 Μυοπαθεια, μη καθορισμενη

G73* Διαταραχες της νευρομυικης συναψης και των μυων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G73.0* Μυασθενικα συνδρομα σε ενδοκρινολογικα νοσηματα

G73.1* Συνδρομο Eaton-Lambert (C80+)

G73.2* αλλα μυασθενικα συνδρομα σε νεοπλασματικα νοσηματα (C00-D48+)

G73.3* Μυασθενικα συνδρομα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου



G73.4* Μυοπαθεια σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G73.5* Μυοπαθεια σε ενδοκρινολογικα νοσηματα

G73.6* Μυοπαθεια σε μεταβολικα νοσηματα

G73.7* Μυοπαθεια σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G80 Εγκεφαλικη παραλυση

G80.0 Σπαστικη τετραπληγια (εγκεφαλικη παραλυση)

G80.1 Σπαστικη διπληγια (εγκεφαλικη παραλυση)

G80.2 Σπαστικη ημιπληγια (εγκεφαλικη παραλυση)

G80.3 Δυσκινητικη μορφη εγκεφαλικης παραλυσης

G80.4 Αταξικη μορφη εγκεφαλικης παραλυσης

G80.8 αλλες μορφες εγκεφαλικης παραλυσης

G80.9 Εγκεφαλικη παραλυση, μη καθορισμενη

G81 Ημιπληγια

G81.0 Χαλαρη ημιπληγια

G81.1 Σπαστικη ημιπληγια

G81.9 Ημιπληγια, μη καθορισμενη

G82 Παραπληγια και τετραπληγια

G82.0 Χαλαρη παραπληγια

G82.1 Σπαστικη παραπληγια

G82.2 Παραπληγια, μη καθορισμενη

G82.3 Χαλαρη τετραπληγια

G82.4 Σπαστικη τετραπληγια

G82.5 Τετραπληγια, μη καθορισμενη

G83 Αλλα παραλυτικα συνδρομα

G83.0 Διπληγια των ανω ακρων

G83.1 Μονοπληγια του κατω ακρου

G83.2 Μονοπληγια του ανω ακρου

G83.3 Μονοπληγια, μη καθορισμενη

G83.4 Συνδρομο ιππουριδας

G83.8 αλλα καθορισμενα παραλυτικα συνδρομα

G83.9 Παραλυτικο συνδρομο, μη καθορισμενο

G90 Διαταραχες του αυτονομου νευρικου συστηματος

G90.0 Ιδιοπαθης περιφερικη αυτονομη νευροπαθεια

G90.1 Οικογενης δυσαυτονομια [Riley-Day]

G90.2 Συνδρομο Horner

G90.3 Πολυσυστηματικη εκφυλιση

G90.4 Δυσλειτουργια αντανακλαστικων του αυτονομου νευρικου συστηματος.

G90.8 αλλες διαταραχες του αυτονομου νευρικου συστηματος

G90.9 Διαταραχη του αυτονομου νευρικου συστηματος, μη καθορισμενη

G91 Υδροκεφαλος

G91.0 Επικοινωνων υδροκεφαλος



G91.1 Αποφρακτικος υδροκεφαλος

G91.2 Υδροκεφαλος φυσιολογικης πιεσης

G91.3 Μετατραυματικος υδροκεφαλος, μη καθορισμενος

G91.8 αλλες μορφες υδροκεφαλου

G91.9 Υδροκεφαλος, μη καθορισμενος

G92 Τοξικη εγκεφαλοπαθεια

G93 αλλες διαταραχες του εγκεφαλου

G93.0 Εγκεφαλικες κυστεις

G93.1 Ανοξικες βλαβες του εγκεφαλου, που δεν ταξινομουνται αλλου

G93.2 Καλοηθης ενδοκρανιος υπερταση

G93.3 Μεταϊογενες συνδρομο κοπωσης

G93.4 Εγκεφαλοπαθεια, μη καθορισμενη

G93.5 Συμπιεση του εγκεφαλου

G93.6 Εγκεφαλικο οιδημα

G93.7 Συνδρομο Reye

G93.8 αλλες καθορισμενες εγκεφαλικες διαταραχες

G93.9 Εγκεφαλικη διαταραχη, μη καθορισμενη

G94* αλλες εγκεφαλικες διαταραχες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G94.0* Υδροκεφαλος σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου (A00-B99+)

G94.1* Υδροκεφαλος σε νεοπλασματικα νοσηματα (C00-D48+)

G94.2* Υδροκεφαλος σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G94.8* αλλες καθορισμενες εγκεφαλικες διαταραχες σε παθησεις που ταξινομουνται αλλου

G95 αλλα νοσηματα του νωτιαιου μυελου

G95.0 Συριγγομυελια και συριγγοπρομηκια

G95.1 Αγγειακες μυελοπαθειες

G95.2 Πιεση του νωτιαιου μυελου, μη καθορισμενη

G95.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του νωτιαιου μυελου

G95.9 Νοσος του νωτιαιου μυελου, μη καθορισμενη

G96 αλλες διαταραχες του κεντρικου νευρικου συστηματος

G96.0 Διαφυγη εγκεφαλονωτιαιου υγρου

G96.1 Διαταραχες των μηνιγγων, που δεν ταξινομουνται αλλου

G96.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του κεντρικου νευρικου συστηματος

G96.9 Διαταραχη του κεντρικου νευρικου συστηματος, μη καθορισμενη

G97 Διαταραχες του νευρικου συστηματος που οφειλονται σε ιατρικες πραξεις και δεν ταξινομουνται αλλου

G97.0 Διαφυγη εγκεφαλονωτιαιου υγρου μετα απο νωτιαια παρακεντηση

G97.1 αλλη αντιδραση στην οσφυονωτιαια παρακεντηση

G97.2 Ενδοκρανιος υποταση μετα απο κοιλιακη διαφυγη

G97.8 αλλες διαταραχες του νευρικου συστηματος που οφειλονται σε ιατρικες πραξεις

G97.9 Διαταραχη του νευρικου συστηματος που οφειλεται σε ιατρικες πραξεις, μη καθορισμενη

G98 αλλες διαταραχες του νευρικου συστηματος, που δεν ταξινομουνται αλλου

G99* αλλες διαταραχες του νευρικου συστηματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G99.0* Αυτονομη νευροπαθεια σε ενδοκρινολογικες και μεταβολικες παθησεις



G99.1* αλλες διαταραχες του αυτονομου νευρικου συστηματος σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G99.2* Μυελοπαθεια σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

G99.8* αλλες καθορισμενες διαταραχες του νευρικου συστηματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H00 Κριθη και χαλαζιο

H00.0 Κριθη και αλλες εν τω βαθει φλεγμονες των βλεφαρων

H00.1 Χαλαζιο

H01 αλλη φλεγμονη των βλεφαρων

H01.0 Βλεφαριτιδα

H01.1 Μη λοιμωδεις δερματοπαθειες των βλεφαρων

H01.8 αλλη καθορισμενη φλεγμονη των βλεφαρων

H01.9 Φλεγμονη των βλεφαρων, μη καθορισμενη

H02 αλλες διαταραχες των βλεφαρων

H02.0 Εντροπιο και τριχίαση του βλεφάρου

H02.1 Εκτρόπιο του βλεφάρου

H02.2 Λαγόφθαλμος

H02.3 Βλεφαροχάλαση

H02.4 Πτώση του βλεφάρου

H02.5 Άλλες διαταραχές που προσβάλουν τη λειτουργία του βλεφάρου

H02.6 Ξανθέλασμα του βλεφάρου

H02.7 Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές των βλεφάρων και της περιοφθαλμιας περιοχής

H02.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές των βλεφάρων

H02.9 Διάφορες διαταραχές του βλεφάρου

H03* Διαταραχες των βλεφαρων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H03.0* Παρασιτικη μολυνση των βλεφαρων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H03.1* Συμμετοχη των βλεφαρων σε αλλη λοιμωδη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H03.8* Συμμετοχη των βλεφαρων σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H04 Διαταραχες του δακρυϊκου συστηματος

H04.0 Δακρυαδενίτιδα

H04.1 Άλλες παθήσεις του δακρυϊκού αδένα

H04.2 Επιφορά

H04.3 Οξείες και διάφορες φλεγμονές των δακρυϊκών οδών

H04.4 Χρόνια φλεγμονή των δακρυϊκών οδών

H04.5 Στένωση και ανεπάρκεια των δακρυϊκών οδών

H04.6 Άλλες παθήσεις των δακρυϊκών οδών

H04.8 Άλλες παθήσεις της δακρυϊκής συσκευής

H04.9 Διάφορες παθήσεις της δακρυϊκής συσκευής

H05 Διαταραχες του οφθαλμικου κογχου

H05.0 Οξεία φλεγμονή του οφθαλμικού κόγχου

H05.1 Χρόνιες φλεγμονώδεις διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου

H05.2 Εξοφθάλμιες καταστάσεις

H05.3 Δυσμορφίες του οφθαλμικού κόγχου



H05.4 Ενόφθαλμος

H05.5 Παραμονή (παλαιού) ξένου σώματος μετά από διατριταίνον τραύμα του οφθαλμικού κόγχου

H05.8 Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου

H05.9 Διάφορες διαταραχές

H06* Διαταραχες του δακρυϊκου συστηματος και του οφθαλμικου κογχου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H06.0* Διαταραχες του δακρυϊκου συστηματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H06.1* Παρασιτικη μολυνση του οφθαλμικου κογχου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H06.2* Δυσθυρεοειδικός εξόφθαλμος (E05.-)

H06.3* Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

H10 Επιπεφυκιτιδα

H10.0 Βλεννοπυώδης επιπεφυκίτιδα

H10.1 Οξεία ατοπική επιπεφυκίτιδα

H10.2 Άλλες οξείες επιπεφυκίτιδες

H10.3 Οξεία επιπεφυκίτιδα, διάφορες περιπτώσεις

H10.4 Χρόνια επιπεφυκίτιδα

H10.5 Βλεφαροεπιπεφυκίτιδα

H10.8 Άλλες μορφές επιπεφυκίτιδας

H10.9 Διάφορες μορφές επιπεφυκίτιδας

H11 αλλες διαταραχες του επιπεφυκοτα

H11.0 Πτερύγιο

H11.1 Εκφυλισεις και εναποθεσεις στον επιπεφυκοτα

H11.2 Ουλές του επιπεφυκότα

H11.3 Αιμορραγία του επιπεφυκότα

H11.4 Άλλες αγγειακές διαταραχές και κύστεις του επιπεφυκότα

H11.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα

H11.9 Διάφορες διαταραχές του επιπεφυκότα

H13* Διαταραχες του επιπεφυκοτα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H13.0* Φιλαριακη μολυνση του επιπεφυκοτα (B74.-+ )

H13.1* Επιπεφυκιτιδα σε λοιμωδη και παρασιτικα  νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H13.2* Επιπεφυκιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H13.3* Οφθαλμικο πεμφιγοειδες (L12.-+ )

H13.8* αλλες διαταραχες του επιπεφυκοτα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H15 Διαταραχες του σκληρου

H15.0 Σκληρίτιδα

H15.1 Επισκληρίτιδα

H15.8 Άλλες διαταραχές του σκληρού χιτώνα

H15.9 Διάφορες διαταραχές του σκληρού

H16 Κερατιτιδα

H16.0 Έλκος του κερατοειδούς (χιτώνα)

H16.1 Άλλες μορφές επιπολής κερατίτιδας χωρίς επιπεφυκίτιδα

H16.2 Κερατοεπιπεφυκίτιδα

H16.3 Διάμεση και εν τω βάθει κερατίτιδα

H16.4 Νεοαγγείωση του κερατοειδούς

H16.8 Άλλες μορφές κερατίτιδας



H16.9 Διάφορες μορφές κερατίτιδας

H17 Ουλες και θολωση του κερατοειδους

H17.0 Συμφυτικό λεύκωμα

H17.1 Άλλες κεντρικές θολερότητες του κερατοειδούς

H17.8 Άλλες ουλές και θολερότητες του κερατοειδούς

H17.9 Διάφορες ουλές και θολερότητες του κερατοειδούς

H18 αλλες διαταραχες του κερατοειδους

H18.0 Χρώσεις και εναποθέσεις του κερατοειδούς

H18.1 Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια

H18.2 Άλλες μορφές οιδήματος του κερατοειδούς

H18.3 Μεταβολές στις μεμβράνες του κερατοειδούς

H18.4 Εκφύλιση του κερατοειδούς

H18.5 Κληρονομικές δυστροφίες του κερατοειδούς

H18.6 Κερατόκωνος

H18.7 Άλλες ανωμαλίες του κερατοειδούς

H18.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές του κερατοειδούς

H18.9 Διάφορες διαταραχές του κερατοειδούς

H19* Διαταραχες του σκληρου και του κερατοειδους σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H19.0* Σκληριτιδα και επισκληριτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H19.1* Κερατιτιδα και κερατοεπιπεφυκιτιδα απο ερπητοϊο (B00.5+ )

H19.2* Σκληριτιδα και κερατοεπιπεφυκιτιδα σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H19.3* Κερατιτιδα και κερατοεπιπεφυκιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H19.8* αλλες διαταραχες του σκληρου και του κερατοειδους σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H20 Ιριδοκυκλιτιδα

H20.0 Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα

H20.1 Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα

H20.2 Ιριδοκυκλίτιδα lens - induced

H20.8 Άλλες μορφές ιριδοκυκλίτιδας

H20.9 Διάφορες μορφές ιριδοκυκλίτιδας

H21 αλλες διαταραχες της ιριδας και του ακτινωτου σωματος

H21.0 Ύφαιμα

H21.1 Άλλες αγγειακές διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

H21.2 Εκφύλιση της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

H21.3 Κύστεις της ίριδας, του ακτινωτού σώματος και του πρόσθιου θαλάμου

H21.4 Μεμβράνες της κόρης του οφθαλμού

H21.5 Άλλες συμφύσεις και ρήξεις της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

H21.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

H21.9 Διάφορες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

H22* Διαταραχες της ιριδας και του ακτινωτου σωματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H22.0* Ιριδοκυκλιτιδα σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H22.1* Ιριδοκυκλιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H22.8* αλλες διαταραχες της ιριδας και του ακτινωτου σωματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H25 Γεροντικος καταρρακτης



H25.0 Γεροντικός αρχόμενος καταρράκτης

H25.1 Γεροντικός πυρηνικός καταρράκτης

H25.2 Γεροντικός καταρράκτης τύπου Morgagni

H25.8 Άλλες μορφές γεροντικού καταρράκτη

H25.9 Διάφορες μορφές γεροντικού καταρράκτη

H26 αλλα ειδη καταρρακτη

H26.0 Παιδικός νεανικός και προγεροντικός καταρράκτης

H26.1 Τραυματικός καταρράκτης

H26.2 Επιπλεγμένος καταρράκτης

H26.3 Καταρράκτης που προκαλείται από χρήση φαρμάκων

H26.4 Υποτροπιάζων καταρράκτης του περιφακίου

H26.8 Ορισμένες άλλες μορφές καταρράκτη

H26.9 Διάφορες μορφές καταρράκτη

H27 αλλες διαταραχες του φακου

H27.0 Αφακία

H27.1 Εξάρθρημα του φακού

H27.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές του φακού

H27.9 Διάφορες διαταραχές του φακού

H28* Καταρρακτης και αλλες διαταραχες του φακου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H28.0* Διαβητικος καταρρακτης (E10-E14+  με κοινο τεταρτο ψηφιο το .3)

H28.1* Καταρρακτης σε αλλα ενδοκρινικα, διατροφικα και μεταβολικα νοσηματα

H28.2* Καταρρακτης σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H28.8* αλλες διαταραχες του φακου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H30 Χοριοαμφιβληστροειδιτιδα

H30.0 Εστιακή χοριοαμφιβληστροειδική φλεγμονή

H30.1 Διάχυτες χοριοαμφιβληστροειδικές φλεγμονές

H30.2 Οπίσθια κυκλίτιδα

H30.8 Άλλες χοριοαμφιβληστροειδικές φλεγμονές

H30.9 Διάφορες χοριοαμφιβληστροειδικές φλεγμονές

H31 Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς (χιτώνα)

H31.0 Χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές

H31.1 Εκφύλιση του χοριοειδούς

H31.2 Κληρονομική δυστροφία του χοριοειδούς

H31.3 Αιμορραγία και ρήξη του χοριοειδούς

H31.4 Αποκόλληση του χοριοειδούς

H31.8 Ορίσμενες άλλες διαταραχές του χοριοειδούς

H31.9 Διαταραχη του χοριοειδους, μη καθορισμενη

H32* Χοριοαμφιβληστροειδικες διαταραχες  σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H32.0* Φλεγμονες του χοριοειδους και του αμφιβληστροειδους σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H32.8* αλλες διαταραχες του χοριοειδους και του αμφιβληστροειδους σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H33 Αποκολλησεις του αμφιβληστροειδους και ρωγμες

H33.0 Αποκόλληση με ρωγμή του αμφιβληστροειδούς

H33.1 Ρετινόσχιση και κύστεις του αμφιβληστροειδούς

H33.2 Ορώδης αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς



H33.3 Ρωγμές του αμφιβληστροειδούς χωρίς αποκόλληση

H33.4 Ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς

H33.5 Άλλες περιπτώσεις αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς

H34 Αγγειακες αποφραξεις του αμφιβληστροειδους

H34.0 Παροδική αρτηριακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς

H34.1 Απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς

H34.2 Άλλες αποφράξεις των αρτηριών του αμφιβληστροειδούς

H34.8 Άλλες περιπτώσεις αγγειακής απόφραξης του αμφιβληστροειδούς

H34.9 Αγγειακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς, διάφορες περιπτώσεις

H35 αλλες διαταραχες του αμφιβληστροειδους

H35.0 Υποστρωματικού τύπου διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και μεταβολές των αγγείων του αμφιβληστροειδούς

H35.1 Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας

H35.2 Άλλες περιπτώσεις υπερπλαστικής αμφιβληστροειδοπάθειας

H35.3 Εκφύλιση της ωχρός κηλίδας και του οπισθίου πόλου

H35.4 Περιφερική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς

H35.5 Κληρονομικές δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς

H35.6 Αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς

H35.7 Διαχωρισμός των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς

H35.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς

H35.9 Διάφορες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς

H36* Διαταραχες του αμφιβληστροειδους σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H36.0* Διαβητικη αμφιβληστροειδοπαθεια (E10-E14+ με κοινο τεταρτο ψηφιο το .3)

H36.8* αλλες διαταραχες του αμφιβληστροειδους σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H40 Γλαυκωμα

H40.0 Ύποπτο γλαύκωμα

H40.1 Πρωτοπαθές - ανοικτής γωνίας - γλαύκωμα

H40.2 Πρωτοπαθές - κλειστής γωνίας - γλαύκωμα

H40.3 Γλαύκωμα δευτεροπαθές από τραυματισμό του οφθαλμού

H40.4 Γλαύκωμα δευτεροπαθές από φλεγμονή του οφθαλμού

H40.5 Γλαύκωμα δευτεροπαθές σε άλλες διαταραχές του οφθαλμού

H40.6 Γλαύκωμα δευτεροπαθές από φάρμακα

H40.8 Άλλες μορφές γλαυκώματος

H40.9 Διάφορες μορφές γλαυκώματος

H42* Γλαυκωμα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H42.0* Γλαυκωμα σε ενδοκρινικα, διατροφικα και μεταβολικα νοσηματα

H42.8* Γλαυκωμα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H43 Διαταραχες του υαλοειδους σωματος

H43.0 Πρόπτωση του υαλοειδούς σώματος

H43.1 Αιμορραγία του υαλοειδούς σώματος

H43.2 Εναποθέσεις κρυσταλλοειδούς στο υαλοειδές σώμα

H43.3 Άλλες θολερότητες του υαλοειδούς σώματος

H43.8 Άλλες διαταραχές του υαλοειδούς σώματος

H43.9 Διάφορες διαταραχές του υαλοειδούς σώματος



H44 Διαταραχες του βολβου του οφθαλμου

H44.0 Πυώδης ενδοφθαλίτιδα

H44.1 άλλες μορφές ενδοφθαλμίτιδας

H44.2 Εκφυλιστική μυωπία

H44.3 Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του βολβού του οφθαλμού

H44.4 Υποτονία του οφθαλμού

H44.5 Εκφυλιστικές καταστάσεις του βολβού του οφθαλμού

H44.6 Παραμονή (παλαιού) ενδοφθάλμιου ξένου σώματος, μαγνητικού

H44.7 Παραμονή (παλαιού) ενδοφθάλμιου ξένου σώματος μη μαγνητικού

H44.8 Άλλες διαταραχές του βολβού του οφθαλμού

H44.9 Διαταραχη του βολβου του οφθαλμου, μη καθορισμενη

H45* Διαταραχες του υαλοειδους σωματος και του βολβου του οφθαλμου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H45.0* Αιμορραγια του υαλοειδους σωματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H45.1* Ενδοφθαλμιτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H45.8* αλλες διαταραχες του υαλωδους σωματος και του βολβου του οφθαλμου σε παθησεις που ταξινομουνται αλλου

H46 Οπτικη νευριτιδα

H47 αλλες διαταραχες του οπτικου [2ου] νευρου και των οπτικων οδων

H47.0 Παθήσεις του οπτικού νεύρου, που δεν ταξινομούνται αλλού

H47.1 Διάφορες περιπτώσεις οιδήματος της οπτικής θηλής

H47.2 Oπτική ατροφία

H47.3 Άλλες διαταραχές της οπτικής θηλής

H47.4 Διαταραχές του οπτικού χιάσματος

H47.5 Διαταραχές σε άλλα σημεία των οπτικών οδών

H47.6 Διαταραχές του οπτικού φλοιού

H47.7 Διάφορες διαταραχές των οπτικών οδών

H48* Διαταραχες του οπτικου νευρου και των οπτικων οδων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H48.0* Οπτικη ατροφια σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H48.1* Οπισθοβολβικη νευριτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H48.8* αλλες διαταραχες του οπτικου νευρου και των οπτικων οδων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H49 Παραλυτικος στραβισμος

H49.0 Παράλυση του κοινού κινητικού νεύρου (3η συζυγία)

H49.1 Παράλυση του τροχιλιακού νεύρου (4η συζυγία)

H49.2 Παράλυση του απαγωγού νεύρου (6η συζυγία)

H49.3 Ολική (εξωτερική) οφθαλμοπληγία

H49.4 Προϊούσα εξωτερική οφθαλμοπληγία

H49.8 Άλλες περιπτώσεις παραλυτικού στραβισμού

H49.9 Διάφορες περιπτώσεις παραλυτικού στραβισμού

H50 Άλλες μορφές στραβισμού

H50.0 Συγκλινων συνεκτικος στραβισμος

H50.1 Αποκλινων συνεκτικος στραβισμος

H50.2 Κάθετος στραβισμός

H50.3 Διαλείπουσα ετεροτροπία

H50.4 Διάφορες άλλες περιπτώσεις ετεροτροπίας

H50.5 Ετεροφορία

H50.6 Μηχανικός στραβισμός



H50.8 Ορισμένες άλλες μορφές στραβισμού

H50.9 Διάφορες μορφές στραβισμού

H51 αλλες διαταραχες της διοφθαλμου κινητικοτητας

H51.0 Παράλυση των συζυγών κινήσεων

H51.1 Υπέρμετρη σύγκλιση και ανεπάρκεια σύγκλισης

H51.2 Πυρηνική οφθαλμοπληγία

H51.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές των οφθαλμικών κινήσεων

H51.9 Διάφορες διαταραχές των οφθαλμικών κινήσεων

H52 Διαταραχες της διαθλασης και της προσαρμογης

H52.0 Υπερμετρωπία

H52.1 Μυωπία

H52.2 Αστιγματισμός

H52.3 Ανισομετρωπία και ανισοεικονία

H52.4 Πρεσβυωπία

H52.5 Διαταραχές της προσαρμογής του οφθαλμού

H52.6 Άλλες διαθλαστικές ανωμαλίες

H52.7 Διάφορες διαθλαστικές ανωμαλίες

H53 Οπτικες διαταραχες

H53.0 Αμβλυωπια εξ ανοψιας

H53.1 Υποκειμενικές διαταραχές της όρασης

H53.2 Διπλωπία

H53.3 Άλλες διαταραχές της διόφθαλμης όρασης

H53.4 Διαταραχές των οπτικών πεδίων

H53.5 Διαταραχές αντίληψης των χρωμάτων

H53.6 Νυκταλωπία

H53.8 Άλλες διαταραχές της όρασης

H53.9 Διάφορες διαταραχές της όρασης

H54 Τυφλωση και ελαττωμενη οραση

H54.0 Τύφλωση και των δύο οφθαλμών

H54.1 Τύφλωση του ενός οφθαλμού και έκπτωση της όρασης στον άλλο

H54.2 Εκπτωση της όρασης και στους δύο οφθαλμούς

H54.3 Απόλυτη απώλεια όρασης και στους δύο οφθαλμούς

H54.4 Τύφλωση, στον έναν οφθαλμό

H54.5 Ελαττωμενη  οραση του ενος οφθαλμου

H54.6 Απόλυτη απώλεια όρασης στον έναν οφθαλμό

H54.7 Απροσδιόριστη απώλεια όρασης

H55 Νυσταγμος και αλλες ανωμαλες κινησεις των οφθαλμων

H57 αλλες διαταραχες του οφθαλμου και των εξαρτηματων του

H57.0 Ανωμαλίες της λειτουργίας της κόρης

H57.1 Οφθαλμικό άλγος

H57.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

H57.9 Διάφορες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του



H58* αλλες διαταραχες του οφθαλμου και των εξαρτηματων του σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H58.0* Ανωμαλιες της λειτουργιας της κορης σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H58.1* Οπτικες διαταραχες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H58.8* αλλες καθορισμενες διαταραχες του οφθαλμου και των εξαρτηματων του σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H59 Διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του μετά από ιατρικές πράξεις που δεν ταξινομούνται αλλού

H59.0 Vitreous syndrome μετά από επέμβαση καταρράκτη

H59.8 Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του μετά από ιατρικές πράξεις.

H59.9 Διάφορες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του μετά από ιατρικές πράξεις

H60 Ωτιτιδα εξωτερικη

H60.0 Αποστημα του εξω ωτος

H60.1 Κυτταριτιδα του εξω ωτος

H60.2 Κακοηθης εξωτερικη ωτιτιδα

H60.3 αλλη λοιμωδης εξωτερικη ωτιτιδα

H60.4 Χολοστεατωμα του εξω ωτος

H60.5 Οξεια εξωτερικη ωτιτιδα, μη λοιμωδης

H60.8 αλλη εξωτερικη ωτιτιδα

H60.9 Εξωτερικη ωτιτιδα, μη καθορισμενη

H61 αλλες διαταραχες του εξω ωτος

H61.0 Περιχονδριτιδα του εξω ωτος

H61.1 Μη λοιμωδεις διαταραχες του πτερυγιου 

H61.2 Βυσμα κυψελιδας

H61.3 Επικτητη στενωση του εξω ακουστικου πορου

H61.8 αλλη καθορισμενη διαταραχη του εξω ωτος

H61.9 Διαταραχη του εξω ωτος, μη καθορισμενη

H62* Διαταραχες του εξω ωτος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H62.0* Εξωτερικη ωτιτιδα σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H62.1* Εξωτερικη ωτιτιδα σε ιογενεις λοιμωξεις που ταξινομουνται αλλου

H62.2* Εξωτερικη ωτιτιδα σε μυκητιασεις

H62.3* Εξωτερικη ωτιτιδα σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H62.4* Εξωτερικη ωτιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H62.8* αλλες διαταραχες του εξω ωτος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου.

H65 Μη πυωδης μεση ωτιτιδα

H65.0 Οξεια ορωδης μεση ωτιτιδα

H65.1 αλλη οξεια μη πυωδης μεση ωτιτιδα

H65.2 Χρονια ορωδης μεση ωτιτιδα

H65.3 Χρονια βλεννωδης μεση ωτιτιδα

H65.4 αλλη χρονια μη πυωδης μεση ωτιτιδα

H65.9 Μη πυωδης μεση ωτιτιδα, μη καθορισμενη.

H66 Πυωδης και μη καθορισμενη μεση ωτιτιδα

H66.0 Οξεια πυωδης μεση ωτιτιδα

H66.1 Χρονια σαλπιγγοτυμπανικη πυωδης μεση ωτιτιδα

H66.2 Χρονια πυωδης μεση ωτιτιδα του επιτυμπανικου χωρου και του μαστοειδους αντρου



H66.3 αλλη χρονια μεση πυωδης ωτιτιδα

H66.4 Πυωδης μεση ωτιτιδα, μη καθορισμενη

H66.9 Μεση ωτιτιδα, μη καθορισμενη

H67* Μεση ωτιτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H67.0* Μεση ωτιτιδα σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H67.1* Μεση ωτιτιδα σε ιογενη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H67.8* Μεση ωτιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H68 Ευσταχιανη σαλπιγγιτιδα και αποφραξη της ευσταχιανης σαλπιγγας

H68.0 Ευσταχιανη σαλπιγγιτιδα

H68.1 Αποφραξη της ευσταχιανης σαλπιγγας

H69 αλλες διαταραχες της ευσταχιανης σαλπιγγας

H69.0 Ανοικτη ευσταχιανη σαλπιγγα

H69.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της ευσταχιανης σαλπιγγας

H69.9 Διαταραχη της ευσταχιανης σαλπιγγας, μη καθορισμενη

H70 Μαστοειδιτιδα και συγγενεις καταστασεις

H70.0 Οξεια μαστοειδιτιδα

H70.1 Χρονια μαστοειδιτιδα

H70.2 Λιθοειδιτιδα

H70.8 αλλη μαστοειδιτιδα και συγγενεις καταστασεις

H70.9 Μαστοειδιτιδα, μη καθορισμενη

H71 Χολοστεατωμα του μεσου ωτος

H72 Διατρηση του τυμπανικου υμενα

H72.0 Κεντρικη διατρηση του τυμπανικου υμενα

H72.1 Επιτυμπανικη διατρηση

H72.2 αλλες περιφερικες διατρησεις του τυμπανικου υμενα

H72.8 αλλες διατρησεις του τυμπανικου υμενα

H72.9 Διατρηση του τυμπανικου υμενα, μη καθορισμενη

H73 αλλες διαταραχες του τυμπανικου υμενα

H73.0 Οξεια μυριγγιτιδα

H73.1 Χρονια μυριγγιτιδα

H73.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του τυμπανικου υμενα

H73.9 Διαταραχη του τυμπανικου υμενα, μη καθορισμενη

H74 αλλες διαταραχες του μεσου ωτος και της μαστοειδους αποφυσης

H74.0 Τυμπανοσκληρυνση

H74.1 Συμφυτικη νοσος του μεσου ωτος

H74.2 Διακοπη της συνεχειας και παρεκτοπιση των ακουστικων οσταριων

H74.3 αλλες επικτητες ανωμαλιες των ακουστικων οσταριων

H74.4 Πολυποδας του μεσου ωτος

H74.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του μεσου ωτος και της μαστοειδους αποφυσης

H74.9 Διαταραχη του μεσου ωτος και της μαστοειδους αποφυσης, μη καθορισμενη

H75* αλλες διαταραχες του μεσου ωτος και της μαστοειδους αποφυσης σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H75.0* Μαστοειδιτιδα σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H75.8* αλλες καθορισμενες διαταραχες του μεσου ωτος και της μαστοειδους αποφυσης σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H80 Ωτοσκληρυνση

H80.0 Ωτοσκληρυνση που προσβαλει την  ωοειδη θυριδα, μη αποφρακτικη



H80.1 Ωτοσκληρυνση που προσβαλει την  ωοειδη θυριδα, αποφρακτικη

H80.2 Ωτοσκληρυνση του κοχλια

H80.8 αλλη ωτοσκληρυνση

H80.9 Ωτοσκληρυνση, μη καθορισμενη

H81 Διαταραχες της αιθουσαιας λειτουργιας

H81.0 Νοσος Meniere

H81.1 Καλοηθης παροξυσμικος ιλιγγος

H81.2 Αιθουσαια νευρονιτιδα

H81.3 αλλες μορφες περιφερικου ιλιγγου

H81.4 ιλιγγος κεντρικης αιτιολογιας

H81.8 αλλες διαταραχες της αιθουσαιας λειτουργιας

H81.9 Διαταραχη της αιθουσαιας λειτουργιας, μη καθορισμενη

H82* Συνδρομα ιλιγγου σε νοσηματα  που ταξινομουνται αλλου

H83 αλλα νοσηματα του εσω ωτος

H83.0 Λαβυρινθιτιδα

H83.1 Λαβυρινθικο συριγγιο

H83.2 Δυσλειτουργια του λαβυρινθου

H83.3 Επιδρασεις θορυβου στο εσω ους

H83.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του εσω ωτος

H83.9 Νοσημα του εσω ωτος, μη καθορισμενο

H90 Απωλεια ακοης τυπου αγωγιμοτητας και νευροαισθητηριακου τυπου

H90.0 Απωλεια ακοης τυπου αγωγιμοτητας, αμφοτεροπλευρη

H90.1 Απωλεια ακοης τυπου αγωγιμοτητας, ετεροπλευρη με ανεπαφη ακοη στο ετερο ους

H90.2 Απωλεια ακοης τυπου αγωγιμοτητας, μη καθορισμενη

H90.3 Νευροαισθητηριακη απωλεια της ακοης, αμφοτεροπλευρη

H90.4 Νευροαισθητηριακη απωλεια της ακοης, ετεροπλευρη με ανεπαφη ακοη στο ετερο ους

H90.5 Νευροαισθητηριακη απωλεια της ακοης, μη καθορισμενη

H90.6 Μικτη απωλεια ακοης τυπου αγωγιμοτητας και νευροαισθητηριακη, αμφοτεροπλευρη

H90.7 Μικτη απωλεια ακοης τυπου αγωγιμοτητας και νευροαισθητηριακη, ετεροπλευρη με ανεπαφη ακοη στο ετερο ους

H90.8 Μικτη απωλεια ακοης τυπου αγωγιμοτητας και νευροαισθητηριακη, μη καθορισμενη

H91 αλλες περιπτωσεις απωλειας ακοης

H91.0 Ωτοτοξικη απωλεια ακοης

H91.1 Πρεσβυακοΐα

H91.2 Αιφνιδια ιδιοπαθης απωλεια ακοης

H91.3 Κωφαλαλια, που δεν ταξινομειται αλλου

H91.8 αλλες καθορισμενες περιπτωσεις απωλειας ακοης

H91.9 Απωλεια ακοης, μη καθορισμενη

H92 Ωταλγια και ωτικο εκκριμα

H92.0 Ωταλγια

H92.1 Ωτορροια

H92.2 Ωτορραγια

H93 αλλες διαταραχες του ωτος, που δεν ταξινομουνται αλλου

H93.0 Εκφυλιστικες και αγγειακες διαταραχες του ωτος



H93.1 Εμβοες

H93.2 αλλες περιπτωσεις παθολογικης ακουστικης αντιληψης

H93.3 Διαταραχες του ακουστικου νευρου

H93.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του ωτος

H93.9 Διαταραχη του ωτος, μη καθορισμενη

H94* αλλες διαταραχες του ωτος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H94.0* Ακουστικη νευριτιδα σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H94.8* αλλες καθορισμενες διαταραχες του ωτος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

H95 Μετεγχειρητικες διαταραχες του ωτος και της μαστοειδους αποφυσης, που δεν ταξινομουνται αλλου

H95.0 Υποτροπιαζον χολοστεατωμα της κοιλοτητας μετα απο μαστοειδεκτομη

H95.1 αλλες διαταραχες μετα απο μαστοειδεκτομη

H95.8 αλλες μετεγχειρητικες διαταραχες του ωτος και της μαστοειδους αποφυσης

H95.9 Μετεγχειρητικη διαταραχη του ωτος και της μαστοειδους αποφυσης, μη καθορισμενη

I00 Ρευματικός πυρετός χωρίς να αναφέρεται συμμετοχή της καρδιάς

I01 Ρευματικός πυρετός με καρδιακή συμμετοχή

I01.0 Οξεία ρευματική περικαρδίτιδα

I01.1 Οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα

I01.2 Οξεία ρευματική μυοκαρδίτιδα

I01.8 Άλλες μορφές οξείας ρευματικής καρδιοπάθειας

I01.9 Διάφορες περιπτώσεις οξείας ρευματικής καρδιοπάθειας

I02 Ρευματική χορεία

I02.0 Ρευματική χορεία με καρδιακή συμμετοχή

I02.9 Ρευματικη χορεια χωρις καρδιακη συμμετοχη

I05 Προσβολή της μιτροειδούς βαλβίδας από ρευματικό πυρετό

I05.0 Στένωση μιτροειδούς

I05.1 Ανεπάρκεια μιτροειδούς οφειλόμενη σε ρευματικό πυρετό

I05.2 Στένωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια

I05.8 Άλλες παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας

I05.9 Διάφορες παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας

I06 Προσβολή της αορτικής βαλβίδας από ρευματικό πυρετό

I06.0 Αορτική στένωση οφειλόμενη σε ρευματικό πυρετό

I06.1 Ανεπάρκεια της αορτής οφειλόμενη σε ρευματικό πυρετό

I06.2 Στένωση αορτής με ανεπάρκεια οφειλόμενες σε ρευματικό πυρετό

I06.8 Άλλες παθήσεις της αορτικής βαλβίδας που οφείλονται σε ρευματικό πυρετό

I06.9 Διάφορες παθήσεις της αορτικής βαλβίδας που οφείλονται σε ρευματικό πυρετό

I07 Παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας που οφείλονται σε ρευματικό πυρετό

I07.0 Στένωση της τριγλώχινας

I07.1 Ανεπάρκεια της τριγλώχινας

I07.2 Στένωση της τριγλώχινας με ανεπάρκεια

I07.8 Άλλες παθήσεις της τριγλώχινας

I07.9 Διάφορες παθήσεις της τριγλώχινας

I08 Πολυβαλβιδοπαθειες

I08.0 Παθήσεις της μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας

I08.1 Παθήσεις της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας

I08.2 Παθήσεις της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας



I08.3 Συνδυασμένες παθήσεις της μιτροειδούς, της αορτικής και της τριγλώχινας

I08.8 Άλλες πολυβαλβιδοπάθειες

I08.9 Διάφορες πολυβαλβιδοπάθειες

I09 αλλα ρευματικα καρδιακα νοσηματα

I09.0 Ρευματική μυοκαρδίτιδα

I09.1 Προσβολή του ενδοκαρδίου από ρευματικό πυρετό, χωρίς να διευκρινίζεται η βαλβίδα

I09.2 Χρόνια ρευματική περικαρδίτιδα

I09.8 Άλλες περιπτώσεις ρευματικής καρδιοπάθειας

I09.9 Διάφορες περιπτώσεις ρευματικής καρδιοπάθειας

I10 Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση

I11 Υπερτασική καρδιοπάθεια

I11.0 Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια

I11.9 Υπερτασική καρδιοπάθεια χωρίς (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια

I12 Υπερτασική νεφροπάθεια

I12.0 Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια

I12.9 Υπερτασική νεφροπάθεια, χωρίς νεφρική ανεπάρκεια

I13 Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια

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 νευρική και (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια

I13.9 Διάφορες περιπτώσεις υπερτασικής καρδιοπάθειας και νευροπάθειας

I15 Δευτεροπαθής υπέρταση

I15.0 Νεφραγγειακή υπέρταση

I15.1 Δευτεροπαθής υπέρταση σε άλλες νεφρικής παθήσεις

I15.2 Δευτεροπαθής υπέρταση σε άλλες ενδοκρινολογικές διαταραχές

I15.8 Άλλες μορφές δευτεροπαθούς υπέρτασης

I15.9 Διάφορες μορφές δευτεροπαθούς υπέρτασης

I20 Στηθάγχη

I20.0 Ασταθής στηθάγχη

I20.1 Στηθάγχη με τεκμηριωμένο σπασμό

I20.8 Άλλες μορφές στηθάγχης

I20.9 Διάφορες μορφές στηθάγχης

I21 Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

I21.0 Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου, πρόσθιο τοίχωμα

I21.1 Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατώτερου τοίχωμα

I21.2 Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου σε άλλες θέσεις

I21.3 Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου σε άλλες θέσεις

I21.4 Οξύ υπενδοκαρδιακό έμφραγμα του μυοκαρδίου

I21.9 Διάφορες περιπτώσεις εμφράγματος του μυοκαρδίου

I22 Επακολουθο εμφραγμα του μυοκαρδιου

I22.0 Subsequent έμφραγμα του μυοκαρδίου, πρόσθιο τοίχωμα

I22.1 Subsequent έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατώτερο τοίχωμα

I22.8 Subsequent έμφραγμα του μυοκαρδίου σε άλλες θέσεις

I22.9 Subsequent έμφραγμα του μυοκαρδίου σε διάφορες θέσεις



I23 Ορισμενες τρεχουσες επιπλοκες μετα απο οξυ εμφραγμα μυοκαρδιου

I23.0 Αιμοπερικάρδιο ως άμεση επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

I23.1 Ελλείμματα του μεσοκολπικού διαφράγματος ως άμεση επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

I23.2 Ελλείμματα του μεσοκοιλιακόύ διαφράγματος ως άμεση επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

I23.3 Ρήξη του καρδιακού τοιχώματος, χωρίς αιμοπερικάρδιο, ως άμεση επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

I23.4 Ρήξη των τενόντιων χορδών ως άμεση επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

I23.5 Ρήξη των θηλοειδών μυών ως άμεση επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

I23.6 Θρόμβωση των κόλπων, της απόφυσης του ωτου, του auricul appendoqe και των κοιλιών ως άμεσες επιπλοκές του εμφράγματος του μυοκαρδίου

I23.8 Άλλες άμεςσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

I24 αλλες οξειες ισχαιμικες καρδιοπαθειες

I24.0 Θρόμβωση των στεφανιαίων αγγείων που δεν καταλήγει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου

I24.1 Σύνδρομο Dressler

I24.8 Άλλες μορφές οξείας ισχαιμικής καρδιοπάθειας

I24.9 Διάφορες μορφές οξείας ισχαιμικής καρδιοπάθειας

I25 Χρονια ισχαιμικη καρδιοπαθεια

I25.0 Καρδιαγγειακές παθήσεις που περιγράφονται ως αθηροσκληρωτικές

I25.1 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια

I25.2 Παλαιο εμφραγμα του μυοκαρδιου

I25.2+ Ουλοποιημενο έμφραγμα του μυοκαρδίου

I25.3 Ανευρυσμα της καρδιας

I25.4 Ανεύρυσμα των στεφανιαίων αρτηριών

I25.5 Ισχαιμική καρδιομυοπάθεια

I25.6 Βουβή ισχαιμία του μυοκαρδίου

I25.8 Άλλες μορφές χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας

I25.9 Διάφορες μορφές χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας

I26 Πνευμονική εμβολή

I26.0 Πνευμονική εμβολή με αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδία

I26.9 Πνευμονική εμβολή χωρίς αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδία

I27 αλλες πνευμονικες καρδιοπαθειες

I27.0 Πρωτοπαθης πνευμονικη υπερταση

I27.1 Κυφοσκολιωτικη καρδιοπαθεια

I27.2 αλλη δευτεροπαθης πνευμονικη υπερταση

I27.8 Ορισμένες άλλες μορφές πνευμονικής καρδιοπάθειας

I27.9 Διάφορες άλλες μορφές πνευμονικής καρδιοπάθειας

I28 αλλα νοσηματα των πνευμονικων αγγειων

I28.0 Αρτηριοφλεβικο συριγγιο των πνευμονικων αγγειων

I28.1 Ανευρυσμα της πνευμονικης αρτηριας

I28.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα των πνευμονικων αγγειων

I28.9 Νοσημα των πνευμονικων αγγειων, μη καθορισμενο

I30 Οξεια περικαρδιτιδα

I30.0 Οξεία - μη ειδική - ιδιοπαθής περικαρδίτιδα

I30.1 Λοιμώδης περικαρδίτιδα

I30.8 Άλλες μορφές οξείας περικαρδίτιδας



I30.9 Διάφορες μορφές οξείας περικαρδίτιδας

I31 αλλα νοσηματα του περικαρδιου

I31.0 Χρόνια συμφυτική περικαρδίτιδα

I31.1 Χρόνια συμπιεστική περικαρδίτιδα

I31.2 Αιμοπερικάρδιο, που δεν ταξινομείται αλλού

I31.3 Περικαρδιακή συλλογή (μη φλεγμονώδης)

I31.8 Ορισμένες άλλες παθήσεις του περικαρδίου

I31.9 Διάφορες παθήσεις του περικαρδίου

I32* Περικαρδιτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I32.0* Περικαρδιτιδα σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I32.1* Περικαρδιτιδα σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I32.8* Περικαρδιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I33 Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα

I33.0 οξεία και υποξεία λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

I33.9 Οξεία ενδοκαρδίτιδα, διάφορες περιπτώσεις

I34 Μη ρευματικές παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας

I34.0 Ανεπαρκεια μιτροειδους βαλβιδας

I34.1 Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας

I34.2 Μη ρευματικές αιτιολογίας στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας

I34.8 Άλλες μη ρευματικής αιτιολογίας παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας

I34.9 Διάφορες μη ρευματικές αιτιολογίας παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας

I35 Μη ρευματικες διαταραχες της αορτικης βαλβιδας

I35.0 Στένωση της αορτικής βαλβίδας

I35.1 Ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας

I35.2 Στένωση της αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια

I35.8 Άλλες παθήσεις της αορτικής βαλβίδας

I35.9 Διάφορες παθήσεις της αορτικής βαλβίδας

I36 Μη ρευματικες διαταραχες της τριγλωχινας βαλβιδας

I36.0 Μη ρευματικής αιτιολογίας στένωση της τριγλώχινας

I36.1 Μη ρευματικής αιτιολογίας ανεπάρκεια της τριγλώχινας

I36.2 Μη ρευματικη στενωση τριγλωχινας (βαλβιδας) με ανεπαρκεια 

I36.8 Άλλες μη ρευματικής αιτιολογίας παθήσεις της τριγλώχινας

I36.9 Διάφορες μη ρευματικής αιτιολογίας παθήσεις της τριγλώχινας

I37 Νοσηματα της πνευμονικης βαλβιδας

I37.0 Στενωση πνευμονικης βαλβιδας

I37.1 Ανεπαρκεια πνευμονικης βαλβιδας

I37.2 Στενωση της πνευμονικης βαλβιδας με ανεπαρκεια

I37.8 αλλες διαταραχες της πνευμονικης βαλβιδας

I37.9 Διαταραχη της πνευμονικης βαλβιδας, μη καθορισμενη

I38 Ενδοκαρδίτιδα, χωρίς να διευκρινίζεται η βαλβίδα

I39* Ενδοκαρδίτιδα και καρδιακές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού



I39.0* Διαταραχες της μιτροειδους βαλβιδας σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I39.1* Διαταραχες της αορτικης βαλβιδας σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I39.2* Διαταραχες της τριγλωχινας βαλβιδας σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I39.3* Διαταραχες της πνευμονικης βαλβιδας σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I39.4* Πολυβαλβιδοπαθειες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I39.8* Ενδοκαρδιτιδα, χωρις να καθοριζεται η βαλβιδικη εντοπιση, σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I40 Οξεια μυοκαρδιτιδα

I40.0 Λοιμωδης μυοκαρδιτιδα

I40.1 Ιδιοπαθής μυοκαρδίτιδα

I40.8 Άλλες μορφές οξείας μυοκαρδίτιδας

I40.9 Διάφορες μορφές μυοκαρδίτιδας

I41* Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

I41.0* Μυοκαρδιτιδα σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I41.1* Μυοκαρδιτιδα σε ιογενη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I41.2* Μυοκαρδιτιδα σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I41.8* Μυοκαρδιτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I42 Μυοκαρδιοπάθειες

I42.0 Διατατικη μυοκαρδιοπαθεια

I42.1 Αποφρακτικη υπερτροφικη μυοκαρδιοπαθεια

I42.2 Άλλες μορφές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας

I42.3 Ενδομυοκαρδιακή (ηωσινοφιλική) νόσος

I42.4 Ενδοκαρδιακή ινοελάσπωση

I42.5 Άλλες μορφές περιοστιστικής μυοκαρδιοπάθειας

I42.6 Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια

I42.7 Μυοκαρδιοπάθεια από φάρμακα και άλλους εξωγενείς παράγοντας

I42.8 Άλλες μυοκαρδιοπάθειες

I42.9 Διάφορες μυοκαρδιοπάθειες

I43* Mυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

I43.0* Μυοκαρδιοπαθεια σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I43.1* Μυοκαρδιοπαθεια σε μεταβολικα νοσηματα

I43.2* Μυοκαρδιοπαθεια σε διατροφικα νοσηματα

I43.8* Μυοκαρδιοπαθεια σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I44 Κολποκοιλιακος και αποκλεισμος αριστερου σκελους

I44.0 Κολποκοιλιακος αποκλεισμος, πρωτου βαθμου

I44.1 Κολποκοιλιακος αποκλεισμος, δευτερου βαθμου

I44.2 Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός

I44.3 Άλλος μη άλλως καθοριζόμενος κολποκοιλιακός αποκλεισμός

I44.4 Αριστερός πρόσθιος ημιαποκεισμός

I44.5 Αριστερός οπίσθιος ημιαποκλεισμός

I44.6 Διάφοροι άλλοι δειμιδικοί αποκλεισμοί

I44.7 Διάφορες περιπτώσεις αποκλεισμού του αριστερού σκέλους

I45 Άλλες διαταραχές αγωγιμότητας

I45.0 Δεξιος δεσμικος αποκλεισμος

I45.1 αλλος και μη καθορισμενος αποκλεισμος του δεξιου σκελους

I45.2 Διδεσμικος αποκλεισμος



I45.3 Τριδεσμικος αποκλεισμος

I45.4 Μη ειδικος ενδοκοιλιακος αποκλεισμος

I45.5 αλλος καθορισμενος καρδιακος αποκλεισμος

I45.6 Σύνδρομα προδιέγερσης

I45.8 Ορισμένες άλλες διαταραχές της αγωγής του ερεθίσματος

I45.9 Διάφορες διαταραχές της αγωγής

I46 Καρδιακή παύση

I46.0 Καρδιακή παύση με επιτυχή αναζωογόνηση

I46.1 Αιφνίδιος θάνατος αναφερόμενος ως καρδιακής αιτιολογίας

I46.9 Καρδιακη ανακοπη, μη καθορισμενη

I47 Παροξυσμικη ταχυκαρδια

I47.0 Κοιλιακη αρρυθμια επανεισοδου

I47.1 Υπερκοιλιακη ταχυκαρδια

I47.2 Κοιλιακή ταχυκαρδία

I47.9 Διάφορες περιπτώσεις παροξυσμικής ταχυκαρδίας

I48 Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός

I49 Άλλες καρδιακές αρρυθμίες

I49.0 Κοιλιακή μαρμαρυγή και πτερυγισμός

I49.1 Κολπική πρώιμη εκπόλωση

I49.2 Junctional πρώιμη εκπόλυση

I49.3 Κοιλιακή πρώιμη εκπόλωση

I49.4 Άλλες και διάφορες μορφές πρώιμης εκπόλωσης

I49.5 Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου

I49.8 Ορισμένες άλλες καρδιακές αρρυθμίες

I49.9 Καρδιακή αρρυθμία, διάφορες περιπτώσεις

I50 Καρδιακή ανεπάρκεια

I50.0 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

I50.1 ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας

I50.9 Καρδιακή ανεπάρκεια, διάφορες περιπτώσεις

I51 Επιπλοκές ασαφείς περιγραφές των καρδιακών παθήσεων

I51.0 Ελλείμματα του καρδιακού διαφράγματος, επίκτητα

I51.1 Ρήξη των τενόντιων χορδών, που δεν ταξινομείται αλλού

I51.2 Ρήξη θηλοειδούς μυός, που δεν ταξινομείται αλλού

I51.3 Ενδοκαρδιακή θρόμβωση, που δεν ταξινομείται αλλού

I51.4 Μυοκαρδίτιδα, διάφορες περιπτώσεις

I51.5 Μυοκαρδιακή εκφύλιση

I51.6 Καρδιαγγειακη νοσος, μη καθορισμενη

I51.7 Καρδιομεγαλια

I51.8 αλλες ασαφως οριζομενες καρδιοπαθειες

I51.9 Καρδιοπαθεια, μη καθορισμενη

I52* Άλλες παθήσεις της καρδιάς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού



I52.0* αλλες καρδιακες διαταραχες σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I52.1* αλλες καρδιακες διαταραχες σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I52.8* αλλες καρδιακες διαταραχες σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I60 Υπαραχνοειδής αιμορραγία

I60.0 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από το στέλεχος και το διχασμό της καρωτίδας (αρτηρίας)

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 ενδοκράνιες αρτηρίες

I60.7 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκράνια αρτηρία, διάφορες περιπτώσεις

I60.8 Άλλες περιπτώσεις υπαραχνοειδής αιμορραγίας

I60.9 Υπαραχνοειδής αιμορραγία, διάφορες περιπτώσεις

I61 Ενδοεγκεφαλικη αιμορραγια

I61.0 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, υποφλοίωδης

I61.1 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, φλοιώδης

I61.2 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, διάφορες περιπτώσεις

I61.3 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχος

I61.4 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στην παρεγκεφαλίδα

I61.5 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, εδνοκοιλιακή

I61.6 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πολλαπλής εντόπισης

I61.8 Άλλες περιπτώσεις ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας

I61.9 Διάφορες περιπτώσεις ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας

I62 Άλλες μη τραυματικής (αιτιολογίας) ενδοκράνιες αιμορραγίες

I62.0 Υποσκληρίδια αιμορραγία (οξεία) (μη τραυματική)

I62.1 Μη τραυματικής (αιτιολογίας) εξωσκληρίδια αιμορραγία

I62.9 Ενδοκράνια αιμορραγία (μη τραυματικής αιτιολογίας), διάφορες περιπτώσεις

I63 Εγκεφαλικό έμφρακτο

I63.0 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών

I63.1 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών

I63.2 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή στενώσεις 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 διάφορες αποφράξεις ή στενώσεις των εγκεφαλικών

I63.6 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, μη πυώδης

I63.8 Άλλες περιπτώσεις εγκεφαλικού εμφράκτου

I63.9 Διάφορες περιπτώσεις εγκεφαλικού εμφράκτου

I64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, που δεν καθορίζεται ως αιμορραγία ή έμφρακτο

I65 Αποφραξη και στενωση των προεγκεφαλικων αρτηριων, που δεν καταληγει σε εγκεφαλικο εμφρακτο

I65.0 Απόφραξη και στένωση της σπονδυλικής αρτηρίας

I65.1 Απόφραξη και στένωση της βασικής αρτηρίας

I65.2 Απόφραξη και στένωση της καρωτίδας αρτηρίας

I65.3 Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων προεγκφαλικών αρτηριών



I65.8 Απόφραξη και στένωση άλλων προεγκεφαλικών αρτηριών

I65.9 Απόφραξη και στένωση διαφόρων προεγκεφαλικων αρτηριών

I66 Αποφραξη και στενωση των εγκεφαλικων αρτηριων, που δεν καταληγει σε εγκεφαλικο εμφρακτο

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 περεγκεφαλιδικών αρτηριών

I66.4 Απόφραξη και στένωση των πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων εγκεφαλικών αρτηριών

I66.8 Απόφραξη και στένωση άλλων εγκεφαλικών αρτηριών

I66.9 Απόφραξη και στένωση διαφόρων εγκεφαλικών αρτηριών

I67 Άλλες παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου

I67.0 Διατομή των εγκεφαλικών αρτηριών, χωρίς ρήξη

I67.1 Εγκεφαλικό ανεύρυσμα, μη ραγέν

I67.2 Εγκεφαλική αθηριοκλήρυνση

I67.3 Προϊούσα αγγειακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

I67.4 Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια

I67.5 Νόσος Moyamoya

I67.6 Μη πυώδης θρόμβωση του ενδοκράνιου φλεβώδους συστήματος

I67.7 Εγκεφαλική αρτηριίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

I67.8 Ορισμένες άλλες παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου

I67.9 Νοσημα των εγκεφαλικων αγγειων, μη καθορισμενο

I68* Διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

I68.0* Εγκεφαλικη αγγειοπαθεια της αμυλοειδωσης (E85.-+ )

I68.1* Εγκεφαλικη αρτηριτιδα σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I68.2* Εγκεφαλικη αρτηριτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I68.8* αλλες διαταραχες των εγκεφαλικων αγγειων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I69 οψιμα αποτελεσματα των παθησεων των εγκεφαλικων αγγειων

I69.0 Επιπλοκές της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας

I69.1 Επιπλοκές της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας

I69.2 Επιπλοκές άλλων μη τραυματικών ενδοκράνιων αιμορραγιών

I69.3 Επιπλοκές εγκεφαλικών εμφράκτων

I69.4 Επιπλοκές εγκεφαλικού επεισοδίου, μη καθοριζόμενου ως αιμορραγικό

I69.8 οψιμα αποτελεσματα αλλων και μη καθορισμενων παθησεων των εγκεφαλικων αγγειων

I70 Αθηροσκλήρυνση

I70.0 Αθηροσκλήρυνση της αορτής

I70.1 Αθηροσκλήρυνση των νεφρικών αρτηριών

I70.2 Αθηροσκλήρυνση των αρτηριών των άκρων

I70.8 Αθηροσκλήρυνση άλλων αρτηριών

I70.9 Γενικευμένη αθηροσκλήρυνση και διάφορες μορφές αθηροσκλήρυνσης

I71 Αορτικο ανευρυσμα και διαχωρισμος αορτης

I71.0 Διαχωρισμός της αορτής (οποιοδήποτε τμήμα αυτής)

I71.1 Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, ραγέν

I71.2 Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, χωρίς τάση για ρήξη



I71.3 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ραγέν

I71.4 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, χωρίς τάση για ρήξη

I71.5 Ανεύρυσμα θωρακοκοιλιακής αορτής, ραγέν

I71.6 Ανεύρυσμα θωρακοκοιλιακής αορτής, χωρίς τάση για ρήξη

I71.8 Ανεύρυσμα αορτής διαφόρων εντοπίσεων, ραγέν

I71.9 Ανεύρυσμα αορτής διαφόρων εντοπίσεων, χωρίς τάση για ρήξη

I72 Άλλα ανευρύσματα

I72.0 Ανευρύσματα των καρωτίδων

I72.1 Ανευρύσματα των αρτηριών του άνω άκρου

I72.2 Ανευρύσματα των νεφρικών αρτηριών

I72.3 Ανευρύσματα των λαγόνιων αρτηριών

I72.4 Ανευρύσματα των αρτηριών του κάτω άκρου

I72.8 Ανευρύσματα άλλων συγκεκριμένων αρτηριών

I72.9 Ανευρύσματα διαφόρων εντοπίσεων

I73 Άλλες περιφερικές αγγειακές παθήσεις

I73.0 Σύνδρομο Raynaud

I73.1 Αποφρακτικό θρομβαγγειίτιδα (Buerger)

I73.8 Άλλες συγκεκριμένες περιφερικές αγγειακές παθήσεις

I73.9 Διάφορες περιφερικές αγγειακές παθήσεις

I74 Αρτηριακη εμβολη και θρομβωση

I74.0 Εμβολη και θρομβωση της κοιλιακης αορτης

I74.1 Εμβολη και θρομβωση αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της αορτης

I74.2 Εμβολη και θρομβωση αρτηριων των ανω ακρων

I74.3 Εμβολη και θρομβωση αρτηριων των κατω ακρων

I74.4 Εμβολη και θρομβωση μη καθορισμενων αρτηριων των ακρων, μη καθορισμενη

I74.5 Εμβολη και θρομβωση λαγονιας αρτηριας

I74.8 Εμβολη και θρομβωση αλλων αρτηριων

I74.9 Εμβολη και θρομβωση μη καθορισμενης αρτηριας

I77 αλλες διαταραχες των αρτηριων και αρτηριδιων

I77.0 Αρτηριοφλεβικο συριγγιο, επικτητο

I77.1 Στένωση αρτηρίας

I77.2 Ρήξη αρτηρίας

I77.3 Αρτηριακή ινομυώδης δυσπλασία

I77.4 Σύνδρομο πίεσης κοιλιακής αρτηρίας

I77.5 Νέκρωση της αρτηρίας

I77.6 Διάφορες μορφές αρτηρϊίτιδας

I77.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες των αρτηριων και αρτηριδιων

I77.9 Διαταραχη των αρτηριων και αρτηριδιων, μη καθορισμενη

I78 Νοσηματα των τριχοειδων

I78.0 Κληρονομικη αιμορραγικη τηλεαγγειεκτασια

I78.1 Σπιλος, μη - νεοπλασματικος

I78.8 Άλλες παθήσεις των τριχοειδών



I78.9 Διάφορες παθήσεις των τριχοειδών

I79* Παθήσεις των αρτηριών, αρτηριολίων και τριχοειδών σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

I79.0* Ανευρυσμα της αορτης σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I79.1* Αορτιτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I79.2* Περιφερικη αγγειοπαθεια σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I79.8* αλλες διαταραχες των αρτηριων, αρτηριδιων και τριχοειδων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I80 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα

I80.0 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιπολής αγγείων των κάτω άκρων

I80.1 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των μηριαίων φλεβών

I80.2 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων

I80.3 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα διαφόρων τμημάτων των κάτω άκρων

I80.8 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων

I80.9 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα διαφόρων εντοπίσεων

I81 Θρομβωση πυλαιας φλεβας

I82 αλλη φλεβικη εμβολη και θρομβωση

I82.0 Σύνδρομο Budd - Chiari

I82.1 Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα

I82.2 Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας (άνω ή κάτω)

I82.3 Εμβολή και θρόμβωση των νεφρικών φλεβών

I82.8 Εμβολή και θρόμβωση ορισμένων άλλων φλεβών

I82.9 Εμβολή και θρόμβωση διαφόρων φλεβών

I83 Κιρσοι των κατω ακρων

I83.0 Κιρσοι των κατω ακρων με εξελκωση

I83.1 Κιρσοι των κατω ακρων με φλεγμονη

I83.2 Κιρσοι των κατω ακρων με εξελκωση και φλεγμονη

I83.9 Κιρσοι των κατω ακρων χωρις εξελκωση η φλεγμονη

I84 Αιμορροΐδες

I84.0 Εσωτερικές θρομβωμένες αιμορροίδες

I84.1 Εσωτερικές αιμορροίδες με άλλες επιπλοκές

I84.2 Εσωτερικές αιμορροίδες χωρίς επιπλοκές

I84.3 Εξωτερικές θρομβωμένες αιμορροίδες

I84.4 Εξωτερικές αιμορροίδες με άλλες επιπλοκές

I84.5 Εξωτερικές αιμορροίδες χωρίς επιπλοκές

I84.6 Δερματικά υπολείμματα των αιμορροίδων (εν είδη κορδονιού - tags)

I84.7 Θρόμβωση διαφόρων αιμορροίδων

I84.8 Διάφορες αιμορροίδες με άλλες επιπλοκές

I84.9 Διάφορες αιμορροίδες χωρίς επιπλοκές

I85 Οισοφαγικοί κιρσοί

I85.0 Οισοφαγικοί κιρσοί με αιμορραγία

I85.9 Οισοφαγικοί κιρσοί χωρίς αιμορραγία

I86 Κιρσοί άλλων εντοπίσεων

I86.0 Υπογλώσσιοι κιρσοί

I86.1 Κιρσοί του οσχέου

I86.2 Πυελικοί κιρσοί



I86.3 Κιρσοί του αιδοίου

I86.4 Γαστρικοί κιρσοί

I86.8 Κιρσοί άλλων συγκεκριμένων εντοπίσεων

I87 Άλλες παθήσεις των φλεβών

I87.0 Μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο

I87.1 Συμπίεση των φλεβών

I87.2 Φλεβική ανεπάρκεια (χρόνια) (περιφερική)

I87.8 Άλλες συγκεκριμένες διαταραχές των φλεβών

I87.9 Διάφορες διαταραχές των φλεβών

I88 Μη ειδικές λεμφαδενίτιδες

I88.0 Μη ειδική μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα

I88.1 Χρόνια λεμφαδενίτιδα, εκτός της μεσεντέριας μορφής

I88.8 Άλλες μη ειδικές λεμφαδενίτιδες

I88.9 Μη ειδικη λεμφαδενιτιδα, μη καθορισμενη

I89 Άλλες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων

I89.0 Λεμφοίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού

I89.1 Λεμφαγειϊτιδα

I89.8 Ορισμένες άλλες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων

I89.9 Διάφορες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων

I95 Υπόταση

I95.0 Ιδιοπαθής υπόταση

I95.1 Ορθοστατική υπόταση

I95.2 Υπόταση από φάρμακα

I95.8 Άλλες μορφές υπότασης

I95.9 Διάφορες μορφές υπότασης

I97 Ιατρογενείς διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού

I97.0 Σύνδρομο μετά από εγχείρηση καρδιάς

I97.1 Άλλες λειτουργικές διαταραχές που ακολουθούν την εγχείρηση καρδιάς

I97.2 Σύνδρομο λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή

I97.8 αλλες μετεπεμβατικες διαταραχες του κυκλοφορικου συστηματος που δεν ταξινομουνται αλλου

I97.9 Μετεπεμβατικη διαταραχη του κυκλοφορικου συστηματος, μη καθορισμενη

I98* Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

I98.0* Καρδιαγγειακη συφιλη

I98.1* Καρδιαγγειακες διαταραχες σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I98.2* Οισοφαγικοι κιρσοι σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I98.8* αλλες καθορισμενες διαταραχες του κυκλοφορικου συστηματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

I98.9 Διάφορες διαταραχές του κυκλοφοριακού συστήματος

I99 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες του κυκλοφορικου συστηματος

J00 Οξεια ρινοφαρυγγιτιδα [κοινο κρυολογημα]

J01 Οξεια παραρρινοκολπιτιδα

J01.0 Οξεια φλεγμονη του γναθιαιου κολπου



J01.1 Οξεια μετωπιαια κολπιτιδα

J01.2 Οξεια ηθμοειδιτιδα

J01.3 Οξεια σφηνοειδιτιδα

J01.4 Οξεια παγκολπιτιδα

J01.8 αλλη οξεια παραρρινοκολπιτιδα

J01.9 Οξεια παραρρινοκολπιτιδα, μη καθορισμενη

J02 Οξεια φαρυγγιτιδα

J02.0 Στρεπτοκοκκικη φαρυγγιτιδα

J02.8 Οξεια φαρυγγιτιδα οφειλομενη σε αλλους καθορισμενους μικροοργανισμους

J02.9 Οξεια φαρυγγιτιδα, μη καθορισμενη

J03 Οξεια αμυγδαλιτιδα

J03.0 Στρεπτοκοκκικη αμυγδαλιτιδα

J03.8 Οξεια αμυγδαλιτιδα οφειλομενη σε αλλους καθορισμενους μικροοργανισμους

J03.9 Οξεια αμυγδαλιτιδα, μη καθορισμενη

J04 Οξεια λαρυγγιτιδα και τραχειιτιδα

J04.0 Οξεια λαρυγγιτιδα

J04.1 Οξεια τραχειΐτιδα

J04.2 Οξεια λαρυγγοτραχειΐτιδα

J05 Οξεια αποφρακτικη λαρυγγιτιδα [croup] και επιγλωττιτιδα

J05.0 Οξεια αποφρακτικη λαρυγγιτιδα [croup]

J05.1 Οξεια επιγλωττιτιδα

J06 Οξειες λοιμωξεις του ανωτερου αναπνευστικου συστηματος πολλαπλες η με μη καθορισμενες εντοπισεις

J06.0 Οξεια λαρυγγοφαρυγγιτιδα

J06.8 αλλες οξειες λοιμωξεις του ανωτερου αναπνευστικου συστηματος με πολλαπλες εντοπισεις

J06.9 Οξεια λοιμωξη του ανωτερου αναπνευστικου συστηματος, μη καθορισμενη

J09 Γριπη που οφειλεται σε ταυτοποιημενο στελεχος ιου της γριπης των πτηνων

J10 Γριπη που οφειλεται σε αλλον ταυτοποιημενο ιο της γριπης

J10.0 Γριπη με πνευμονια, απο αλλους ταυτοποιημενους ιους της γριπης

J10.1 Γριπη με αλλες αναπνευστικες εκδηλωσεις, απο αλλο ταυτοποιημενο ιο της γριπης

J10.8 Γριπη με αλλες εκδηλωσεις, απο αλλο ταυτοποιημενο ιο της γριπης

J11 Γριπη, απο μη ταυτοποιημενο ιο

J11.0 Γριπη με πνευμονια, απο μη ταυτοποιημενο ιο

J11.1 Γριπη με αλλες αναπνευστικες εκδηλωσεις, απο μη ταυτοποιημενο ιο

J11.8 Γριπη με αλλες εκδηλωσεις, απο μη ταυτοποιημενο ιο

J12 Ιογενης πνευμονια, που δεν ταξινομειται αλλου

J12.0 Πνευμονια απο αδενοϊους

J12.1 Πνευμονια απο αναπνευστικο συγκυτιακο ιο

J12.2 Πνευμονια απο ιο της παραϊνφλουεντσας

J12.8 αλλη ιογενης πνευμονια

J12.9 Ιογενης πνευμονια, μη καθορισμενη

J13 Πνευμονια που οφειλεται στον Στρεπτοκοκκο της πνευμονιας [S. pneumoniae]



J14 Πνευμονια που οφειλεται στον Αιμοφιλο της ινφλουεντσας [H. Influenzae]

J15 Βακτηριακη πνευμονια, που δεν ταξινομειται αλλου

J15.0 Πνευμονια που οφειλεται στην Κλεμπσιελλα της πνευμονιας [Klebsiella pneumonia]

J15.1 Πνευμονια που οφειλεται στην Ψευδομοναδα

J15.2 Πνευμονια που οφειλεται σε σταφυλοκοκκο

J15.3 Πνευμονια που οφειλεται σε στρεπτοκοκκο, ομαδας Β

J15.4 Πνευμονια που οφειλεται σε αλλους στρεπτοκοκκους

J15.5 Πνευμονια που οφειλεται σε Εσσεριχια [Escherichia Coli]

J15.6 Πνευμονια που οφειλεται σε αλλα αεροβια Gram -αρνητικα βακτηρια

J15.7 Πνευμονια που οφειλεται στο Μυκοπλασμα της πνευμονιας [Mycoplasma pneumoniae]

J15.8 αλλη βακτηριακη πνευμονια

J15.9 Βακτηριακη πνευμονια, μη καθορισμενη

J16 Πνευμονια που οφειλεται σε αλλους λοιμογονους μικροοργανισμους, που δεν ταξινομειται αλλου

J16.0 Χλαμυδιακη πνευμονια

J16.8 Πνευμονια που οφειλεται σε αλλους καθορισμενους λοιμογονους μικροοργανισμους

J17* Πνευμονια σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

J17.0* Πνευμονια σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

J17.1* Πνευμονια σε ιογενη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

J17.2* Πνευμονια στις μυκητιασεις

J17.3* Πνευμονια σε παρασιτικα νοσηματα

J17.8* Πνευμονια σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

J18 Πνευμονία από διάφορους μικροοργανισμούς

J18.0 Βρογχοπνευμονια, μη καθορισμενη

J18.1 Λοβωδης πνευμονια, μη καθορισμενη

J18.2 Υποστατικη πνευμονια, μη καθορισμενη

J18.8 αλλη πνευμονια, απο μη καθορισμενο μικροοργανισμο

J18.9 Πνευμονια, μη καθορισμενη

J20 Οξεια βρογχιτιδα

J20.0 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται στο Μυκοπλασμα της πνευμονιας [Mycoplasma pneumoniae]

J20.1 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται στον Αιμοφιλο της ινφλουεντσας [Haemophilus influenza]

J20.2 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται σε στρεπτοκοκκο

J20.3 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται σε ιο Coxsackie

J20.4 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται σε ιο της παραϊνφλουεντσας

J20.5 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται σε αναπνευστικο συγκυτιακο ιο

J20.6 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται σε ρινοϊο

J20.7 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται σε ιο Echo

J20.8 Οξεια βρογχιτιδα που οφειλεται σε αλλους καθορισμενους μικροοργανισμους

J20.9 Οξεια βρογχιτιδα, μη καθορισμενη

J21 Οξεια βρογχιολιτιδα

J21.0 Οξεια βρογχιολιτιδα που οφειλεται σε αναπνευστικο συγκυτιακο ιο

J21.1 Οξεία βρογχιολίτιδα που οφείλεται σε άλλους συγκεκριμένους μικροοργανισμούς



J21.8 Οξεια βρογχιολιτιδα που οφειλεται σε αλλους καθορισμενους μικροοργανισμους

J21.9 Οξεια βρογχιολιτιδα, μη καθορισμενη

J22 Μη καθορισμενη οξεια λοιμωξη του κατωτερου αναπνευστικου

J30 Αγγειοκινητικη και αλλεργικη ρινιτιδα

J30.0 Αγγειοκινητικη ρινιτιδα

J30.1 Αλλεργικη ρινιτιδα που οφειλεται στη γυρη

J30.2 αλλη εποχικη αλλεργικη ρινιτιδα

J30.3 αλλη αλλεργικη ρινιτιδα

J30.4 Αλλεργικη ρινιτιδα, μη καθορισμενη

J31 Χρονια ρινιτιδα, ρινοφαρυγγιτιδα και φαρυγγιτιδα

J31.0 Χρονια ρινιτιδα

J31.1 Χρονια ρινοφαρυγγιτιδα

J31.2 Χρονια φαρυγγιτιδα

J32 Χρονια παραρρινοκολπιτιδα

J32.0 Χρονια φλεγμονη του γναθιαιου αντρου

J32.1 Χρονια μετωπιαια κολπιτιδα

J32.2 Χρονια ηθμοειδιτιδα

J32.3 Χρονια σφηνοειδιτιδα

J32.4 Χρονια παγκολπιτιδα

J32.8 αλλη χρονια παραρρινοκολπιτιδα

J32.9 Χρονια παραρρινοκολπιτιδα, μη καθορισμενη

J33 Ρινικοι πολυποδες

J33.0 Πολυποδας της ρινικης κοιλοτητας

J33.1 Πολυποειδης εκφυλιση των παραρρινιων κολπων

J33.8 αλλος πολυποδας των παραρρινιων κολπων

J33.9 Ρινικος πολυποδας, μη καθορισμενος

J34 αλλες διαταραχες της ρινος και των ρινικων κολπων

J34.0 Αποστημα, δοθιηνας και ψευδανθρακας της ρινος

J34.1 Κυστη και βλεννοκηλη της ρινος και του ρινικου κολπου

J34.2 Σκολιωση του ρινικου διαφραγματος

J34.3 Υπερτροφια των ρινικων κογχων

J34.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της ρινος και των ρινικων κολπων

J35 Χρονια νοσηματα των αμυγδαλων και των αδενοειδων εκβλαστησεων

J35.0 Χρονια αμυγδαλιτιδα

J35.1 Υπερτροφια των αμυγδαλων

J35.2 Υπερτροφια των αδενοειδων εκβλαστησεων

J35.3 Υπερτροφια των αμυγδαλων με υπερτροφια των αδενοειδων εκβλαστησεων

J35.8 αλλα χρονια νοσηματα των αμυγδαλων και των αδενοειδων εκβλαστησεων

J35.9 Χρονιο νοσημα των αμυγδαλων και των αδενοειδων εκβλαστησεων, μη καθορισμενο

J36 Περιαμυγδαλικο αποστημα

J37 Χρονια λαρυγγιτιδα και λαρυγγοτραχειΐτιδα

J37.0 Χρονια λαρυγγιτιδα

J37.1 Χρονια λαρυγγοτραχειΐτιδα



J38 Νοσηματα των φωνητικων χορδων και του λαρυγγα, που δεν ταξινομουνται αλλου

J38.0 Παραλυση των φωνητικων χορδων και του λαρυγγα

J38.1 Πολυποδας των φωνητικων χορδων και του λαρυγγα

J38.2 Οζιδια των φωνητικων χορδων

J38.3 αλλα νοσηματα των φωνητικων χορδων

J38.4 Οιδημα του λαρυγγα

J38.5 Λαρυγγοσπασμος

J38.6 Στενωση του λαρυγγα

J38.7 αλλα νοσηματα του λαρυγγα

J39 αλλα νοσηματα του ανωτερου αναπνευστικου συστηματος

J39.0 Οπισθοφαρυγγικο και παραφαρυγγικο αποστημα

J39.1 αλλο αποστημα του φαρυγγα

J39.2 αλλα νοσηματα του φαρυγγα

J39.3 Αντιδραση υπερευαισθησιας του ανωτερου αναπνευστικου συστηματος, χωρις να καθοριζεται η εντοπιση

J39.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του ανωτερου αναπνευστικου συστηματος

J39.9 Νοσημα του ανωτερου αναπνευστικου συστηματος, μη καθορισμενο

J40 Βρογχιτιδα, που δεν καθοριζεται ως οξεια η χρονια

J41 Απλη και βλεννοπυωδης χρονια βρογχιτιδα

J41.0 Απλη χρονια βρογχιτιδα

J41.1 Βλεννοπυωδης χρονια βρογχιτιδα

J41.8 Μικτη απλη και βλεννοπυωδης χρονια βρογχιτιδα

J42 Μη καθορισμενη χρονια βρογχιτιδα

J43 Εμφυσημα

J43.0 Συνδρομο MacLeod

J43.1 Πανλοβιακο εμφυσημα

J43.2 Κεντρολοβιακο εμφυσημα

J43.8 αλλο εμφυσημα

J43.9 Eμφυσημα, μη καθορισμενο

J44 αλλη χρονια αποφρακτικη πνευμονοπαθεια

J44.0 Χρονια αποφρακτικη πνευμονοπαθεια με οξεια λοιμωξη του κατωτερου αναπνευστικου

J44.1 Χρονια αποφρακτικη πνευμονοπαθεια με οξεια παροξυνση, μη καθορισμενη

J44.8 αλλη καθορισμενη χρονια αποφρακτικη πνευμονοπαθεια

J44.9 Χρονια αποφρακτικη πνευμονοπαθεια, μη καθορισμενη

J45 ασθμα

J45.0 Κυριως αλλεργικο ασθμα

J45.1 Μη αλλεργικο ασθμα

J45.8 Μικτο ασθμα

J45.9 ασθμα, μη καθορισμενο



J46 Σοβαρη ασθματικη κριση  [status asthmaticus]

J47 Βρογχεκτασιες

J60 Πνευμονοκονιωση των ανθρακωρυχων

J61 Πνευμονοκονιωση που οφειλεται στον αμιαντο και σε αλλες ορυκτες ινες

J62 Πνευμονοκονιωση που οφειλεται σε σκονη που περιεχει πυριτιο

J62.0 Πνευμονοκονιαση που οφειλεται σε σκονη απο ταλκη

J62.8 Πνευμονοκονιαση που οφειλεται σε αλλη σκονη που περιεχει πυριτιο

J63 Πνευμονοκονιωση που οφειλεται σε αλλες ανοργανες σκονες

J63.0 Αργιλλιωση (του πνευμονα)

J63.1 ινωση απο βωξιτη (του πνευμονα)

J63.2 Βηρυλλιωση

J63.3 ινωση απο γραφιτη (του πνευμονα)

J63.4 Σιδηρωση

J63.5 Κασσιτερωση

J63.8 Πνευμονοκονιωση που οφειλεται σε αλλες καθορισμενες ανοργανες σκονες

J64 Μη καθορισμενη πνευμονοκονιωση

J65 Πνευμονοκονιαση που σχετιζεται με φυματιωση

J66 Παθησεις των αεροφορων οδων που οφειλονται σε καθορισμενες οργανικες σκονες

J66.0 Βυσσινωση

J66.1 Νοσος των εργατων του λιναριου

J66.2 Κανναβινωση

J66.8 Νοσος των αεραγωγων οφειλομενη σε αλλες καθορισμενες οργανικες σκονες

J67 Πνευμονιτιδα απο υπερευαισθησια οφειλομενη σε οργανικη σκονη

J67.0 Πνευμονας των γεωργων

J67.1 Βαγασσωση

J67.2 Πνευμονας των πτηνοτροφων

J67.3 Σουβερωση

J67.4 Πνευμονας των εργατων βυνης

J67.5 Πνευμονας των εργατων μανιταριων

J67.6 Πνευμονας των αποφλοιωτων σφενδαμου

J67.7 Πνευμονιτιδα απο τα κλιματιστικα μηχανηματα και τους υγραντες

J67.8 Πνευμονιτιδα απο υπερευαισθησια που οφειλεται σε αλλες οργανικες σκονες

J67.9 Πνευμονιτιδα απο υπερευαισθησια που οφειλεται σε μη καθορισμενη οργανικη σκονη

J68 Καταστασεις του αναπνευστικου που οφειλονται σε εισπνοη χημικων ουσιων, αεριων, αναθυμιασεων και ατμων

J68.0 Βρογχιτιδα και πνευμονιτιδα που οφειλονται σε χημικες ουσιες, αερια, αναθυμιασεις και ατμους

J68.1 Πνευμονικο οιδημα που οφειλεται σε χημικες ουσιες, αερια, αναθυμιασεις και ατμους

J68.2 Φλεγμονη του ανωτερου αναπνευστικου που οφειλεται σε χημικες ουσιες, αερια, αναθυμιασεις και ατμους, που δεν ταξινομειται αλλου

J68.3 αλλες οξειες και υποξειες αναπνευστικες καταστασεις που οφειλονται σε χημικες ουσιες, αερια, αναθυμιασεις και ατμους

J68.4 Χρονιες αναπνευστικες καταστασεις που οφειλονται σε χημικες ουσιες, αερια, αναθυμιασεις και ατμους

J68.8 αλλες αναπνευστικες καταστασεις που οφειλονται σε χημικες ουσιες, αερια, αναθυμιασεις και ατμους

J68.9 Μη καθορισμενη αναπνευστικη κατασταση που οφειλεται σε χημικες ουσιες, αερια, αναθυμιασεις και ατμους

J69 Πνευμονιτιδα που οφειλεται σε στερεα και υγρα υλικα



J69.0 Πνευμονιτιδα που οφειλεται σε τροφες και εμεσματα

J69.1 Πνευμονιτιδα που οφειλεται σε ελαια και αιθερια ελαια

J69.8 Πνευμονιτιδα που οφειλεται σε αλλα στερεα και υγρα υλικα

J70 Αναπνευστικες καταστασεις που οφειλονται σε αλλους εξωγενεις παραγοντες

J70.0 Οξειες πνευμονικες εκδηλωσεις που οφειλονται στην ακτινοβολια

J70.1 Χρονιες και αλλες πνευμονικες εκδηλωσεις που οφειλονται στην ακτινοβολια

J70.2 Οξειες διαταραχες του διαμεσου πνευμονικου ιστου φαρμακευτικης αιτιολογιας

J70.3 Χρονιες διαταραχες του διαμεσου πνευμονικου ιστου φαρμακευτικης αιτιολογιας

J70.4 Διαταραχες του διαμεσου πνευμονικου ιστου φαρμακευτικης αιτιολογιας, μη καθορισμενες

J70.8 Αναπνευστικες καταστασεις που οφειλονται σε αλλους καθορισμενους εξωγενεις παραγοντες

J70.9 Αναπνευστικες καταστασεις που οφειλονται σε μη καθορισμενο εξωγενη παραγοντα

J80 Συνδρομο αναπνευστικης δυσχερειας των ενηλικων

J81 Πνευμονικο οιδημα

J82 Πνευμονικη ηωσινοφιλια, που δεν ταξινομειται αλλου

J84 αλλα νοσηματα του διαμεσου πνευμονικου ιστου

J84.0 Κυψελιδικες και κυψελιδοτοιχωματκες καταστασεις

J84.1 αλλα νοσηματα του διαμεσου πνευμονικου ιστου με ινωση

J84.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα  του διαμεσου πνευμονικου ιστου

J84.9 Διαμεση πνευμονοπαθεια, μη καθορισμενη

J85 Αποστημα του πνευμονα και του μεσοθωρακιου

J85.0 Γαγγραινα και νεκρωση του πνευμονα

J85.1 Αποστημα του πνευμονα με πνευμονια

J85.2 Αποστημα του πνευμονα χωρις πνευμονια

J85.3 Αποστημα του μεσοθωρακιου

J86 Πυοθωρακας

J86.0 Πυοθωρακας με συριγγιο

J86.9 Πυοθωρακας χωρις συριγγιο

J90 Πλευριτικη συλλογη, που δεν ταξινομειται αλλου

J91* Πλευριτικη συλλογη σε καταστασεις που ταξινομουνται αλλου

J92 Υπεζωκοτικες πλακες

J92.0 Υπεζωκοτικες πλακες με παρουσια αμιαντου

J92.9 Υπεζωκοτικες πλακες χωρις παρουσια αμιαντου

J93 Πνευμοθωρακας

J93.0 Αυτοματος πνευμοθωρακας υπο ταση

J93.1 αλλος αυτοματος πνευμοθωρακας

J93.8 αλλος πνευμοθωρακας

J93.9 Πνευμοθωρακας, μη καθορισμενος

J94 αλλες καταστασεις του υπεζωκοτα

J94.0 Χυλοθωρακας

J94.1 Ινοθωρακας



J94.2 Αιμοθωρακας

J94.8 αλλες καθορισμενες καταστασεις του υπεζωκοτα

J94.9 Κατασταση του υπεζωκοτα, μη καθορισμενη

J95 Μετεπεμβατικες αναπνευστικες διαταραχες, που δεν ταξινομουνται αλλου

J95.0 Δυσλειτουργια της τραχειοστομιας

J95.1 Οξεια αναπνευστικη ανεπαρκεια μετα απο χειρουργικη επεμβαση στο θωρακα

J95.2 Οξεια αναπνευστικη ανεπαρκεια μετα απο επεμβαση εκτος του θωρακα

J95.3 Χρονια αναπνευστικη ανεπαρκεια μετα απο χειρουργικη επεμβαση

J95.4 Συνδρομο Mendelson

J95.5 Μετεπεμβατικη υπογλωττιδικη στενωση

J95.8 αλλες μετεπεμβατικες αναπνευστικες διαταραχες

J95.9 Μετεπεμβατικη αναπνευστικη διαταραχη, μη καθορισμενη

J96 Αναπνευστικη ανεπαρκεια, που δεν ταξινομειται αλλου

J96.0 Οξεια αναπνευστικη ανεπαρκεια

J96.1 Χρονια αναπνευστικη ανεπαρκεια

J96.9 Αναπνευστικη ανεπαρκεια, μη καθορισμενη

J98 αλλες αναπνευστικες διαταραχες

J98.0 Νοσηματα των βρογχων, που δεν ταξινομουνται αλλου

J98.1 Πνευμονικη συμπτωση

J98.2 Διαμεσο εμφυσημα

J98.3 Αναπληρωματικο εμφυσημα

J98.4 αλλες διαταραχες του πνευμονα

J98.5 Νοσηματα του μεσοθωρακιου, που δεν ταξινομουνται αλλου

J98.6 Διαταραχες του διαφραγματος

J98.8 αλλες καθορισμενες αναπνευστικες διαταραχες

J98.9 Αναπνευστικη διαταραχη, μη καθορισμενη

J99* Αναπνευστικες διαταραχες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

J99.0* Ρευματοειδης πνευμονας (M05.1+)

J99.1* Αναπνευστικες διαταραχες σε αλλες διαχυτες διαταραχες του συνδετικου ιστου

J99.8* Αναπνευστικες διαταραχες σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K00 Διαταραχες της αναπτυξης των οδοντων και της ανατολης

K00.0 Ανοδοντια

K00.1 Υπεραριθμος οδοντας

K00.2 Ανωμαλιες του μεγεθους και του σχηματος των οδοντων

K00.3 Στικτοι οδοντες

K00.4 Ανωμαλιες της διαπλασης των οδοντων

K00.5 Κληρονομικες ανωμαλιες της δομης των οδοντων, που δεν ταξινομουνται αλλου



K00.6 Ανωμαλιες της ανατολης των οδοντων

K00.7 Συνδρομο οδοντοφυΐας [ανατολης οδοντων]

K00.8 αλλες διαταραχες της αναπτυξης των οδοντων

K00.9 Διαταραχη της αναπτυξης των οδοντων, μη καθορισμενη

K01 Εμπεδωμένος και έγκλειστος οδόντας

K01.0 Εμπεδωμενοι οδοντες (embedded)

K01.1 εγκλειστοι οδοντες (impacted)

K02 Οδοντικη τερηδονα

K02.0 Τερηδονα που περιοριζεται στην αδαμαντινη

K02.1 Τερηδονα οδοντινης

K02.2 Τερηδονα οστεΐνης

K02.3 Τερηδόνα που έχει διακοπεί (ανασταλεί)

K02.4 Οδοντοκλασια

K02.8 αλλη οδοντικη τερηδονα

K02.9 Οδοντικη τερηδονα , μη καθορισμενη

K03 αλλα νοσηματα των σκληρων ιστων των οδοντων

K03.0 Εκσεσημασμενη αποτριβη των οδοντων

K03.1 Αποτριβη των οδοντων

K03.2 Διαβρωση των οδοντων

K03.3 Παθολογικη απορροφηση των οδοντων

K03.4 Υπεροστεΐνωση

K03.5 Αγκυλωση των οδοντων

K03.6 Εναποθεσεις [συσσωρευση] ουσιων πανω στους οδοντες

K03.7 Αλλαγες του χρωματος των οδοντικων σκληρων ιστων μετα την ανατολη των οδοντων

K03.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα των σκληρων ιστων των οδοντων

K03.9 Νοσημα των σκληρων ιστων των οδοντων, μη καθορισμενο

K04 Παθήσεις του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών

K04.0 Πολφιτιδα

K04.1 Νεκρωση του πολφου

K04.2 Εκφυλιση του πολφου

K04.3 Ανωμαλος σχηματισμος σκληρου ιστου στον πολφο

K04.4 Οξεια ακρορριζικη περιοδοντιτιδα πολφικης προελευσης

K04.5 Χρονια ακρορριζικη περιοδοντιτιδα

K04.6 Περιακρορριζικο αποστημα με συριγγιο

K04.7 Περιακρορριζικο αποστημα χωρις συριγγιο

K04.8 Κυστη της ριζας του οδοντα

K04.9 αλλα και μη καθορισμενα νοσηματα του πολφου και των περιακρορριζικων ιστων

K05 Ουλίτιδα και περιοδοντικές παθήσεις

K05.0 Οξεια ουλιτιδα

K05.1 Χρονια ουλιτιδα

K05.2 Οξεια περιοδοντιτιδα

K05.3 Χρονια περιοδοντιτιδα

K05.4 Περιοδοντωση

K05.5 αλλα περιοδοντικα νοσηματα

K05.6 Μη καθορισμενα περιοδοντικα νοσηματα



K06 αλλες διαταραχες των ουλων και της νωδης φατνιακης ακρολοφιας

K06.0 Ρικνωση των ουλων

K06.1 Διογκωση των ουλων

K06.2 Βλαβες των ουλων και της νωδης φατνιακης ακρολοφιας που σχετιζονται με τραυματισμο

K06.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες των ουλων και της νωδης φατνιακης ακρολοφιας

K06.9 Διαταραχη των ουλων και της νωδης φατνιακης ακρολοφιας, μη καθορισμενη

K07 Οδοντοπροσωπικες ανωμαλιες [συμπεριλαμβανομενης της ανωμαλης συγκλεισης]

K07.0 Μειζονες ανωμαλιες του μεγεθους της γναθου

K07.1 Ανωμαλιες της σχεσης της γναθου με τη βαση του κρανιου

K07.2 Ανωμαλιες της σχεσης των οδοντικων τοξων

K07.3 Ανωμαλιες της θεσης των οδοντων

K07.4 Ανωμαλη συγκλειση, μη καθορισμενη

K07.5 Οδοντοπροσωπικες λειτουργικες ανωμαλιες

K07.6 Διαταραχες της κροταφογναθικης διαρθρωσης

K07.8 αλλες οδοντοπροσωπικες ανωμαλιες

K07.9 Οδοντοπροσωπικη ανωμαλια, μη καθορισμενη

K08 αλλες διαταραχες των οδοντων και των υποστηρικτικων τους ιστων

K08.0 Αποπτωση  οδοντων που οφειλεται σε συστηματικα αιτια

K08.1 Απωλεια οδοντων απο ατυχημα, εξαγωγη, η εντοπισμενη περιοδοντικη παθηση

K08.2 Ατροφια της νωδης φατνιακης ακρολοφιας

K08.3 Κατακρατηση της ριζας οδοντα

K08.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες των οδοντων και των υποστηρικτικων τους ιστων

K08.9 Διαταραχη των οδοντων και των υποστηρικτικων τους ιστων, μη καθορισμενη

K09 Κύστεις της στοματικής χώρας που δεν ταξινομούνται αλλού

K09.0 Οδοντογενεις κυστεις κατα την αναπτυξη

K09.1 Κυστεις της στοματικης χωρας κατα την αναπτυξη (μη οδοντογενεις)

K09.2 αλλες κυστεις των γναθων

K09.8 αλλες κυστεις της στοματικης χωρας, που δεν ταξινομουνται αλλου

K09.9 Κυστη της στοματικης χωρας, μη καθορισμενη

K10 αλλα νοσηματα των γναθων

K10.0 Διαταραχες των γναθων κατα την αναπτυξη

K10.1 Γιγαντοκυτταρικο κοκκιωμα, κεντρικο

K10.2 Φλεγμονωδεις καταστασεις των γναθων

K10.3 Φατνιΐτιδα των γναθων

K10.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα των γναθων

K10.9 Νοσημα των γναθων, μη καθορισμενο

K11 Παθήσεις των σιελογόνων αδένων

K11.0 Ατροφια σιαλογονου αδενα

K11.1 Υπερτροφια σιαλογονου αδενα

K11.2 Σιαλαδενιτιδα



K11.3 Αποστημα σιαλογονου αδενα

K11.4 Συριγγιο σιαλογονου αδενα

K11.5 Σιαλολιθιαση

K11.6 Βλεννοκηλη σιαλογονου αδενα

K11.7 Διαταραχες της εκκρισης των σιαλογονων αδενων

K11.8 αλλα νοσηματα των σιαλογονων αδενων

K11.9 Νοσημα σιαλογονου αδενα, μη καθορισμενο

K12 Στοματιτιδα και σχετιζομενες βλαβες

K12.0 Υποτροπιαζουσες στοματικες αφθες

K12.1 αλλες μορφες στοματιτιδας

K12.2 Κυτταριτιδα και αποστημα στοματος

K13 αλλες διαταραχες των χειλεων και του στοματικου βλεννογονου

K13.0 Νοσηματα των χειλεων

K13.1 Δηξη της παρειας και των χειλεων

K13.2 Λευκοπλακια και αλλες ανωμαλιες του στοματικου επιθηλιου, συμπεριλαμβανομενης της γλωσσας

K13.3 Τριχωτη λευκοπλακια

K13.4 Κοκκιωμα και κοκκιωματωδεις βλαβες του στοματικου βλεννογονου

K13.5 Στοματικη υποβλεννογονια ινωση

K13.6 Υπερπλασια του στοματικου βλεννογονου απο ερεθισμο

K13.7 αλλες και μη καθορισμενες βλαβες του στοματικου βλεννογονου

K14 Παθήσεις της γλώσσας

K14.0 Γλωσσιτιδα

K14.1 Γεωγραφικη γλωσσα

K14.2 Μεση ρομβοειδης γλωσσιτιδα

K14.3 Υπερτροφια των γλωσσικων θηλων

K14.4 Ατροφια των γλωσσικων θηλων

K14.5 Πτυχωτη γλωσσα

K14.6 Γλωσσοδυνια

K14.8 αλλα νοσηματα της γλωσσας

K14.9 Νοσημα της γλωσσας, μη καθορισμενο

K20 Οισοφαγιτιδα

K21 Γαστροοισοφαγικη παλινδρομηση

K21.0 Γαστροοισοφαγικη παλινδρομηση με οισοφαγιτιδα

K21.9 Γαστροοισοφαγικη παλινδρομηση χωρις οισοφαγιτιδα

K22 αλλα νοσηματα του οισοφαγου

K22.0 Αχαλασια του καρδιακου σφιγκτηρα

K22.1 ελκος του οισοφαγου

K22.2 Αποφραξη του οισοφαγου

K22.3 Διατρηση οισοφαγου



K22.4 Δυσκινησια του οισοφαγου

K22.5 Εκκολπωμα του οισοφαγου, επικτητο

K22.6 Συνδρομο γαστροοισοφαγικης ρηξης - αιμορραγιας

K22.7 Οισοφαγος του Βarrett

K22.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του οισοφαγου

K22.9 Νοσημα του οισοφαγου, μη καθορισμενο

K23* Διαταραχες του οισοφαγου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K23.0* Φυματιωδης οισοφαγιτιδα (A18.8+ )

K23.1* Μεγαοισοφαγος στη νοσο του Chagas (B57.3+ )

K23.8* Διαταραχες του οισοφαγου σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K25 Γαστρικο ελκος

K26 Δωδεκαδακτυλικο ελκος

K27 Πεπτικο ελκος, μη καθορισμενης εντοπισης

K28 Γαστρονηστιδικο ελκος

K29 Γαστριτιδα και δωδεκαδακτυλιτιδα

K29.0 Οξεια αιμορραγικη γαστριτιδα

K29.1 αλλη οξεια γαστριτιδα

K29.2 Αλκοολικη γαστριτιδα

K29.3 Χρονια επιπολης γαστριτιδα

K29.4 Χρονια ατροφικη γαστριτιδα

K29.5 Χρονια γαστριτιδα, μη καθορισμενη

K29.6 αλλη γαστριτιδα

K29.7 Γαστριτιδα μη καθορισμενη

K29.8 Δωδεκαδακτυλιτιδα

K29.9 Γαστροδωδεκαδακτυλιτιδα, μη καθορισμενη

K30 Δυσπεψια

K31 αλλα νοσηματα του στομαχου και του δωδεκαδακτυλου

K31.0 Οξεια διαστολη του στομαχου

K31.1 Υπερτροφικη πυλωρικη στενωση των ενηλικων

K31.2 Κλεψυδροειδης στενωση του στομαχου

K31.3 Πυλωροσπασμος, που δεν ταξινομειται αλλου

K31.4 Γαστρικο εκκολπωμα

K31.5 Αποφραξη δωδεκαδακτυλου

K31.6 Συριγγιο του στομαχου και του δωδεκαδακτυλου

K31.7 Πολυποδας του στομαχου και του δωδεκαδακτυλου

K31.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του στομαχου και του δωδεκαδακτυλου

K31.9 Νοσημα του στομαχου και του δωδεκαδακτυλου, μη καθορισμενο

K35 Οξεια σκωληκοειδιτιδα

K35.0 Οξεια σκωληκοειδιτιδα με γενικευμενη περιτονιτιδα

K35.1 Οξεια σκωληκοειδιτιδα με περιτοναϊκο αποστημα

K35.9 Οξεια σκωληκοειδιτιδα μη καθορισμενη

K36 αλλες μορφες σκωληκοειδιτιδας

K37 Σκωληκοειδιτιδα, μη καθορισμενη



K38 αλλα νοσηματα της σκωληκοειδους αποφυσης

K38.0 Υπερπλασια της σκωληκοειδους αποφυσης

K38.1 Σκωληκοειδη συγκριματα

K38.2 Εκκολπωμα της σκωληκοειδους αποφυσης

K38.3 Συριγγιο της σκωληκοειδους αποφυσης

K38.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα της σκωληκοειδους αποφυσης

K38.9 Νοσημα της σκωληκοειδους αποφυσης, μη καθορισμενο

K40 Βουβωνοκηλη

K40.0 Αμφοτεροπλευρη βουβωνοκηλη, με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K40.1 Αμφοτεροπλευρη βουβωνοκηλη, με γαγγραινα

K40.2 Αμφοτεροπλευρη βουβωνοκηλη, χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K40.3 Ετεροπλευρη η μη καθορισμενη βουβωνοκηλη, με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K40.4 Ετεροπλευρη η μη καθορισμενη βουβωνοκηλη, με γαγγραινα

K40.9 Ετεροπλευρη η μη καθορισμενη βουβωνοκηλη, χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K41 Μηροκηλη

K41.0 Αμφοτεροπλευρη μηροκηλη, με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K41.1 Αμφοτεροπλευρη μηροκηλη, με γαγγραινα

K41.2 Αμφοτεροπλευρη μηροκηλη, χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K41.3 Ετεροπλευρη η μη καθορισμενη μηροκηλη, με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K41.4 Ετεροπλευρη η μη καθορισμενη μηροκηλη, με γαγγραινα

K41.9 Ετεροπλευρη η μη καθορισμενη μηροκηλη, χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K42 Ομφαλοκηλη

K42.0 Ομφαλοκηλη, με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K42.1 Ομφαλοκηλη με γαγγραινα

K42.9 Ομφαλοκηλη χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K43 Κοιλιοκηλη

K43.0 Κοιλιοκηλη με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K43.1 Κοιλιοκηλη με γαγγραινα

K43.9 Κοιλιοκηλη χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K44 Διαφραγματοκηλη

K44.0 Διαφραγματοκηλη με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K44.1 Διαφραγματοκηλη με γαγγραινα

K44.9 Διαφραγματοκηλη χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K45 αλλες κοιλιοκηλες

K45.0 αλλη καθορισμενη κοιλιοκηλη με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K45.1 αλλη καθορισμενη κοιλιοκηλη με γαγγραινα

K45.8 αλλη καθορισμενη κοιλιοκηλη χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K46 Μη καθορισμενη κοιλιοκηλη

K46.0 Μη καθορισμενη κοιλιοκηλη με αποφραξη, χωρις γαγγραινα

K46.1 Μη καθορισμενη κοιλιοκηλη με γαγγραινα

K46.9 Μη καθορισμενη κοιλιοκηλη χωρις αποφραξη η γαγγραινα

K50 Νοσος του Crohn [τοπικη εντεριτιδα]

K50.0 Νοσος του Crohn του λεπτου εντερου

K50.1 Νοσος του Crohn του παχεος εντερου

K50.8 αλλη νοσος του Crohn



K50.9 Μη καθορισμενη νοσος του Crohn

K51 Ελκωδης κολιτιδα

K51.0 Ελκωδης (χρονια) εντεροκολιτιδα

K51.1 Ελκωδης (χρονια) ειλεοκολιτιδα

K51.2 Ελκωδης (χρονια) πρωκτιτιδα

K51.3 Ελκωδης (χρονια) ορθοσιγμοειδιτιδα

K51.4 Ψευδοπολυποδιαση του κολου

K51.5 Βλεννογονια πρωκτοκολιτιδα

K51.8 αλλη ελκωδης κολιτιδα

K51.9 Ελκωδης κολιτιδα, μη καθορισμενη

K52 αλλη μη λοιμωδης γαστρεντεριτιδα και κολιτιδα

K52.0 Γαστρεντεριτιδα και κολιτιδα απο ακτινοβολια

K52.1 Τοξικη γαστρεντεριτιδα και κολιτιδα

K52.2 Αλλεργικη και διαιτητικη γαστρεντεριτιδα και κολιτιδα

K52.8 αλλη καθορισμενη μη λοιμωδης γαστρεντεριτιδα και κολιτιδα

K52.9 Μη λοιμωδης γαστρεντεριτιδα και κολιτιδα, μη καθορισμενη

K55 Αγγειακες διαταραχες του εντερου

K55.0 Οξειες αγγειακες διαταραχες του εντερου

K55.1 Χρονιες αγγειακες διαταραχες του εντερου

K55.2 Αγγειοδυσπλασια του κολου

K55.8 αλλες αγγειακες διαταραχες του εντερου

K55.9 Αγγειακη διαταραχη του εντερου, μη καθορισμενη

K56 Παραλυτικος ειλεος και εντερικη αποφραξη χωρις κηλη

K56.0 Παραλυτικος ειλεος

K56.1 Εγκολεασμος

K56.2 Συστροφη

K56.3 Ειλεος απο χολολιθο

K56.4 αλλη ενσφηνωση του εντερου

K56.5 Εντερικες συμφυσεις με αποφραξη

K56.6 αλλη και μη καθορισμενη αποφραξη του εντερου

K56.7 Ειλεος μη καθορισμενος

K57 Εκκολπωματικη νοσος του εντερου

K57.0 Εκκολπωματικη νοσος του λεπτου εντερου με διατρηση και αποστημα

K57.1 Εκκολπωματικη νοσος του λεπτου εντερου χωρις διατρηση η αποστημα

K57.2 Εκκολπωματικη νοσος του παχεος εντερου με διατρηση και αποστημα

K57.3 Εκκολπωματικη νοσος του παχεος εντερου χωρις διατρηση η αποστημα

K57.4 Εκκολπωματικη νοσος του λεπτου και παχεος εντερου με διατρηση και αποστημα

K57.5 Εκκολπωματικη νοσος του λεπτου και παχεος εντερου χωρις διατρηση η αποστημα

K57.8 Εκκολπωματικη νοσος του εντερου, μη καθορισμενου τμηματος, με διατρηση και αποστημα

K57.9 Εκκολπωματικη νοσος του εντερου,  μη καθορισμενου τμηματος, χωρις διατρηση η αποστημα

K58 Συνδρομο ευερεθιστου εντερου

K58.0 Συνδρομο ευερεθιστου εντερου με διαρροια



K58.9 Συνδρομο ευερεθιστου εντερου χωρις διαρροια

K59 αλλες λειτουργικες διαταραχες του εντερου

K59.0 Δυσκοιλιοτητα

K59.1 Λειτουργικη διαρροια

K59.2 Νευρογενες εντερο, που δεν ταξινομειται αλλου

K59.3 Μεγακολο, που δεν ταξινομειται αλλου

K59.4 Σπασμος του πρωκτου

K59.8 αλλες καθορισμενες λειτουργικες διαταραχες του εντερου

K59.9 Λειτουργικη διαταραχη του εντερου, μη καθορισμενη

K60 Ραγαδα και συριγγιο της ορθοπρωκτικης χωρας

K60.0 Οξεια ραγαδα του πρωκτου

K60.1 Χρονια ραγαδα του πρωκτου

K60.2 Ραγαδα του πρωκτου, μη καθορισμενη

K60.3 Πρωκτικο συριγγιο

K60.4 Ορθικο συριγγιο

K60.5 Ορθοπρωκτικο συριγγιο

K61 Αποστημα της ορθοπρωκτικης χωρας

K61.0 Πρωκτικο αποστημα

K61.1 Ορθικο αποστημα

K61.2 Ορθοπρωκτικο αποστημα

K61.3 Ορθοϊσχιακο αποστημα

K61.4 Ενδοσφιγκτηριακο αποστημα

K62 αλλα νοσηματα του πρωκτου και του ορθου

K62.0 Πρωκτικος πολυποδας

K62.1 Ορθικος πολυποδας

K62.2 Προπτωση του πρωκτου

K62.3 Προπτωση του ορθου

K62.4 Στενωση του πρωκτου και του ορθου

K62.5 Αιμορραγια του πρωκτου και του ορθου

K62.6 ελκη του πρωκτου και του ορθου

K62.7 Πρωκτιτιδα απο ακτινοβολια

K62.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του πρωκτου και του ορθου

K62.9 Νοσημα του πρωκτου και του ορθου, μη καθορισμενο

K63 αλλα νοσηματα του εντερου

K63.0 Αποστημα του εντερου

K63.1 Διατρηση του εντερου (μη τραυματικη)

K63.2 Συριγγιο του εντερου

K63.3 ελκη εντερου

K63.4 Εντεροπτωση

K63.5 Πολυποδας κολου 

K63.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του εντερου

K63.9 Νοσημα του εντερου, μη καθορισμενο



K65 Περιτονιτιδα

K65.0 Οξεια περιτονιτιδα

K65.8 αλλες περιτονιτιδες

K65.9 Περιτονιτιδα, μη καθορισμενη

K66 αλλες διαταραχες του περιτοναιου

K66.0 Περιτοναϊκες συμφυσεις

K66.1 Αιμοπεριτοναιο

K66.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του περιτοναιου

K66.9 Διαταραχη του περιτοναιου, μη καθορισμενη

K67* Διαταραχες του περιτοναιου σε λοιμωδη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K67.0* Χλαμυδιακη περιτονιτιδα (A74.8+ )

K67.1* Γονοκοκκικη περιτονιτιδα (A54.8+ )

K67.2* Συφιλιδικη περιτονιτιδα (A52.7+ )

K67.3* Φυματιωδης περιτονιτιδα (A18.3+ )

K67.8* αλλες διαταραχες του περιτοναιου σε λοιμωδη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K70 Αλκοολικη ηπατοπαθεια

K70.0 Αλκοολικο λιπωδες ηπαρ

K70.1 Αλκοολικη ηπατιτιδα

K70.2 Αλκοολικη ινωση και σκληρωση του ηπατος

K70.3 Αλκοολικη κιρρωση του ηπατος

K70.4 Αλκοολικη ηπατικη ανεπαρκεια

K70.9 Αλκοολικη ηπατοπαθεια, μη καθορισμενη

K71 Τοξικη ηπατοπαθεια

K71.0 Τοξικη ηπατοπαθεια με χολοσταση

K71.1 Τοξικη ηπατοπαθεια με ηπατικη νεκρωση

K71.2 Τοξικη ηπατοπαθεια με οξεια ηπατιτιδα

K71.3 Τοξικη ηπατοπαθεια με χρονια εμμενουσα ηπατιτιδα

K71.4 Τοξικη ηπατοπαθεια με χρονια λοβωδη ηπατιτιδα

K71.5 Τοξικη ηπατοπαθεια με χρονια ενεργο ηπατιτιδα

K71.6 Τοξικη ηπατοπαθεια με ηπατιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

K71.7 Τοξικη ηπατοπαθεια με ινωση και κιρρωση του ηπατος

K71.8 Τοξικη ηπατοπαθεια με αλλες διαταραχες του ηπατος

K71.9 Τοξικη ηπατοπαθεια, μη καθορισμενη

K72 Ηπατικη ανεπαρκεια, που δεν ταξινομειται αλλου

K72.0 Οξεια και υποξεια ηπατικη ανεπαρκεια

K72.1 Χρονια ηπατικη ανεπαρκεια

K72.9 Ηπατικη ανεπαρκεια, μη καθορισμενη

K73 Χρονια ηπατιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

K73.0 Χρονια εμμενουσα ηπατιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

K73.1 Χρονια λοβωδης ηπατιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

K73.2 Χρονια ενεργος ηπατιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

K73.8 αλλη χρονια ηπατιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου



K73.9 Χρονια ηπατιτιδα, μη καθορισμενη

K74 ινωση και κιρρωση του ηπατος

K74.0 Ηπατικη ινωση

K74.1 Ηπατικη σκληρωση

K74.2 Ηπατικη ινωση με ηπατικη σκληρωση

K74.3 Πρωτοπαθης χολικη κιρρωση

K74.4 Δευτεροπαθης χολικη κιρρωση

K74.5 Χολικη κιρρωση, μη καθορισμενη

K74.6 αλλη και μη καθορισμενη κιρρωση του ηπατος

K75 αλλες φλεγμονωδεις ηπατοπαθειες

K75.0 Αποστημα ηπατος

K75.1 Φλεβιτιδα της πυλαιας φλεβας

K75.2 Μη ειδικη αντιδραστικη ηπατιτιδα

K75.3 Κοκκιωματωδης ηπατιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

K75.4 Αυτοανοση ηπατιτιδα

K75.8 αλλες καθορισμενες φλεγμονωδεις ηπατοπαθειες

K75.9 Φλεγμονωδης ηπατοπαθεια, μη καθορισμενη

K76 αλλα νοσηματα του ηπατος

K76.0 Λιπωδες ηπαρ, που δεν ταξινομειται αλλου

K76.1 Χρονια παθητικη συμφορηση του ηπατος

K76.2 Κεντρικη αιμορραγικη νεκρωση του ηπατος

K76.3 Ηπατικο εμφρακτο

K76.4 Ηπατικη πελιωση

K76.5 Αποφρακτικη νοσος των ηπατικων φλεβων

K76.6 Πυλαια υπερταση

K76.7 Ηπατονεφρικο συνδρομο

K76.8 αλλες καθορισμενες ηπατοπαθειες

K76.9 Ηπατοπαθεια, μη καθορισμενη

K77* Διαταραχες του ηπατος σε παθησεις που ταξινομουνται αλλου

K77.0* Διαταραχες του ηπατος σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K77.8* Διαταραχες του ηπατος σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K80 Χολολιθιαση

K80.0 Λιθος της χοληδοχου κυστης με οξεια χολοκυστιτιδα

K80.1 Λιθος της χοληδοχου κυστης με αλλες μορφες χολοκυστιτιδας

K80.2 Λιθοι της χοληδοχου κυστης χωρις χολοκυστιτιδα

K80.3 Λιθος χοληφορου πορου με χολαγγειΐτιδα

K80.4 Λιθος χοληφορου πορου με χολοκυστιτιδα

K80.5 Λιθος χοληφορου πορου χωρις χολαγγειΐτιδα η χολοκυστιτιδα

K80.8 αλλη χολολιθιαση

K81 Χολοκυστιτιδα

K81.0 Οξεια χολοκυστιτιδα

K81.1 Χρονια χολοκυστιτιδα



K81.8 αλλη χολοκυστιτιδα

K81.9 Χολοκυστιτιδα, μη καθορισμενη

K82 αλλα νοσηματα της χοληδοχου κυστης

K82.0 Αποφραξη της χοληδοχου κυστης

K82.1 υδρωπας της χοληδοχου κυστης

K82.2 Διατρηση της χοληδοχου κυστης

K82.3 Συριγγιο της χοληδοχου κυστης

K82.4 Χοληστερολωση της χοληδοχου κυστης

K82.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα της χοληδοχου κυστης

K82.9 Νοσημα της χοληδοχου κυστης, μη καθορισμενο

K83 αλλα νοσηματα των χοληφορων οδων

K83.0 Χολαγγειΐτιδα

K83.1 Αποφραξη του χοληφορου πορου

K83.2 Διατρηση του χοληφορου πορου

K83.3 Συριγγιο του χοληφορου πορου

K83.4 Σπασμος του σφιγκτηρα του Oddi

K83.5 Κυστη του χοληφορου πορου

K83.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα των χοληφορων οδων

K83.9 Νοσημα της χοληφορου οδου, μη καθορισμενο

K85 Οξεια παγκρεατιτιδα

K85.0 Ιδιοπαθης οξεια παγκρεατιτιδα

K85.1 Χολικη οξεια παγκρεατιτιδα

K85.2 Οξεια παγκρεατιτιδα οφειλομενη στο οινοπνευμα

K85.3 Φαρμακευτικη οξεια παγκρεατιτιδα

K85.8 αλλη οξεια παγκρεατιτιδα

K85.9 Οξεια παγκρεατιτιδα, μη καθορισμενη

K86 αλλα νοσηματα του παγκρεατος

K86.0 Χρονια παγκρεατιτιδα οφειλομενη στο οινοπνευμα

K86.1 αλλες μορφες χρονιας παγκρεατιτιδας

K86.2 Κυστη του παγκρεατος

K86.3 Ψευδοκυστη του παγκρεατος

K86.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα του παγκρεατος

K86.9 Νοσημα του παγκρεατος, μη καθορισμενο

K87* Διαταραχες της χοληδοχου κυστης, των χοληφορων οδων και του παγκρεατος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K87.0* Διαταραχες της χοληδοχου κυστης και των χοληφορων οδων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K87.1* Διαταραχες του παγκρεατος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K90 Εντερικη δυσαπορροφηση

K90.0 Κοιλιοκακη

K90.1 Τροπικο sprue  [ιδιοπαθης στεατορροια]

K90.2 Συνδρομο τυφλης ελικας, που δεν ταξινομειται αλλου

K90.3 Παγκρεατικη στεατορροια

K90.4 Δυσαπορροφηση οφειλομενη σε δυσανεξια, που δεν ταξινομειται αλλου

K90.8 αλλη εντερικη δυσαπορροφηση



K90.9 Εντερικη δυσαπορροφηση, μη καθορισμενη

K91 Διαταραχες του πεπτικου συστηματος μετα απο ιατρικες επεμβασεις, που δεν ταξινομουνται αλλου

K91.0 εμετοι μετα απο εγχειρηση στο γαστρεντερικο συστημα

K91.1 Συνδρομα μετα απο επεμβασεις στον στομαχο

K91.2 Μετεγχειρητικη δυσαπορροφηση, που δεν ταξινομειται αλλου

K91.3 Μετεγχειρητικη αποφραξη του εντερου

K91.4 Δυσλειτουργια της κολοστομιας και της εντεροστομιας

K91.5 Συνδρομο μετα απο χολοκυστεκτομη

K91.8 αλλες μετεπεμβατικες διαταραχες του πεπτικου συστηματος,  που δεν ταξινομουνται αλλου

K91.9 Μετεπεμβατικη διαταραχη του πεπτικου συστηματος, μη καθορισμενη

K92 αλλα νοσηματα του πεπτικου συστηματος

K92.0 Αιματεμεση

K92.1 Μελαινα

K92.2 Γαστρεντερικη αιμορραγια, μη καθορισμενη

K92.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα  του πεπτικου συστηματος

K92.9 Νοσημα του πεπτικου συστηματος, μη καθορισμενο

K93* Διαταραχες αλλων πεπτικων οργανων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

K93.0* Φυματιωδεις διαταραχες του εντερου, του περιτοναιου και των μεσεντεριων λεμφαδενων (A18.3+ )

K93.1* Μεγακολο στη νοσο του Chagas (B57.3+)

K93.8 Διαταραχες αλλων καθορισμενων οργανων του πεπτικου συστηματος σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L00 Συνδρομο σταφυλοκοκκικης επιδερμικης νεκρολυσης

L01 Μολυσματικο κηριο

L01.0 Μολυσματικο κηριο [οποιοσδηποτε μικροοργανισμος] [οποιαδηποτε εντοπιση]

L01.1 Κηριοποιηση αλλων δερματοπαθειων

L02 Δερματικο αποστημα, δοθιηνας και ψευδανθρακας

L02.0 Δερματικο αποστημα, δοθιηνας και ψευδανθρακας του προσωπου

L02.1 Δερματικο αποστημα, δοθιηνας και ψευδανθρακας του τραχηλου

L02.2 Δερματικο αποστημα, δοθιηνας και ψευδανθρακας του κορμου

L02.3 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και άνθρακας των γλουτών

L02.4 Δερματικο αποστημα, δοθιηνας και ψευδανθρακας των ακρων

L02.8 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και άνθρακας σε άλλες θέσεις

L02.9 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας σε μη ειδικές περιπτώσεις.

L03 Κυτταρίτιδα

L03.0 Κυτταριτιδα των δακτυλων του ανω και κατω ακρου

L03.1 Κυτταριτιδα αλλων τμηματων των ακρων

L03.2 Κυτταριτιδα του προσωπου

L03.3 Κυτταριτιδα του κορμου

L03.8 Κυτταριτιδα αλλων εντοπισεων

L03.9 Κυτταριτιδα, μη καθορισμενη

L04 Οξεια λεμφαδενιτιδα

L04.0 Οξεία λεμφαδενίτιδα του προσώπου, κεφαλής και τραχήλου



L04.1 Οξεια λεμφαδενιτιδα του κορμου

L04.2 Οξεια λεμφαδενιτιδα του ανω ακρου

L04.3 Οξεια λεμφαδενιτιδα του κατω ακρου

L04.8 Οξεια λεμφαδενιτιδα αλλων εντοπισεων

L04.9 Οξεία λεμφαδενίτιδα, διαφόρων (εντοπίσεων)

L05 Δερμοειδης κυστη

L05.0 Δερμοειδης κυστη με αποστημα

L05.9 Δερμοειδης κυστη χωρις αποστημα

L08 αλλες τοπικες λοιμωξεις του δερματος και του υποδοριου ιστου

L08.0 Πυοδερμα

L08.1 Ερυθρασμα

L08.8 αλλες καθορισμενες τοπικες λοιμωξεις του δερματος και του υποδοριου ιστου

L08.9 Τοπικη λοιμωξη του δεματος και του υποδοριου ιστου, μη καθορισμενη

L10 Πεμφιγα

L10.0 Πεμφιγα κοινη

L10.1 Πεμφιγα βλαστικη

L10.2 Πεμφιγα φυλλωδης

L10.3 Βραζιλιανή πέμφιγα (τροπική)

L10.4 Ερυθηματώδης πέμφιγα

L10.5 Πεμφιγα φαρμακευτικης αιτιολογιας

L10.8 αλλη πεμφιγα

L10.9 Πεμφιγα, μη καθορισμενη

L11 αλλες ακανθολυτικες δερματοπαθειες

L11.0 Επικτητη θυλακικη υπερκερατωση

L11.1 Παροδικη ακανθολυτικη δερματοπαθεια [Grover]

L11.8 Ορισμένες άλλες ακανθολυτικές διαταραχές

L11.9 Ακανθολυτικη διαταραχη, μη καθορισμενη

L12 Πεμφιγοειδες

L12.0 Πομφολυγωδες πεμφιγοειδες

L12.1 Ουλωτικο πεμφιγοειδες

L12.2 Χρονια πομφολυγωδης νοσος της παιδικης ηλικιας

L12.3 Επικτητη πομφολυγωδης επιδερμολυση

L12.8 αλλες μορφες πεμφιγοειδους

L12.9 Πεμφιγοειδες, μη καθορισμενο

L13 Άλλες πομφολυγώδεις διαταραχές

L13.0 Ερπητοειδής δερματίτιδα

L13.1 Υποκερατιος φλυκταινωδης δερματιτιδα

L13.8 αλλες καθορισμενες πομφολυγωδεις δερματοπαθειες

L13.9 Πομφολυγωδης δερματοπαθεια, μη καθορισμενη

L14 Πομφολυγώδεις διαταραχές σε παθήσεις που έχουν ταξινομηθεί αλλού

L14* Πομφολυγωδεις βλαβες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L20 Ατοπικη δερματιτιδα

L20.0 Κνηφη του Besnier

L20.8 αλλη ατοπικη δερματιτιδα

L20.9 Ατοπικη δερματιτιδα, μη καθορισμενη



L21 Σμηγματορροϊκη δερματιτιδα

L21.0 Σμηγματορροια του τριχωτου της κεφαλης των νεογνων

L21.1 Σμηγματορροϊκη δερματιτιδα της βρεφικης ηλικιας

L21.8 αλλη σμηγματορροϊκη δερματιτιδα

L21.9 Σμηγματορροϊκη δερματιτιδα, μη καθορισμενη

L22 Δερματιτιδα απο σπαργανα [πανα]

L23 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης

L23.0 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης με μεταλλα

L23.1 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε κολλες

L23.2 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε καλλυντικα

L23.3 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε φαρμακα που ερχονται σε επαφη με το δερμα

L23.4 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε βαφες

L23.5 Αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα από άλλα χημικά προϊόντα

L23.6 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε τροφη που ερχεται σε επαφη με το δερμα

L23.7 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε φυτα, εκτος απο τροφιμα

L23.8 Αλλεργικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε αλλους παραγοντες

L23.9 Αλλεργική εξ επαφής δερματίδια από μη ειδικές αιτίες

L24 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης

L24.0 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε απορρυπαντικα

L24.1 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε ελαια και λιπη

L24.2 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε διαλυτες

L24.3 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε καλλυντικα

L24.4 Ερεθιστική εξ επαφής δερματίτιδα από φάρμακα που είναι σε επαφή με το δέρμα

L24.5 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε αλλα χημικα προϊοντα

L24.6 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε τροφη που ερχεται σε επαφη με το δερμα

L24.7 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε φυτα, εκτος απο τροφιμα

L24.8 Ερεθιστική εξ επαφής δερματίτιδα από άλλους παράγοντες

L24.9 Ερεθιστικη δερματιτιδα εξ επαφης, μη καθορισμενης αιτιας

L25 Μη καθορισμενη δερματιτιδα εξ επαφης

L25.0 Μη καθορισμενη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε καλλυντικα

L25.1 Μη ειδικές περιπτώσεις εξ επαφής δερματίτιδας από φάρμακα που είναι σε επαφή με το δέρμα

L25.2 Μη καθορισμενη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε βαφες

L25.3 Μη ειδικές περιπτώσεις εξ επαφής δερματίτιδος από άλλα χημικά προϊόντα

L25.4 Μη καθορισμενη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε τροφη που ερχεται σε επαφη με το δερμα

L25.5 Μη καθορισμενη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε φυτα, εκτος απο τροφιμα

L25.8 Μη καθορισμενη δερματιτιδα εξ επαφης που οφειλεται σε αλλους παραγοντες

L25.9 Μη καθορισμενη δερματιτιδα εξ επαφης, μη καθορισμενης αιτιας

L26 Αποφολιδωτική δερματίτιδα

L27 Δερματιτιδα που οφειλεται σε ουσιες που λαμβανονται εσωτερικα

L27.0 Γενικευμένο δερματικό εξάνθημα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες



L27.1 Εντοπισμενο δερματικο εξανθημα απο φαρμακα και φαρμακευτικες ουσιες

L27.2 Δερματιτιδα που οφειλεται σε βρωση τροφης

L27.8 Δερματιτιδα που οφειλεται σε αλλες ουσιες που λαμβανονται εσωτερικα

L27.9 Δερματιτιδα που οφειλεται σε μη καθορισμενη ουσια που λαμβανεται εσωτερικα

L28 Χρονιος απλος λειχηνας και κνηφη

L28.0 Χρονιος απλος λειχηνας

L28.1 Οζωδης κνηφη

L28.2 αλλη κνηφη

L29 Κνησμος

L29.0 Κνησμος του πρωκτου

L29.1 κνύζα του οσχέου

L29.2 Κνησμος του αιδοιου

L29.3 Πρωκτογεννητικος κνησμος, μη καθορισμενος

L29.8 αλλες μορφες κνησμου

L29.9 Κνησμος, μη καθορισμενος

L30 Άλλες δερματίτιδες

L30.0 Νομισματοειδες εκζεμα

L30.1 Δυσιδρωσια [δυσιδρωσικο εκζεμα]

L30.2 Δερματικη αυτοευαισθητοποιηση

L30.3 Δερματιτιδα απο λοιμωδη παραγοντα

L30.4 Ερυθημα παρατριμμα

L30.5 Λευκη πιτυριαση

L30.8 αλλη καθορισμενη δερματιτιδα

L30.9 Δερματιτιδα, μη καθορισμενη

L40 Ψωριαση

L40.0 Κοινη ψωριαση

L40.1 Γενικευμενη φλυκαταινωδης ψωριαση

L40.2 Ακροδερματιτιδα συνεχης

L40.3 Φλυκταινωση παλαμων και πελματων

L40.4 Σταγονοειδης ψωριαση

L40.5 Αρθροπαθητική ψωρίαση (M07.0-M07.3*, M09.0*)

L40.5+ Ψωριασικη αρθροπαθεια (M07.0-M07.3*, M09.0*)

L40.8 αλλη ψωριαση

L40.9 Ψωριαση, μη καθορισμενη

L41 Παραψωριαση

L41.0 Οξεια λειχηνοειδης και ευλογιοειδης πιτυριαση

L41.1 Χρονια λειχηνοειδης πιτυριαση

L41.2 Λεμφωματοειδης βλατιδωση

L41.3 Παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες

L41.4 Παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες

L41.5 Ποικιλοδερματικη παραψωριαση

L41.8 αλλη παραψωριαση

L41.9 Παραψωριαση, μη καθορισμενη

L42 Ροδοχρους πιτυριαση

L43 Ομαλός λειχήνας



L43.0 Υπερτροφικος ομαλος λειχηνας

L43.1 Πομφολυγωδης ομαλος λειχηνας

L43.2 Λειχηνοειδής φαρμακευτική αντίδραση

L43.3 Υποξυς (ενεργος) ομαλος λειχηνας

L43.8 αλλος ομαλος λειχηνας

L43.9 Ομαλος λειχηνας, μη καθορισμενος

L44 αλλες βλατιδολεπιδωδεις δερματοπαθειες

L44.0 Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση

L44.1 Στιλπνός λειχήνας

L44.2 Γραμμωτος λειχηνας

L44.3 Ερυθρος κομβολογιοειδης λειχηνας

L44.4 Βρεφικη βλατιδωδης ακροδερματιτιδα [Giannotti-Crosti]

L44.8 αλλες καθορισμενες βλατιδολεπιδωδεις δερματοπαθειες

L44.9 Βλατιδολεπιδωδης δερματοπαθεια, μη καθορισμενη

L45* Βλατιδολεπιδωδεις βλαβες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L50 Κνιδωση

L50.0 Αλλεργικη κνιδωση

L50.1 Ιδιοπαθης κνιδωση

L50.2 Κνίδωση από ψύχος και θερμότητα

L50.3 Κνιδωτικος δερμογραφισμος

L50.4 Κνιδωση απο δονηση (μηχανικη)

L50.5 Χολινεργική κνίδωση

L50.6 Κνιδωση εξ επαφης

L50.8 Άλλες μορφές κνίδωσης

L50.9 Κνιδωση, μη καθορισμενη

L51 Πολύμορφο ερύθημα

L51.0 Μη πομφολυγωδες πολυμορφο ερυθημα

L51.1 Πομφολυγωδες πολυμορφο ερυθημα

L51.2 Τοξικη επιδερμικη νεκρολυση [Lyell]

L51.8 αλλο πολυμορφο ερυθημα

L51.9 Πολυμορφο ερυθημα, μη καθορισμενο

L52 Οζωδες ερυθημα

L53 αλλες ερυθηματωδεις καταστασεις

L53.0 Τοξικο ερυθημα

L53.1 Δακτυλιοειδες φυγοκεντρο ερυθημα

L53.2 Παρυφες ερυθημα

L53.3 αλλο χρονιο εμμορφο ερυθημα

L53.8 αλλες καθορισμενες ερυθηματωδεις καταστασεις

L53.9 Μη ειδικές ερυθηματώδεις καταστάσεις

L54* Ερυθημα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L54.0* Παρυφες ερυθημα σε οξυ ρευματικο πυρετο ( I00+ )

L54.8* Ερυθημα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L55 Ηλιακο εγκαυμα

L55.0 Ηλιακό έγκαυμα πρώτου βαθμού



L55.1 Ηλιακό έγκαυμα δευτέρου βαθμού

L55.2 Ηλιακό έγκαυμα τρίτου βαθμού

L55.8 αλλο ηλιακο εγκαυμα

L55.9 Ηλιακο εγκαυμα, μη καθορισμενο

L56 αλλες οξειες μεταβολες του δερματος απο υπεριωδη ακτινοβολια

L56.0 Φωτοτοξικη αντιδραση σε φαρμακο

L56.1 Φωτοαλλεργικη αντιδραση σε φαρμακο

L56.2 Φωτοδερματιτιδα εξ επαφης [berloque dermatitis]

L56.3 Ηλιακη κνιδωση

L56.4 Πολυμορφο εξανθημα απο φως

L56.8 αλλες καθορισμενες οξειες μεταβολες απο υπεριωδη ακτινοβολια

L56.9 Οξεια μεταβολη απο υπεριωδη ακτινοβολια, μη καθορισμενη

L57 Μεταβολες του δερματος λογω χρονιας εκθεσης σε μη ιονιζουσα ακτινοβολια

L57.0 Ακτινικη υπερκερατωση

L57.1 Ακτινικη δικτυωση

L57.2 Παχυνση του δερματος του αυχενα

L57.3 Ποικιλοδερμια του Civatte

L57.4 Γεροντικο χαλαρο δερμα

L57.5 Ακτινικο κοκκιωμα

L57.8 αλλες μεταβολες του δερματος λογω χρονιας εκθεσης σε μη ιονιζουσα ακτινοβολια

L57.9 Δερματικες μεταβολες λογω χρονιας εκθεσης σε μη ιονιζουσα ακτινοβολια, μη καθορισμενες

L58 Ακτινοδερματιτιδα

L58.0 Οξεια ακτινοδερματιτιδα

L58.1 Χρονια ακτινοδερματιτιδα

L58.9 Ακτινοδερματιτιδα, μη καθορισμενη

L59 αλλες διαταραχες του δερματος και του υποδοριου ιστου που σχετιζονται με ακτινοβολια

L59.0 Ερυθημα απο θερμοτητα (εκ πυραυνων) [δερματιτιδα απο θερμοτητα (εκ πυραυνων)]

L59.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του δερματος και του υποδοριου ιστου που σχετιζονται με ακτινοβολια

L59.9 Διαταραχη του δερματος και του υποδοριου ιστου που σχετιζεται με ακτινοβολια, μη καθορισμενη

L60 Διαταραχες των νυχιων

L60.0 Εισφρυση νυχιου

L60.1 Ονυχολυση

L60.2 Ονυχογρυπωση

L60.3 Δυστροφια των νυχιων

L60.4 Γραμμες του Beau

L60.5 Συνδρομο των κιτρινων νυχιων

L60.8 αλλες διαταραχες των νυχιων

L60.9 Διαταραχη των νυχιων, μη καθορισμενη

L62* Αλλοιωσεις των νυχιων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L62.0* Πληκτροδακτυλια με παχυδερμοπεριοστωση (M89.4+ )

L62.8* Διαταραχες των νυχιων σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L63 Γυροειδης αλωπεκια

L63.0 Ολικη αλωπεκια (τριχωτου της κεφαλης)

L63.1 Καθολικη αλωπεκια

L63.2 Οφιαση



L63.8 αλλη γυροειδης αλωπεκια

L63.9 Γυροειδης αλωπεκια, μη καθορισμενη

L64 Ανδρογενετικη αλωπεκια

L64.0 Ανδρογενετικη αλωπεκια φαρμακευτικης αιτιολογιας

L64.8 αλλη ανδρογενετικη αλωπεκια

L64.9 Ανδρογενετικη αλωπεκια, μη καθορισμενη

L65 αλλη μη ουλωτικη απωλεια τριχων

L65.0 Τελογενης τριχοπτωση

L65.1 Αναγενης τριχοπτωση

L65.2 Αλωπεκια σε θυλακικη βλεννινωση

L65.8 αλλη καθορισμενη μη ουλωτικη απωλεια τριχων

L65.9 Μη ουλωτικη απωλεια τριχων, μη καθορισμενη

L66 Ουλωτικη αλωπεκια [ουλωτικη απωλεια τριχων]

L66.0 Ψευδογυροειδής αλωπεκία

L66.1 Θυλακικος λειχηνας

L66.2 Αποψιλωτικη θυλακιτιδα

L66.3 Αποστηματοποιημενη περιθυλακιτιδα του τριχωτου της κεφαλης

L66.4 Ουλερυθηματωδης δικτυωτη θυλακιτιδα

L66.8 αλλη ουλωτικη αλωπεκια

L66.9 Ουλωτικη αλωπεκια, μη καθορισμενη

L67 Ανωμαλιες του χρωματος και του στελεχους των τριχων

L67.0 Οζωδης τριχορρηξια

L67.1 Παραλλαγες στο χρωμα των τριχων

L67.8 αλλες ανωμαλιες του χρωματος και του στελεχους των τριχων

L67.9 Ανωμαλια του χρωματος και του στελεχους των τριχων, μη καθορισμενη

L68 Υπερτριχωση

L68.0 Δασυστριχισμος

L68.1 Επικτητος χνοωδης υπερτριχωση

L68.2 Εντοπισμενη υπερτριχωση

L68.3 Πολυτριχια

L68.8 αλλη υπερτριχωση

L68.9 Υπερτριχωση, μη καθορισμενη

L70 Ακμη

L70.0 Κοινη ακμη

L70.1 Κυστικη ακμη

L70.2 Ευλογιοειδης ακμη

L70.3 Τροπικη ακμη

L70.4 Βρεφικη ακμη

L70.5 Τραυματική ακμή των νεαρών κοριτσιών

L70.8 αλλη ακμη

L70.9 Ακμη, μη καθορισμενη

L71 Ροδοχρους ακμη

L71.0 Περιστοματικη δερματιτιδα

L71.1 Ρινοφυμα

L71.8 αλλη ροδοχρους ακμη



L71.9 Ροδοχρους ακμη, μη καθορισμενη

L72 Θυλακικες κυστεις του δερματος και του υποδοριου ιστου

L72.0 Επιδερμοειδης κυστη

L72.1 Τριχειλημματικη  κυστη

L72.2 Πολλαπλο στεατοκυστωμα

L72.8 αλλες θυλακικες κυστεις του δερματος και του υποδοριου ιστου

L72.9 Θυλακικη κυστη του δερματος και του υποδοριου ιστου, μη καθορισμενη

L73 Άλλες θυλακικές διαταραχές

L73.0 Χηλοειδής ακμή

L73.1 Ψευδοθυλακιτιδα του γενειου

L73.2 Διαπυούμενη ιδρωταδενίτιδα

L73.8 αλλη καθορισμενη θυλακικη διαταραχη

L73.9 Θυλακικη διαταραχη, μη καθορισμενη

L74 Διαταραχες της εκκρισης ιδρωτα

L74.0 Ιδρωα ερυθρη

L74.1 Λευκή ιδρώα

L74.2 Εν τω βαθει ιδρωα

L74.3 Ιδρωα, μη καθορισμενη

L74.4 Ανιδρωσια

L74.8 αλλες διαταραχες της εκκρισης ιδρωτα

L74.9 Διαταραχη της εκκρισης ιδρωτα, μη καθορισμενη

L75 Διαταραχες της αποκρινους εκκρισης ιδρωτα

L75.0 Βρωμιδρωσια

L75.1 Χρωμιδρωσια

L75.2 Αποκρινης ιδρωα

L75.8 αλλες διαταραχες της αποκρινους εκκρισης ιδρωτα

L75.9 Διαταραχη της αποκρινους εκκρισης ιδρωτα, μη καθορισμενη

L80 Λευκη

L81 Άλλες διαταραχές της μελαγχρώσεως

L81.0 Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση

L81.1 Χλοασμα

L81.2 Εφηλιδες

L81.3 Καφεγαλακτοχροες κηλιδες [cafe au lait]

L81.4 αλλη υπερμελαγχρωση απο μελανινη

L81.5 Λευκοδερμα, που δεν ταξινομειται αλλου

L81.6 αλλες διαταραχες ελαττωμενης συνθεσης μελανινης

L81.7 Μελαγχρωματικη πορφυρικη δερματοπαθεια

L81.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της χρωσης του δερματος

L81.9 Μη ειδικές διαταραχές της μελάγχρωσης

L82 Σμηγματορροϊκη υπερκερατωση

L83 Μελανιζουσα ακανθωση

L84 Κάλοι και τύλοι

L85 αλλες παχυνσεις της επιδερμιδας

L85.0 Επικτητη ιχθυαση

L85.1 Επίκτητη υπερκεράτωση (κερατόδερμα) παλαμών και πελμάτων



L85.2 Στικτη υπερκερατωση (παλαμιαια και πελματιαια)

L85.3 Ξηρωση του δερματος

L85.8 αλλες καθορισμενες παχυνσεις της επιδερμιδας

L85.9 Παχυνση της επιδερμιδας, μη καθορισμενη

L86* Κερατοδερμια σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L87 Διατιτραίνουσες δερματοπάθειες

L87.0 Υπερκεράτωση θυλακική και παραθυλακική διεισδύουσα στο δέρμα (νόσος του Kyrle)

L87.1 Αντιδραστικη διατιτραινουσα δερματοπαθεια με αποβολη κολλαγονου

L87.2 ερπουσα διατριταινουσα ελαστωση

L87.8 αλλες διαεπιδερμικες [διατιτραινουσες] δερματοπαθειες

L87.9 Διαεπιδερμικη [διατιτραινουσα] δερματοπαθεια, μη καθορισμενη

L88 Γαγγραινωδες πυοδερμα

L89 Έλκος κατάκλισης

L90 Ατροφικες διαταραχες του δερματος

L90.0 Σκληρυντικος και ατροφικος λειχηνας

L90.1 Ανετοδερμια των Schweninger-Buzzi

L90.2 Ανετοδερμια των Jadassohn-Pellizzari

L90.3 Ατροφοδερμια των Pasini και Pierini

L90.4 Χρονια ατροφικη ακροδερματιτιδα

L90.5 Ουλωδεις καταστασεις και ινωση του δερματος

L90.6 Ατροφικες ραβδωσεις

L90.8 Άλλες ατροφικές διαταραχές του δέρματος

L90.9 Ατροφικη διαταραχη του δερματος, μη καθορισμενη

L91 Υπερτροφικες βλαβες του δερματος

L91.0 Χηλοειδης ουλη

L91.8 αλλες υπερτροφικες βλαβες του δερματος

L91.9 Υπερτροφικη βλαβη του δερματος, μη καθορισμενη

L92 Κοκκιωματωδεις βλαβες του δερματος και του υποδοριου ιστου

L92.0 Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

L92.1 Λιποειδικη νεκροβιωση, που δεν ταξινομειται αλλου

L92.2 Κοκκιωμα του προσωπου [ηωσινοφιλο κοκκιωμα του δερματος]

L92.3 Κοκκιωμα απο ξενο σωμα, του δερματος και του υποδοριου ιστου

L92.8 αλλες κοκκιωματωδεις βλαβες του δερματος και του υποδοριου ιστου

L92.9 Κοκκιωματωδης βλαβη του δερματος και του υποδοριου ιστου, μη καθορισμενη

L93 Ερυθηματωδης λυκος

L93.0 Δισκοειδης ερυθηματωδης λυκος

L93.1 Υποξυς δερματικος ερυθηματωδης λυκος

L93.2 αλλος εντοπισμενος ερυθηματωδης λυκος

L94 Άλλες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού

L94.0 Εντοπισμένη σκληροδερμία (μορφέα - σκληροδερμία κατά πλάκες)

L94.1 Γραμμοειδης σκληροδερμια

L94.2 Ασβεστωση του δερματος

L94.3 Σκληροδακτυλια

L94.4 Βλατίδες του Gottron



L94.5 Αγγειακη ατροφικη ποικιλοδερμια

L94.6 Αυτοματος δακτυλοπτωσια

L94.8 αλλες καθορισμενες εντοπισμενες διαταραχες του συνδετικου ιστου

L94.9 Εντοπισμενη διαταραχη του συνδετικου ιστου, μη καθορισμενη

L95 Αγγειΐτιδα που περιοριζεται στο δερμα, που δεν ταξινομειται αλλου

L95.0 Πελιδνοειδης αγγειΐτιδα

L95.1 Ερυθημα με μονιμες οζωδεις επαρσεις

L95.8 αλλη αγγειΐτιδα που περιοριζεται στο δερμα

L95.9 Αγγειΐτιδα που περιοριζεται στο δερμα, μη καθορισμενη

L97 Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού

L98 αλλες διαταραχες του δερματος και του υποδοριου ιστου, που δεν ταξινομουνται αλλου

L98.0 Πυογονο κοκκιωμα

L98.1 Προκλητη δερματιτιδα

L98.2 Εμπυρετος ουδετεροφιλικη δερματοπαθεια [Sweet]

L98.3 Εωσινοφιλικη κυτταριτιδα [Wells]

L98.4 Χρονιο ελκος του δερματος, που δεν ταξινομειται αλλου

L98.5 Βλεννινωση του δερματος

L98.6 αλλες διηθητικες διαταραχες του δερματος και του υποδοριου ιστου

L98.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του δερματος και του υποδοριου ιστου

L98.9 Μη ειδικές διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

L99* αλλες βλαβες του δερματος και του υποδοριου ιστου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

L99.0* Αμυλοειδωση του δερματος (E85.-+ )

L99.8* αλλες καθορισμενες διαταραχες του δερματος και του υποδοριου ιστου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M00 Πυωδης αρθριτιδα

M00.0 Σταφυλοκοκκικη αρθριτιδα και πολυαρθριτιδα

M00.1 Πνευμονιοκοκκικη αρθριτιδα και πολυαρθριτιδα

M00.2 αλλη στρεπτοκοκκικη αρθριτιδα και πολυαρθριτιδα

M00.8 Αρθριτιδα και πολυαρθριτιδα που οφειλεται σε αλλους καθορισμενους βακτηριακους παραγοντες

M00.9 Πυωδης αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M01* αμεσες λοιμωξεις των αρθρωσεων σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M01.0* Μηνιγγιτιδοκοκκικη αρθριτιδα (A39.8+ )

M01.1* Φυματιωδης αρθριτιδα (A18.0+ )

M01.2* Αρθριτιδα στη νοσο του Lyme (A69.2+ )

M01.3* Αρθριτιδα σε αλλα βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M01.4* Αρθριτιδα της ερυθρας (B06.8+ )

M01.5* Αρθριτιδα σε αλλα ιογενη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M01.6* Μυκητιασικη αρθριτιδα (B35-B49+ )

M01.8* Αρθριτιδα σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα  νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M02 Αντιδραστικες αρθριτιδες

M02.0 Αρθριτιδα μετα απο εντερικη παρακαμψη

M02.1 Μεταδυσεντερικη αρθριτιδα



M02.2 Αρθριτιδα μετα απο ανοσοποιηση

M02.3 Νοσος του Reiter

M02.8 αλλες αντιδραστικες αρθριτιδες

M02.9 Αντιδραστικη αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M03* Μεταλοιμωδεις και αντιδραστικες αρθριτιδες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M03.0* Μεταμηνιγγιτιδοκοκκικη αρθριτιδα (A39.8+ )

M03.1* Μεταλοιμωδης αρθριτιδα στη συφιλη

M03.2* αλλες μεταλοιμωδεις αρθριτιδες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M03.6* Αντιδραστικη αρθριτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M05 Οροθετικη ρευματοειδης αρθριτιδα

M05.0 Συνδρομο Felty

M05.1 Ρευματοειδης πνευμονοπαθεια (J99.0*)

M05.2 Ρευματοειδης αγγειΐτιδα

M05.3 Ρευματοειδης αρθριτιδα με συμμετοχη αλλων οργανων και συστηματων

M05.8 αλλη οροθετικη ρευματοειδης αρθριτιδα

M05.9 Οροθετικη ρευματοειδης αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M06 αλλη ρευματοειδης αρθριτιδα

M06.0 Οροαρνητικη ρευματοειδης αρθριτιδα

M06.1 Νοσος του Still με εναρξη στην ενηλικη ζωη

M06.2 Ρευματοειδης θυλακιτιδα

M06.3 Ρευματοειδες οζιδιο

M06.4 Φλεγμονωδης πολυαρθριτιδα

M06.8 αλλη καθορισμενη ρευματοειδης αρθριτιδα

M06.9 Ρευματοειδης αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M07* Ψωριασικες και εντεροπαθητικες αρθριτιδες

M07.0* απω μεσοφαλαγγικη ψωριασικη αρθριτιδα (L40.5+ )

M07.1* Βαρια παραμορφωτικη πολυαρθριτιδα (L40.5+ )

M07.2* Ψωριασικη σπονδυλιτιδα (L40.5+ )

M07.3* αλλες ψωριασικες αρθριτιδες (L40.5+ )

M07.4* Αρθριτιδα στη νοσο του Crohn [τοπικη εντεριτιδα] (K50.-+ )

M07.5* Αρθριτιδα στην ελκωδη κολιτιδα (K51.-+ )

M07.6* αλλες εντεροπαθητικες αρθριτιδες

M08 Νεανικη αρθριτιδα

M08.0 Νεανικη ρευματοειδης αρθριτιδα

M08.1 Νεανικη αγκυλοποιητικη σπονδυλιτιδα

M08.2 Νεανικη αρθριτιδα με συστηματικη εναρξη

M08.3 Νεανικη πολυαρθριτιδα (οροαρνητικη)

M08.4 Ολιγοαρθρικη νεανικη αρθριτιδα

M08.8 αλλη νεανικη αρθριτιδα

M08.9 Νεανικη αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M09* Νεανικη αρθριτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου



M09.0* Νεανικη αρθριτιδα στην ψωριαση (L40.5+ )

M09.1* Νεανικη αρθριτιδα σε νοσο του Crohn [τοπικη εντεριτιδα] (K50.-+ )

M09.2* Νεανικη αρθριτιδα σε ελκωδη κολιτιδα (K51.-+ )

M09.8* Νεανικη αρθριτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M10 Ουρικη αρθριτιδα

M10.0 Ιδιοπαθης ουρικη αρθριτιδα

M10.1 Ουρικη αρθριτιδα που προκαλειται απο μολυβδο

M10.2 Φαρμακευτικη ουρικη αρθριτιδα

M10.3 Ουρικη αρθριτιδα που οφειλεται σε βλαβη της νεφρικης λειτουργιας

M10.4 αλλη δευτεροπαθης ουρικη αρθριτιδα

M10.9 Ουρικη αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M11 αλλες κρυσταλλογενεις αρθριτιδες

M11.0 Νοσος της εναποθεσης υδροξυαπατιτη

M11.1 Οικογενης χονδρασβεστωση

M11.2 αλλη χονδρασβεστωση

M11.8 αλλες καθορισμενες κρυσταλλογενεις αρθριτιδες

M11.9 Κρυσταλλογενης αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M12 αλλες καθορισμενες αρθριτιδες

M12.0 Χρονια μεταρευματικη αρθριτιδα [Jaccoud]

M12.1 Νοσος των Kaschin-Beck

M12.2 Λαχνοοζωδης ορογονοθυλακιτιδα (μελαγχρωματικη)

M12.3 Παλινδρομος ρευματισμος

M12.4 Διαλειπων υδραρθρος

M12.5 Τραυματικη αρθριτιδα

M12.8 αλλες καθορισμενες αρθριτιδες, που δεν ταξινομουνται αλλου

M13 αλλη αρθριτιδα

M13.0 Πολυαρθριτιδα, μη καθορισμενη

M13.1 Μονοαρθριτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

M13.8 αλλη καθορισμενη αρθριτιδα

M13.9 Αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M14* Αρθριτιδες σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M14.0* Ουρικη αρθριτιδα που οφειλεται σε ενζυμικες ανεπαρκειες και αλλες κληρονομικες διαταραχες

M14.1* Κρυσταλλικη αρθριτιδα σε αλλες μεταβολικες διαταραχες

M14.2* Διαβητικη αρθριτιδα (E10-E14+ με κοινο τεταρτο ψηφιο το .6)

M14.3* Λιποειδικη δερματοαρθριτιδα (E78.8+ )

M14.4* Αρθριτιδα στην αμυλοειδωση (E85.-+ )

M14.5* Αρθριτιδες σε αλλες ενδοκρινικες, διατροφικες και μεταβολικες διαταραχες

M14.6* Νευροπαθητικη αρθριτιδα

M14.8* Αρθριτιδες σε αλλα καθορισμενα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M15 Εκφυλιστικη πολυαρθριτιδα

M15.0 Πρωτοπαθης γενικευμενη (οστεο)αρθριτιδα

M15.1 οζοι του Heberden (με αρθριτιδα)



M15.2 οζοι του Bouchard (με αρθριτιδα)

M15.3 Δευτεροπαθης πολλαπλη εκφυλιστικη αρθριτιδα

M15.4 Διαβρωτικη (οστεο)αρθριτιδα

M15.8 αλλη εκφυλιστικη αρθριτιδα

M15.9 Εκφυλιστικη αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M16 Εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου

M16.0 Πρωτοπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου, αμφοτεροπλευρη

M16.1 αλλη πρωτοπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου

M16.2 Εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου λογω δυσπλαστικων ισχιων, αμφοτεροπλευρη

M16.3 αλλη δυσπλαστικη εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου

M16.4 Μετατραυματικη εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου, αμφοτεροπλευρη

M16.5 αλλη μετατραυματικη εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου

M16.6 αλλη δευτεροπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου, αμφοτεροπλευρη

M16.7 αλλη δευτεροπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου

M16.9 Εκφυλιστικη αρθριτιδα του ισχιου, μη καθορισμενη

M17 Εκφυλιστικη αρθριτιδα του γονατος [γοναρθρωση]

M17.0 Πρωτοπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του γονατος, αμφοτεροπλευρη

M17.1 αλλη πρωτοπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του γονατος

M17.2 Μετα-τραυματική αρθροπάθεια του γόνατος, αμφοτερόπλευρη

M17.3 αλλη μετατραυματικη εκφυλιστικη αρθριτιδα του γονατος

M17.4 αλλη δευτεροπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του γονατος, αμφοτεροπλευρη

M17.5 αλλη δευτεροπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα του γονατος

M17.9 Εκφυλιστικη αρθριτιδα του γονατος, μη καθορισμενη

M18 Εκφυλιστικη αρθριτιδα της πρωτης καρπομετακαρπιας αρθρωσης

M18.0 Πρωτοπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα των πρωτων καρπομετακαρπιων αρθρωσεων, αμφοτεροπλευρη

M18.1 αλλη πρωτοπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα της πρωτης καρπομετακαρπιας αρθρωσης

M18.2 Μετατραυματικη εκφυλιστικη αρθριτιδα των πρωτων καρπομετακαρπιων αρθρωσεων, αμφοτεροπλευρη

M18.3 αλλη μετατραυματικη εκφυλιστικη αρθριτιδα της πρωτης καρπομετακαρπιας αρθρωσης

M18.4 αλλη δευτεροπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα των πρωτων καρπομετακαρπιων αρθρωσεων, αμφοτεροπλευρη

M18.5 αλλη δευτεροπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα της πρωτης καρπομετακαρπιας αρθρωσης

M18.9 Εκφυλιστικη αρθριτιδα της πρωτης καρπομετακαρπιας αρθρωσης, μη καθορισμενη

M19 αλλη εκφυλιστικη αρθριτιδα

M19.0 Πρωτοπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα αλλων αρθρωσεων

M19.1 Μετατραυματικη εκφυλιστικη αρθριτιδα αλλων αρθρωσεων

M19.2 αλλη δευτεροπαθης εκφυλιστικη αρθριτιδα αλλων αρθρωσεων

M19.8 αλλη καθορισμενη εκφυλιστικη αρθριτιδα

M19.9 Εκφυλιστικη αρθριτιδα, μη καθορισμενη

M20 Επικτητες παραμορφωσεις των δακτυλων των χεριων και των ποδιων

M20.0 Δυσμορφια του(των) δακτυλου(ων) των χεριων

M20.1 Βλαισος μεγαλος δακτυλος του ποδα (επικτητος)

M20.2 Δυσκαμπτος μεγαλος δακτυλος του ποδα

M20.3 αλλη (επικτητη) παραμορφωση του μεγαλου δακτυλου του ποδα

M20.4 αλλη σφυροδακτυλια του ποδα (επικτητη)

M20.5 αλλες παραμορφωσεις των δακτυλων του ποδα (επικτητες)



M20.6 Επικτητη παραμορφωση των δακτυλων του ποδα, μη καθορισμενη

M21 αλλες επικτητες παραμορφωσεις των ακρων

M21.0 Παραμορφωση με βλαισοτητα, που δεν ταξινομειται αλλου

M21.1 Παραμορφωση με ραιβοτητα, που δεν ταξινομειται αλλου

M21.2 Παραμορφωση με καμψη

M21.3 Πτωση του καρπου η του ακρου ποδα (επικτητη)

M21.4 Πλατυποδια (επικτητη)

M21.5 Επικτητη γαμψοχειρια, ραιβοχειρια, κοιλοποδια και ραιβοϊπποποδια

M21.6 αλλες επικτητες παραμορφωσεις της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

M21.7 Ανισοσκελια (επικτητη)

M21.8 αλλες καθορισμενες επικτητες παραμορφωσεις των ακρων

M21.9 Επικτητη παραμορφωση του ακρου, μη καθορισμενη

M22 Διαταραχες της επιγονατιδας

M22.0 Υποτροπιαζον εξαρθρημα της επιγονατιδας

M22.1 Υποτροπιαζον υπεξαρθρημα της επιγονατιδας

M22.2 Διαταραχες της επιγονατιδας και του μηριαιου οστου

M22.3 αλλη αποδιοργανωση της επιγονατιδας

M22.4 Χονδρομαλακυνση της επιγονατιδας

M22.8 αλλες διαταραχες της επιγονατιδας

M22.9 Διαταραχη της επιγονατιδας, μη καθορισμενη

M23 Εσωτερικη αποδιοργανωση του γονατος

M23.0 Κυστικος μηνισκος

M23.1 Δισκοειδης μηνισκος (συγγενης)

M23.2 Αποδιοργανωση του μηνισκου απο παλαιοτερη ρηξη η τραυματισμο

M23.3 αλλη αποδιοργανωση του μηνισκου

M23.4 Ελευθερο σωμα στο γονατο

M23.5 Χρονια ασταθεια του γονατος

M23.6 αλλη αυτοματη ρηξη του(των) συνδεσμου(ω)ν του γονατος

M23.8 αλλη εσωτερικη αποδιοργανωση του γονατος

M23.9 Εσωτερικη αποδιοργανωση του γονατος, μη καθορισμενη

M24 αλλη καθορισμενη αποδιοργανωση της αρθρωσης

M24.0 Ελευθερο σωμα στην αρθρωση

M24.1 αλλες διαταραχες του αρθρικου χονδρου

M24.2 Παθολογια συνδεσμου

M24.3 Παθολογικο εξαρθρημα και υπεξαρθρημα της αρθρωσης, που δεν ταξινομειται αλλου

M24.4 Υποτροπιαζον εξαρθρημα και υπεξαρθρημα της αρθρωσης

M24.5 Συγκαμψη της αρθρωσης

M24.6 Αγκυλωση της αρθρωσης

M24.7 Αρθροκαταδυση του ισχιου

M24.8 αλλες καθορισμενες παθησεις της αρθρωσης, που δεν ταξινομουνται αλλου

M24.9 Παθηση της αρθρωσης, μη καθορισμενη



M25 αλλες διαταραχες των αρθρωσεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

M25.0 Αιμαρθρο

M25.1 Συριγγιο αρθρωσης

M25.2 Ασταθης αρθρωση

M25.3 αλλη ασταθεια αρθρωσης

M25.4 Εξιδρωση αρθρωσης

M25.5 Πονος αρθρωσης 

M25.6 Δυσκαμψια αρθρωσης, που δεν ταξινομειται αλλου 

M25.7 Οστεοφυτα 

M25.8 αλλες καθορισμενες παθησεις της αρθρωσης 

M25.9 Παθηση αρθρωσης, μη καθορισμενη

M30 Οζωδης πολυαρτηριτιδα και σχετιζομενες καταστασεις

M30.0 Οζωδης πολυαρτηριτιδα

M30.1 Πολυαρτηριτιδα με πνευμονικη συμμετοχη [Churg-Strauss]

M30.2 Νεανικη πολυαρτηριτιδα

M30.3 Βλεννογονοδερματικο λεμφαδενικο συνδρομο [Kawasaki]

M30.8 αλλες καταστασεις που σχετιζονται με την οζωδη πολυαρτηριτιδα

M31 αλλες νεκρωτικες αγγειοπαθειες

M31.0 Αγγειΐτιδα υπερευαισθησιας

M31.1 Θρομβωτικη μικροαγγειοπαθεια

M31.2 Θανατηφορο κοκκιωμα της μεσης γραμμης

M31.3 Κοκκιωματωση του Wegener

M31.4 Συνδρομο του αορτικου τοξου [Takayasu]

M31.5 Γιγαντοκυτταρικη αρτηριτιδα με ρευματικη πολυμυαλγια

M31.6 αλλη γιγαντοκυτταρικη αρτηριτιδα

M31.7 Μικροσκοπικη πολυαγγειΐτιδα

M31.8 αλλες καθορισμενες νεκρωτικες αγγειοπαθειες

M31.9 Νεκρωτικη αγγειοπαθεια, μη καθορισμενη

M32 Συστηματικος ερυθηματωδης λυκος

M32.0 Φαρμακευτικος συστηματικος ερυθηματωδης λυκος

M32.1 Συστηματικος ερυθηματωδης λυκος με προσβολη οργανων η συστηματων

M32.8 αλλες μορφες συστηματικου ερυθηματωδους λυκου

M32.9 Συστηματικος ερυθηματωδης λυκος, μη καθορισμενος

M33 Δερματοπολυμυοσιτιδα

M33.0 Νεανικη δερματομυοσιτιδα

M33.1 αλλη δερματομυοσιτιδα

M33.2 Πολυμυοσιτιδα

M33.9 Δερματοπολυμυοσιτιδα, μη καθορισμενη

M34 Συστηματικη σκληρωση

M34.0 Προϊουσα συστηματικη σκληρωση

M34.1 Συνδρομο CR(E)ST

M34.2 Συστηματικη σκληρωση απο φαρμακα και χημικες ουσιες

M34.8 αλλες μορφες συστηματικης σκληρωσης

M34.9 Συστηματικη σκληρωση, μη καθορισμενη



M35 αλλη συστηματικη προσβολη του συνδετικου ιστου

M35.0 Συνδρομο Sjogren:

M35.1 αλλα αλληλοκαλυπτομενα συνδρομα

M35.2 Νοσος του Behcet

M35.3 Ρευματικη πολυμυαλγια

M35.4 Διαχυτη (ηωσινοφιλη) φλεγμονη περιτονιας

M35.5 Πολυεστιακη ινοσκληρωση

M35.6 Υποτροπιαζουσα υποδερματιτιδα [Weber-Christian]

M35.7 Συνδρομο υπερκινησιας

M35.8 αλλη καθορισμενη συστηματικη συμμετοχη του συνδετικου ιστου

M35.9 Συστηματικη συμμετοχη του συνδετικου ιστου, μη καθορισμενη

M36* Συστηματικες διαταραχες του συνδετικου ιστου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M36.0* Δερματο(πολυ)μυοσιτιδα σε νεοπλασματικα νοσηματα (C00-D48+ )

M36.1* Αρθροπαθεια σε νεοπλασματικη νοσο (C00-D48+ )

M36.2* Αιμοφυλικη αρθροπαθεια (D66-D68+ )

M36.3* Αρθροπαθεια σε αλλα νοσηματα του αιματος (D50-D76+ )

M36.4* Αρθροπαθεια σε αντιδρασεις υπερευαισθησιας που ταξινομουνται αλλου

M36.8* Συστηματικες διαταραχες του συνδετικου ιστου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M40 Kυφωση και λορδωση

M40.0 Κυφωση θεσης

M40.1 αλλη δευτεροπαθης κυφωση

M40.2 αλλη και μη καθορισμενη κυφωση

M40.3 Συνδρομο επιπεδης ραχης

M40.4 αλλες μορφες λορδωσης

M40.5 Λορδωση, μη καθορισμενη

M41 Σκολιωση

M41.0 Βρεφικη ιδιοπαθης σκολιωση

M41.1 Νεανικη ιδιοπαθης σκολιωση

M41.2 αλλη ιδιοπαθης σκολιωση

M41.3 Θωρακογενης σκολιωση

M41.4 Νευρομυϊκη σκολιωση

M41.5 αλλη δευτεροπαθης σκολιωση

M41.8 αλλες μορφες σκολιωσης

M41.9 Σκολιωση, μη καθορισμενη

M42 Οστεοχονδριτιδα της σπονδυλικης στηλης

M42.0 Νεανικη οστεοχονδριτιδα της σπονδυλικης στηλης

M42.1 Οστεοχονδριτιδα της σπονδυλικης στηλης των ενηλικων

M42.9 Οστεοχονδριτιδα της σπονδυλικης στηλης, μη καθορισμενη

M43 αλλες παραμορφωτικες παθησεις της σπονδυλικης στηλης

M43.0 Σπονδυλολυση

M43.1 Σπονδυλολισθηση

M43.2 αλλη συνενωση της σπονδυλικης στηλης

M43.3 Υποτροπιαζον ατλαντοαξονικο υπεξαρθρημα με μυελοπαθεια 



M43.4 αλλο υποτροπιαζον ατλαντοαξονικο υπεξαρθρημα 

M43.5 αλλο υποτροπιαζον σπονδυλικο υπεξαρθρημα

M43.6 Ραιβοκρανο

M43.8 αλλες καθορισμενες παραμορφωτικες παθησεις της σπονδυλικης στηλης

M43.9 Παραμορφωτικη παθηση της σπονδυλικης στηλης, μη καθορισμενη

M45 Αγκυλοποιητικη σπονδυλιτιδα

M46 αλλες φλεγμονωδεις σπονδυλοαρθριτιδες

M46.0 Σπονδυλικη ενθεσοπαθεια

M46.1 Ιερολαγονιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

M46.2 Οστεομυελιτιδα των σπονδυλων

M46.3 Λοιμωξη (διαπυητικη) μεσοσπονδυλιου δισκου

M46.4 Δισκιτιδα, μη καθορισμενη

M46.5 αλλες λοιμωδεις σπονδυλοαρθριτιδες

M46.8 αλλες καθορισμενες φλεγμονωδεις σπονδυλοαρθριτιδες

M46.9 Φλεγμονωδης σπονδυλοαρθριτιδα, μη καθορισμενη

M47 Σπονδυλαρθριτιδα

M47.0 Συνδρομα συμπιεσης της προσθιας νωτιαιας και σπονδυλικης αρτηριας (G99.2*)

M47.1 αλλες μορφες σπονδυλαρθριτιδας με μυελοπαθεια

M47.2 αλλες μορφες σπονδυλαρθριτιδας με ριζοπαθεια

M47.8 αλλες μορφες σπονδυλαρθριτιδας

M47.9 Σπονδυλαρθριτιδα, μη καθορισμενη

M48 αλλες σπονδυλαρθριτιδες

M48.0 Σπονδυλικη στενωση

M48.1 Αγκυλοποιητικη υπεροστωση [Forestier]

M48.2 αλγος λογω επαφης παρακειμενων ακανθωδων αποφυσεων [kissing spine]

M48.3 Τραυματικη σπονδυλοπαθεια

M48.4 Καταγμα απο καταπονηση των σπονδυλων

M48.5 Συμπιεστικο καταγμα των σπονδυλων, που δεν ταξινομειται αλλου

M48.8 αλλες καθορισμενες σπονδυλαρθριτιδες

M48.9 Σπονδυλαρθριτιδα,μη καθορισμενη

M49* Σπονδυλοαρθριτιδες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M49.0* Φυματιωση της σπονδυλικης στηλης (A18.0+ )

M49.1* Σπονδυλιτιδα απο Βρουκελλα (A23.-+ )

M49.2* Σπονδυλιτιδα απο εντεροβακτηριδιο (A01-A04+ )

M49.3* Σπονδυλοαρθριτιδα  σε αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M49.4* Νευροπαθητικη σπονδυλοαρθριτιδα

M49.5* Συμπιεστικα καταγματα των σπονδυλων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M49.8* Σπονδυλοαρθριτιδα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M50 Παθησεις αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου

M50.0 Παθηση αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου με μυελοπαθεια (G99.2* )

M50.1 Παθηση αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου με ριζιτιδα

M50.2 αλλη  παρεκτοπιση αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου



M50.3 αλλη εκφυλιση αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου

M50.8 αλλες παθησεις αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου

M50.9 Παθηση  αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου, μη καθορισμενη

M51 αλλες παθησεις μεσοσπονδυλιου δισκου

M51.0 Παθησεις οσφυϊκου και αλλου μεσοσπονδυλιου δισκου με μυελοπαθεια (G99.2*)

M51.1 Παθησεις  οσφυϊκου και αλλου μεσοσπονδυλιου δισκου με ριζιτιδα (G55.1*)

M51.2 αλλη καθορισμενη μετατοπιση μεσοσπονδυλιου δισκου

M51.3 αλλη καθορισμενη εκφυλιση μεσοσπονδυλιου δισκου

M51.4 οζοι του Schmorl

M51.8 αλλες καθορισμενες παθησεις μεσοσπονδυλιου δισκου

M51.9 Παθηση μεσοσπονδυλιου δισκου, μη καθορισμενη

M53 αλλες παθησεις της σπονδυλικης στηλης, που δεν ταξινομουνται αλλου

M53.0 Κρανιοαυχενικο  συνδρομο

M53.1 Αυχενοβραχιονιο συνδρομο

M53.2 Ασταθειες της σπονδυλικης στηλης

M53.3 Ιεροκοκκυγικες διαταραχες, που δεν ταξινομουνται αλλου

M53.8 αλλες καθορισμενες παθησεις της σπονδυλικης στηλης

M53.9 Παθηση της σπονδυλικης στηλης , μη καθορισμενη.

M54 Ραχιαλγια

M54.0 Υποδερματιτιδα που προσβαλει περιοχες του τραχηλου και της ραχης

M54.1 Παθησεις νευρικων ριζων

M54.2 Αυχεναλγια

M54.3 Ισχιαλγια

M54.4 Οσφυαλγια με ισχιαλγια

M54.5 Οσφυαλγια

M54.6 αλγος στη θωρακικη μοιρα της σπονδυλικης στηλης

M54.8 αλλες μορφες ραχιαλγιας

M54.9 Ραχιαλγια, μη καθορισμενη

M60 Μυοσιτιδα

M60.0 Λοιμωδης μυοσιτιδα

M60.1 Διαμεση μυοσιτιδα

M60.2 Κοκκιωμα των μαλακων ιστων απο ξενο σωμα, που δεν ταξινομειται αλλου

M60.8 αλλη μυοσιτιδα

M60.9 Μυοσιτιδα, μη καθορισμενη

M61 Αποτιτανωση και οστεοποιηση μυος

M61.0 Τραυματικη οστεοποιητικη μυοσιτιδα

M61.1 Προϊουσα οστεοποιητικη μυοσιτιδα

M61.2 Παραλυτικη αποτιτανωση και οστεοποιηση μυος

M61.3 Αποτιτανωση και οστεοποιηση μυων σχετιζομενη με εγκαυματα

M61.4 αλλη αποτιτανωση μυος

M61.5 αλλη οστεοποιηση μυος

M61.9 Αποτιτανωση και οστεοποιηση μυος, μη καθορισμενη

M62 αλλες διαταραχες μυος



M62.0 Διασταση μυος

M62.1 αλλη ρηξη μυος (μη τραυματικη)

M62.2 Ισχαιμικο μυϊκο εμφρακτο

M62.3 Συνδρομο ακινησιας (σε παραπληγια)

M62.4 Μυϊκη συσπαση

M62.5 Μυϊκη αδυναμια και ατροφια, που δεν ταξινομειται αλλου

M62.6 Μυϊκη καταπονηση

M62.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες μυος

M62.9 Διαταραχη μυος, μη καθορισμενη

M63* Παθησεις των μυων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M63.0* Μυοσιτιδα σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M63.1* Μυοσιτιδα σε πρωτοζωϊκες και παρασιτικες λοιμωξεις που ταξινομουνται αλλου

M63.2* Μυοσιτιδα σε αλλα λοιμωδη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M63.3* Μυοσιτιδα σε σαρκοειδωση (D86.8+ )

M63.8* αλλες διαταραχες των μυων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M65 Υμενιτιδα και τενοντοελυτριτιδα

M65.0 Αποστημα του τενοντιου ελυτρου

M65.1 αλλη λοιμωδης (τενοντο)υμενιτιδα

M65.2 Ασβεστοποιητικη τενοντιτιδα

M65.3 Εκτινασσομενος δακτυλος

M65.4 Τενοντοελυτριτιδα της στυλοειδους αποφυσης [de Quervain]

M65.8 αλλη υμενιτιδα και τενοντοελυτριτιδα

M65.9 Yμενιτιδα και τενοντοελυτριτιδα, μη καθορισμενη

M66 Αυτοματη ρηξη αρθρικου υμενα και τενοντα

M66.0 Ρηξη ιγνυακης κυστης

M66.1 Ρηξη αρθρικου υμενα

M66.2 Αυτοματη ρηξη εκτεινοντων τενοντων

M66.3 Αυτοματη ρηξη καμπτηρων τενοντων

M66.4 Αυτοματη ρηξη αλλων τενοντων

M66.5 Αυτοματη ρηξη μη καθορισμενου τενοντα

M67 αλλες παθησεις του αρθρικου υμενα και των τενοντων

M67.0 Βραχυς αχιλλειος τενοντας (επικτητος)

M67.1 αλλη συσπαση τενοντα (ελυτρου)

M67.2 Υπερτροφια του αρθρικου υμενα, που δεν ταξινομειται αλλου

M67.3 Παροδικη υμενιτιδα

M67.4 Γαγγλιο

M67.8 αλλες καθορισμενες παθησεις του αρθρικου υμενα και των τενοντων

M67.9 Παθηση του αρθρικου υμενα και των τενοντων, μη καθορισμενη

M68* Παθησεις του αρθρικου υμενα και των τενοντων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M68.0* Υμενιτιδα και τενοντοελυτριτιδα  σε βακτηριακα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M68.8* αλλες παθησεις του αρθρικου υμενα και των τενοντων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου



M70 Παθησεις των μαλακων ιστων που σχετιζονται με χρηση, υπερβολικη χρηση και πιεση

M70.0 Χρονια κριγμωδης υμενιτιδα της ακρας χειρας και του καρπου

M70.1 Θυλακιτιδα της ακρας χειρας

M70.2 Θυλακιτιδα του ωλεκρανου

M70.3 αλλη θυλακιτιδα του αγκωνα

M70.4 Προεπιγονατιδικη θυλακιτιδα

M70.5 αλλη θυλακιτιδα του γονατος

M70.6 Τροχαντηριος θυλακιτιδα

M70.7 αλλη θυλακιτιδα του ισχιου

M70.8 αλλες παθησεις των μαλακων ιστων που σχετιζονται με χρηση, υπερβολικη χρηση και πιεση

M70.9 Μη καθορισμενη παθηση των μαλακων ιστων που σχετιζεται με χρηση, υπερβολικη χρηση και πιεση

M71 αλλες ορογονοθυλακιτιδες

M71.0 Αποστημα αρθρικου θυλακου

M71.1 αλλη λοιμωδης θυλακιτιδα

M71.2 Ιγνυακη κυστη [Βaker]

M71.3 αλλη θυλακικη κυστη

M71.4 Εναποθεση ασβεστιου στον αρθρικο θυλακο

M71.5 αλλη θυλακιτιδα, που δεν ταξινομειται αλλου

M71.8 αλλες καθορισμενες ορογονοθυλακιτιδες

M71.9 Ορογονοθυλακιτιδα, μη καθορισμενη

M72 Ινοβλαστικες παθησεις

M72.0 Ρικνωση της παλαμιαιας απονευρωσης [Dupuytren]

M72.1 Οζωδες παχυνσεις του δερματος της ραχιαιας επιφανειας των μεσοφαλαγγικων αρθρωσεων

M72.2 ινωση της πελματιαιας απονευρωσης

M72.3 Οζώδης περιτονίτις

M72.4 Ψευδοσαρκωματωδης ινωματωση

M72.5 Περιτονιϊτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

M72.6 Νεκρωτικη φλεγμονη περιτονιας

M72.8 αλλες ινοβλαστικες παθησεις

M72.9 Ινοβλαστικη παθηση, μη καθορισμενη

M73* Παθησεις των μαλακων ιστων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M73.0* Γονοκοκκικη θυλακιτιδα (A54.4+)

M73.1* Συφιλιδικη θυλακιτιδα (A52.7+)

M73.8* αλλες παθησεις των μαλακων ιστων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M75 Παθησεις του ωμου

M75.0 Συμφυτικη θυλακιτιδα  του ωμου

M75.1 Συνδρομο του τενοντιου πεταλου του ωμου

M75.2 Τενοντιτιδα του δικεφαλου

M75.3 Ασβεστοποιητικη τενοντιτιδα του ωμου

M75.4 Συνδρομο προσκρουσης του ωμου

M75.5 Θυλακιτιδα του ωμου

M75.8 αλλες παθησεις του ωμου

M75.9 Παθηση του ωμου, μη καθορισμενη



M76 Ενθεσοπαθειες του κατω ακρου, εκτος του ακρου ποδα

M76.0 Τενοντιτιδα γλουτιαιων

M76.1 Τενοντιτιδα του ψοΐτη

M76.2 Οστεοφυτο της λαγονιας ακρολοφιας

M76.3 Συνδρομο της λαγονοκνημιαιας ταινιας

M76.4 Οστεοποιηση της εκφυσης του εσω πλαγιου συνδεσμου του γονατος [Pellegrini-Stieda]

M76.5 Τενοντιτιδα της επιγονατιδας

M76.6 Τενοντιτιδα του Αχιλλειου τενοντα

M76.7 Περονιαια τενοντιτιδα

M76.8 αλλες ενθεσοπαθειες του κατω ακρου, εκτος του ακρου ποδος

M76.9 Ενθεσοπαθεια του κατω ακρου, μη καθορισμενη

M77 αλλες ενθεσοπαθειες

M77.0 εσω επικονδυλιτιδα

M77.1 εξω  επικονδυλιτιδα

M77.2 Περιαρθριτιδα του καρπου

M77.3 ακανθα πτερνας

M77.4 Μεταταρσαλγια

M77.5 αλλη ενθεσοπαθεια του ακρου ποδα

M77.8 αλλες ενθεσοπαθειες, που δεν ταξινομουνται αλλου

M77.9 Ενθεσοπαθεια, μη καθορισμενη

M79 αλλες παθησεις των μαλακων ιστων, που δεν ταξινομουνται αλλου

M79.0 Ρευματισμος, μη καθορισμενος

M79.1 Μυαλγια

M79.2 Νευραλγια και νευριτιδα, μη καθορισμενη

M79.3 Υποδερματιτιδα, μη καθορισμενη

M79.4 Υπερτροφια του (υποεπιγονατιδικου) λιπωδους σωματος

M79.5 Παραμονη ξενου σωματος σε μαλακα μορια

M79.6 αλγος στα ακρα

M79.7 Ινομυαλγια

M79.8 αλλες καθορισμενες παθησεις των μαλακων ιστων

M79.9 Παθηση μαλακων ιστων, μη καθορισμενη

M80 Οστεοπορωση με παθολογικο καταγμα

M80.0 Μετεμμηνοπαυσιακη οστεοπορωση με παθολογικο καταγμα

M80.1 Οστεοπορωση μετα απο αφαιρεση των ωοθηκων με παθολογικο καταγμα

M80.2 Οστεοπορωση απο ακινητοποιηση με παθολογικο καταγμα

M80.3 Οστεοπορωση απο μετεγχειρητικη δυσαπορροφηση με παθολογικο καταγμα

M80.4 Φαρμακευτικη οστεοπορωση με παθολογικο καταγμα

M80.5 Ιδιοπαθης οστεοπορωση με παθολογικο καταγμα

M80.8 αλλες μορφες οστεοπορωσης με παθολογικο καταγμα

M80.9 Οστεοπορωση με παθολογικο καταγμα, μη καθορισμενη

M81 Οστεοπορωση χωρις παθολογικο καταγμα

M81.0 Μετεμμηνοπαυσιακη οστεοπορωση

M81.1 Οστεοπορωση μετα απο αφαιρεση των ωοθηκων



M81.2 Οστεοπορωση απο ακινητοποιηση

M81.3 Οστεοπορωση απο μετεγχειρητικη δυσαπορροφηση

M81.4 Φαρμακευτικη οστεοπορωση

M81.5 Ιδιοπαθης οστεοπορωση

M81.6 Εντοπισμενη οστεοπορωση [Lequesne]

M81.8 αλλη οστεοπορωση

M81.9 Οστεοπορωση, μη καθορισμενη

M82* Οστεοπορωση σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M82.0* Οστεοπορωση στο πολλαπλο μυελωμα (C90.0+)

M82.1* Οστεοπορωση σε ενδοκρινικες διαταραχες (E00-E34+)

M82.2* Οστεοπόρωση σε άλλες παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

M82.8* Οστεοπορωση σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M83 Οστεομαλακια ενηλικων

M83.0 Οστεομαλακια της λοχειας

M83.1 Γεροντικη οστεομαλακια

M83.2 Οστεομαλακια ενηλικων που οφειλεται σε δυσαπορροφηση

M83.3 Οστεομαλακια ενηλικων απο δυσθρεψια

M83.4 Νοσος των οστων απο αργιλιο

M83.5 αλλη φαρμακευτικη οστεομαλακια ενηλικων

M83.8 αλλη οστεομαλακια ενηλικων

M83.9 Οστεομαλακια ενηλικων, μη καθορισμενη

M84 Διαταραχες της οστικης συνεχειας

M84.0 Πορωση καταγματος σε πλημμελη θεση

M84.1 Απουσια πορωσης του καταγματος [ψευδαρθρωση]

M84.2 Καθυστερημενη πορωση καταγματος

M84.3 Καταγμα απο καταπονηση, που δεν ταξινομειται αλλου

M84.4 Παθολογικο καταγμα, που δεν ταξινομειται αλλου

M84.8 αλλες διαταραχες της οστικης συνεχειας

M84.9 Διαταραχη της οστικης συνεχειας, μη καθορισμενη

M85 αλλες διαταραχες της οστικης πυκνοτητας και δομης

M85.0 Ινωδης δυσπλασια (μονοοστικη)

M85.1 Σκελετικη φθοριαση

M85.2 Υπεροστωση του κρανιου

M85.3 Σκληρωτικη οστεΐτιδα

M85.4 Μονηρης οστικη κυστη

M85.5 Ανευρυσματικη κυστη των οστων

M85.6 αλλη οστικη κυστη

M85.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της οστικης πυκνοτητας και δομης

M85.9 Διαταραχη της οστικης πυκνοτητας και δομης, μη καθορισμενη

M86 Οστεομυελιτιδα

M86.0 Οξεια αιματογενης οστεομυελιτιδα

M86.1 αλλη οξεια οστεομυελιτιδα



M86.2 Υποξεια οστεομυελιτιδα

M86.3 Χρονια πολυεστιακη οστεομυελιτιδα

M86.4 Χρονια οστεομυελιτιδα με παροχετευτικη κοιλοτητα

M86.5 αλλη χρονια αιματογενης οστεομυελιτιδα

M86.6 αλλη χρονια οστεομυελιτιδα

M86.8 αλλη οστεομυελιτιδα

M86.9 Οστεομυελιτιδα, μη καθορισμενη

M87 Οστεονεκρωση

M87.0 Ιδιοπαθης ασηπτη νεκρωση των οστων

M87.1 Οστεονεκρωση που οφειλεται σε φαρμακα

M87.2 Οστεονεκρωση που οφειλεται σε προηγουμενο τραυματισμο

M87.3 αλλη δευτεροπαθης οστεονεκρωση

M87.8 αλλη οστεονεκρωση

M87.9 Οστεονεκρωση, μη καθορισμενη

M88 Νοσος Paget των οστων [παραμορφωτικη οστεΐτιδα]

M88.0 Νοσος Paget του κρανιου

M88.8 Νοσος Paget αλλων οστων

M88.9 Νοσου Paget των αστων, μη καθορισμενη

M89 αλλες παθησεις των οστων

M89.0 Αλγοδυστροφια

M89.1 Προωρη συγκλειση των επιφυσεων

M89.2 αλλες παθησεις της αναπτυξης και της αυξησης των οστων

M89.3 Υπερτροφια των οστων

M89.4 αλλη υπερτροφικη οστεοαρθροπαθεια

M89.5 Οστεολυση

M89.6 Οστικη παθηση μετα απο πολιομυελιτιδα

M89.8 αλλες καθορισμενες παθησεις των οστων

M89.9 Οστικη παθηση, μη καθορισμενη

M90* Οστικες παθησεις σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M90.0* Φυματιωση των οστων (A18.0+)

M90.1* Περιοστιτιδα σε αλλα λοιμωδη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M90.2* Οστικη παθηση σε αλλα λοιμωδη νοσηματα που ταξινομουνται αλλου:

M90.3* Οστεονεκρωση στη νοσο των δυτων (T70.3+ )

M90.4* Οστεονεκρωση που οφειλεται σε αιμοσφαιρινοπαθεια (D50-D64+ )

M90.5* Οστεονεκρωση σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M90.6* Παραμορφωτικη οστεΐτιδα στα νεοπλασματικα νοσηματα (C00-D48+ )

M90.7* Καταγμα οστου σε νεοπλασματικο νοσημα (C00-D48+ )

M90.8* Οστικη παθηση σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

M91 Νεανικη οστεοχονδριτιδα του ισχιου και της πυελου

M91.0 Νεανικη οστεοχονδριτιδα της πυελου

M91.1 Νεανικη οστεοχονδριτιδα της κεφαλης του μηριαιου [Legg-Calve-Perthes]

M91.2 Οστεοχονδριτιδα της κεφαλης του μηριαιου

M91.3 Ψευδοϊσχιαλγια

M91.8 αλλη νεανικη οστεοχονδριτιδα του ισχιου και της πυελου



M91.9 Νεανικη οστεοχονδριτιδα του ισχιου και της πυελου, μη καθορισμενη

M92 αλλη νεανικη οστεοχονδριτιδα

M92.0 Νεανικη οστεοχονδριτιδα του βραχιονιου οστου

M92.1 Νεανικη οστεοχονδριτιδα της κερκιδας και της ωλενης

M92.2 Νεανικη οστεοχονδριτιδα της ακρας χειρας

M92.3 αλλη νεανικη οστεοχονδριτιδα του ανω ακρου

M92.4 Νεανικη οστεοχονδριτιδατης επιγονατιδας

M92.5 Νεανικη οστεοχονδριτιδα της κνημης και της περονης

M92.6 Νεανικη οστεοχονδριτιδα του ταρσου

M92.7 Νεανικη οστεοχονδριτιδα του μεταταρσιου

M92.8 αλλη καθορισμενη νεανικη οστεοχονδριτιδα

M92.9 Νεανικη οστεοχονδριτιδα, μη καθορισμενη

M93 αλλες οστεοχονδριτιδες

M93.0 Επιφυσιολισθηση της κεφαλης του μηριαιου (μη τραυματικη)

M93.1 Νοσος Kienbock των ενηλικων

M93.2 Διαχωριστικη (σχαλιδωτικη) οστεοχονδριτιδα

M93.8 αλλες καθορισμενες οστεοχονδριτιδες

M93.9 Οστεοχονδριτιδα, μη καθορισμενη

M94 αλλες παθησεις του χονδρου

M94.0 Συνδρομο της χονδροπλευρικης συμβολης [Tietze]

M94.1 Υποτροπιαζουσα πολυχονδριτιδα

M94.2 Χονδρομαλακια

M94.3 Χονδρολυση

M94.8 αλλες καθορισμενες παθησεις του χονδρου

M94.9 Παθηση του χονδρου, μη καθορισμενη

M95 αλλες επικτητες παραμορφωσεις του μυοσκελετικου συστηματος και του συνδετικου ιστου

M95.0 Επικτητη παραμορφωση της ρινας

M95.1 Ανθοκραμβοειδες ους (αυτι)

M95.2 αλλη επικτητη παραμορφωση της κεφαλης

M95.3 Επικτητη παραμορφωση του τραχηλου

M95.4 Επικτητη παραμορφωση του θωρακα και των πλευρων

M95.5 Επικτητη παραμορφωση της πυελου

M95.8 αλλες καθορισμενες επικτητες παραμορφωσεις του μυοσκελετικου συστηματος

M95.9 Επικτητη παραμορφωση του μυοσκελετικου συστηματος, μη καθορισμενη

M96 Παθησεις του μυοσκελετικου συστηματος μετα απο ιατρικες επεμβασεις, που δεν ταξινομουνται αλλου

M96.0 Ψευδαρθρωση μετα απο χειρουργικη επεμβαση οστεοσυνθεσης οστων η αρθροδεσια

M96.1 Συνδρομο μετα απο πεταλεκτομη, που δεν ταξινομειται αλλου

M96.2 Κυφωση μετα απο ακτινοβολια

M96.3 Κυφωση μετα απο πεταλεκτομη

M96.4 Μετεγχειρητικη λορδωση

M96.5 Σκολιωση μετα απο ακτινοβολια

M96.6 Οστικο καταγμα μετα απο εισαγωγη ορθοπεδικων εμφυτευματων, αρθρικων προθεσεων η οστικων δισκων

M96.8 αλλες παθησεις του μυοσκελετικου συστηματος μετα απο ιατρικες επεμβασεις



M96.9 Παθηση του μυοσκελετικου συστηματος μετα απο ιατρικη επεμβαση, μη καθορισμενη

M99 Εμβιομηχανικες βλαβες, που δεν ταξινομουνται αλλου

M99.0 Τμηματικη και σωματικη δυσλειτουργια

M99.1 Συμπλεγμα σπονδυλικου υπεξαρθρηματος

M99.2 Στενωση απο υπεξαρθρημα του νευρικου σωληνα

M99.3 Οστεϊνη στενωση του νευρικου σωληνα

M99.4 Στενωση του νευρικου σωληνα σε νοσηματα του συνδετικου ιστου

M99.5 Στενωση του νευρικου σωληνα απο μεσοσπονδυλιο δισκο

M99.6 Οστεϊνη και υπεξαρθρηματικη στενωση των μεσοσπονδυλιων τρηματων

M99.7 Στενωση των μεσοσπονδυλιων τρηματων σε νοσηματα του συνδετικου ιστου και των μεσοσπονδυλιων δισκων

M99.8 αλλες εμβιομηχανικες βλαβες

M99.9 Εμβιομηχανικη βλαβη, μη καθορισμενη

N00 Οξυ νεφριτιδικο συνδρομο

N01 Ταχεως εξελισσομενο νεφριτιδικο συνδρομο

N02 Υποτροπιαζουσα και εμμενουσα αιματουρια

N03 Χρονιο νεφριτιδικο συνδρομο

N04 Νεφρωσικο συνδρομο

N05 Μη καθορισμενο νεφριτιδικο συνδρομο

N06 Μεμονωμενη πρωτεϊνουρια με καθορισμενη μορφολογικη βλαβη

N07 Κληρονομικη νεφροπαθεια, που δεν ταξινομειται αλλου

N08* Σπειραματικες διαταραχες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N08.0* Σπειραματικες διαταραχες σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N08.1* Σπειραματικες διαταραχες σε νεοπλασματικα νοσηματα

N08.2* Σπειραματικες διαταραχες σε νοσηματα του αιματος και διαταραχες του μηχανισμου ανοσιας

N08.3* Σπειραματικες διαταραχες στον σακχαρωδη διαβητη (E10-E14+ με κοινο τεταρτο ψηφιο το .2)

N08.4* Σπειραματικες διαταραχες σε αλλα ενδοκρινικα, διατροφικα και μεταβολικα νοσηματα

N08.5* Σπειραματικες διαταραχες σε συστηματικα νοσηματα του συνδετικου ιστου

N08.8* Σπειραματικες διαταραχες σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N10 Οξεια διαμεσοσωληναριακη νεφριτιδα

N11 Χρονια διαμεσοσωληναριακη νεφριτιδα

N11.0 Μη αποφρακτικη χρονια πυελονεφριτιδα απο παλινδρομηση

N11.1 Χρονια αποφρακτικη πυελονεφριτιδα

N11.8 αλλη χρονια διαμεσοσωληναριακη νεφριτιδα

N11.9 Χρονια διαμεσοσωληναριακη νεφριτιδα, μη καθορισμενη



N12 Διαμεσοσωληναριακη νεφριτιδα, μη καθορισμενη ως οξεια η χρονια

N13 Αποφρακτικη ουροπαθεια και νεφροπαθεια απο παλινδρομηση

N13.0 Υδρονεφρωση με αποφραξη της πυελοουρητηρικης συμβολης

N13.1 Υδρονεφρωση, με στενωση του ουρητηρα, που δεν ταξινομειται αλλου

N13.2 Υδρονεφρωση με νεφρικη και ουρητηρικη αποφραξη απο λιθο

N13.3 αλλη και μη καθορισμενη υδρονεφρωση

N13.4 Υδροουρητηρας

N13.5 Παραμορφωση της πορειας του ουρητηρα και στενωση του ουρητηρα χωρις υδρονεφρωση

N13.6 Πυονεφρωση

N13.7 Κυστεοουρητηρικη παλινδρομηση με ουροπαθεια

N13.8 αλλη αποφρακτικη ουροπαθεια και ουροπαθεια απο παλινδρομηση

N13.9 Αποφρακτικη ουροπαθεια και ουροπαθεια απο παλινδρομηση, μη καθορισμενη

N14 Διαμεσοσωληναριακες και σωληναριακες καταστασεις απο φαρμακα και βαρεα μεταλλα

N14.0 Νεφροπαθεια απο αναλγητικα

N14.1 Νεφροπαθεια απο αλλα φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες

N14.2 Νεφροπαθεια απο μη καθορισμενα φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες

N14.3 Νεφροπαθεια απο βαρεα μεταλλα

N14.4 Τοξικη νεφροπαθεια, που δεν ταξινομειται αλλου

N15 αλλες διαμεσοσωληναριακες νεφρικες παθησεις

N15.0 Βαλκανικη νεφροπαθεια

N15.1 Νεφρικο και περινεφρικο αποστημα

N15.8 αλλες καθορισμενες διαμεσοσωληναριακες νεφρικες παθησεις

N15.9 Διαμεσοσωληναριακη νεφρικη παθηση, μη καθορισμενη

N16 Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

N16* Διαμεσοσωληναριακες διαταραχες σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N16.0* Διαμεσοσωληναριακες διαταραχες σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N16.1* Διαμεσοσωληναριακες νεφρικες διαταραχες σε νεοπλασματικα νοσηματα

N16.2* Διαμεσοσωληναριακες νεφρικες διαταραχες σε νοσηματα του αιματος και διαταραχες που αφορουν το μηχανισμο ανοσιας

N16.3* Διαμεσοσωληναριακες νεφρικες διαταραχες σε μεταβολικα νοσηματα

N16.4* Διαμεσοσωληναριακες νεφρικες διαταραχες σε συστηματικα νοσηματα του συνδετικου ιστου

N16.5* Διαμεσοσωληναριακες διαταραχες σε απορριψη μοσχευματος (T86.-+ )

N16.8* Διαμεσοσωληναριακες διαταραχες σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N17 Οξεια νεφρικη ανεπαρκεια

N17.0 Οξεια νεφρικη ανεπαρκεια με σωληναριακη νεκρωση

N17.1 Οξεια νεφρικη ανεπαρκεια με οξεια φλοιωδη νεκρωση

N17.2 Οξεια νεφρικη ανεπαρκεια με μυελωδη νεκρωση

N17.8 αλλη οξεια νεφρικη ανεπαρκεια

N17.9 Οξεια νεφρικη ανεπαρκεια, μη καθορισμενη

N18 Χρονια νεφρικη ανεπαρκεια

N18.0 Νεφροπαθεια τελικου σταδιου

N18.8 αλλη χρονια νεφρικη ανεπαρκεια

N18.9 Χρονια νεφρικη ανεπαρκεια, μη καθορισμενη



N19 Μη καθορισμενη νεφρικη ανεπαρκεια

N20 Λιθιαση του νεφρου και του ουρητηρα

N20.0 Νεφρολιθος

N20.1 Λιθος του ουρητηρα

N20.2 Νεφρολιθιαση με λιθο του ουρητηρα

N20.9 Λιθιαση του ουροποιητικου, μη καθορισμενη

N21 Λιθος του κατωτερου ουροποιητικου

N21.0 Λιθος στην κυστη

N21.1 Λιθος στην ουρηθρα

N21.8 αλλος λιθος του κατωτερου ουροποιητικου

N21.9 Λιθος του κατωτερου ουροποιητικου, μη καθορισμενος

N22* Λιθος του ουροποιητικου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N22.0* Λιθος του ουροποιητικου στη σχιστοσωμιαση [βιλαρζιαση] (B65.-+ )

N22.8* Λιθος του ουροποιητικου σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N23 Μη καθορισμενος νεφρικος κολικος,

N25 Διαταραχες που προκυπτουν απο εκπτωση της  λειτουργιας των νεφρικων σωληναριων

N25.0 Νεφρικη οστεοδυστροφια

N25.1 Νεφρογενης αποιος διαβητης

N25.8 αλλες διαταραχες που προκυπτουν απο εκπτωση της λειτουργιας των νεφρικων σωληναριων

N25.9 Διαταραχη που προκυπτει απο εκπτωση της λειτουργιας των νεφρικων σωληναριων, μη καθορισμενη

N26 Μη καθορισμενος ρικνος νεφρος,

N27 Μικρος νεφρος αγνωστης αιτιολογιας

N27.0 Μικρος νεφρος, ετεροπλευρος

N27.1 Μικρος νεφρος, αμφοτεροπλευρος

N27.9 Μικρος νεφρος, μη καθορισμενος

N28 αλλες διαταραχες του νεφρου και του ουρητηρα, που δεν ταξινομουνται αλλου

N28.0 Ισχαιμια και εμφρακτο του νεφρου

N28.1 Κυστη του νεφρου, επικτητη

N28.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του νεφρου και του ουρητηρα

N28.9 Διαταραχη του νεφρου και του ουρητηρα, μη καθορισμενη

N29* αλλες διαταραχες του νεφρου και του ουρητηρα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N29.0* οψιμη συφιλη του νεφρου (A52.7+ )

N29.1* αλλες διαταραχες του νεφρου και του ουρητηρα σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N29.8* αλλες διαταραχες του νεφρου και του ουρητηρα σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N30 Κυστιτιδα

N30.0 Οξεια κυστιτιδα

N30.1 Διαμεση κυστιτιδα (χρονια)

N30.2 αλλη χρονια κυστιτιδα

N30.3 Τριγωνιτιδα

N30.4 Κυστιτιδα απο ακτινοβολια

N30.8 αλλη κυστιτιδα



N30.9 Κυστιτιδα, μη καθορισμενη

N31 Νευρομυϊκη δυσλειτουργια της ουροδοχου κυστης, που δεν ταξινομειται αλλου

N31.0 Μη ανασταλτικη νευροπαθητικη ουροδοχος κυστη, που δεν ταξινομειται αλλου

N31.1 Αντανακλαστικη νευροπαθητικη ουροδοχος κυστη, που δεν ταξινομειται αλλου

N31.2 Χαλαρη νευροπαθητικη ουροδοχος κυστη, που δεν ταξινομειται αλλου

N31.8 αλλη νευρομυϊκη δυσλειτουργια της ουροδοχου κυστης

N31.9 Νευρομυϊκη  δυσλειτουργια της ουροδοχου κυστης, μη καθορισμενη

N32 αλλες διαταραχες της ουροδοχου κυστης

N32.0 Αποφραξη του τραχηλου της ουροδοχου κυστης

N32.1 Κυστεοεντερικο συριγγιο

N32.2 Κυστικο συριγγιο, που δεν ταξινομειται αλλου

N32.3 Εκκολπωμα της ουροδοχου κυστης

N32.4 Ρηξη της ουροδοχου κυστης, μη τραυματικη

N32.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της ουροδοχου κυστης

N32.9 Διαταραχη της ουροδοχου κυστης, μη καθορισμενη

N33* Διαταραχες της ουροδοχου κυστης σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N33.0* Φυματιωδης κυστιτιδα (A18.1+ )

N33.8* Διαταραχες της ουροδοχου κυστης σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N34 Ουρηθριτιδα και ουρηθρικο συνδρομο

N34.0 Ουρηθρικο αποστημα

N34.1 Μη ειδικη ουρηθριτιδα

N34.2 αλλη ουρηθριτιδα

N34.3 Ουρηθρικο συνδρομο, μη καθορισμενο

N35 Στενωση της ουρηθρας

N35.0 Μετατραυματικη στενωση της ουρηθρας

N35.1 Μεταλοιμωδης στενωση της ουρηθρας, που δεν ταξινομειται αλλου

N35.8 αλλη στενωση της ουρηθρας

N35.9 Στενωση της ουρηθρας, μη καθορισμενη

N36 αλλες διαταραχες της ουρηθρας

N36.0 Ουρηθρικο συριγγιο

N36.1 Ουρηθρικο εκκολπωμα

N36.2 Ουρηθρικο εκφυμα

N36.3 Προπτωση του ουρηθρικου βλεννογονου

N36.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της ουρηθρας

N36.9 Διαταραχη της ουρηθρας, μη καθορισμενη

N37* Διαταραχες της ουρηθρας σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N37.0* Ουρηθριτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N37.8* αλλες διαταραχες της ουρηθρας σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N39 αλλες διαταραχες του ουροποιητικου συστηματος

N39.0 Λοιμωξη του ουροποιητικου, μη καθορισμενης εντοπισης

N39.1 Εμμενουσα πρωτεϊνουρια, μη καθορισμενη

N39.2 Ορθοστατικη πρωτεϊνουρια, μη καθορισμενη

N39.3 Ακρατεια ουρων απο προσπαθεια



N39.4 αλλη καθορισμενη ακρατεια ουρων

N39.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του ουροποιητικου συστηματος

N39.9 Διαταραχη του ουροποιητικου συστηματος, μη καθορισμενη

N40 Υπερπλασια του προστατη

N41 Φλεγμονωδη νοσηματα του προστατη

N41.0 Οξεια προστατιτιδα

N41.1 Χρονια προστατιτιδα

N41.2 Αποστημα του προστατη

N41.3 Προστατοκυστιτιδα

N41.8 αλλα φλεγμονωδη νοσηματα του προστατη

N41.9 Φλεγμονωδη νοσηματα του προστατη, μη καθορισμενα

N42 αλλες διαταραχες του προστατη

N42.0 Λιθιαση του προστατη

N42.1 Συμφορηση και αιμορραγια του προστατη

N42.2 Ατροφια του προστατη

N42.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του προστατη

N42.9 Διαταραχη του προστατη, μη καθορισμενη

N43 Υδροκηλη και σπερματοκηλη

N43.0 Εγκυστωμενη υδροκηλη

N43.1 Επιμολυσμενη υδροκηλη

N43.2 αλλες μορφες υδροκηλης

N43.3 Υδροκηλη, μη καθορισμενη

N43.4 Σπερματοκηλη

N44 Συστροφη ορχεος

N45 Ορχιτιδα και επιδιδυμιτιδα

N45.0 Ορχιτιδα, επιδιδυμιτιδα και ορχεοεπιδιδυμιτιδα με αποστημα

N45.9 Ορχιτιδα, επιδιδυμιτιδα και ορχεοεπιδιδυμιτιδα, χωρις αποστημα

N46 Στειροτητα στον ανδρα

N47 Υπερτροφια ποσθης, φιμωση και παραφιμωση

N48 αλλες διαταραχες του πεους

N48.0 Λευκοπλακια του πεους

N48.1 Βαλανοποσθιτιδα

N48.2 αλλες φλεγμονωδεις διαταραχες του πεους

N48.3 Πριαπισμος

N48.4 Στυτικη δυσλειτουργια οργανικης αιτιολογιας

N48.5 ελκος του πεους

N48.6 Σκληρυνση των σηραγγωδων σωματων του πεους

N48.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του πεους

N48.9 Διαταραχη του πεους, μη καθορισμενη

N49 Φλεγμονωδεις διαταραχες των ανδρικων γεννητικων οργανων, που δεν ταξινομουνται αλλου

N49.0 Φλεγμονωδεις διαταραχες της σπερματοδοχου κυστης

N49.1 Φλεγμονωδεις διαταραχες του σπερματικου τονου, του ελυτροειδους χιτωνα και του σπερματικου πορου

N49.2 Φλεγμονωδεις διαταραχες του οσχεου



N49.8 Φλεγμονωδεις διαταραχες αλλων καθορισμενων ανδρικων γεννητικων οργανων

N49.9 Φλεγμονωδης διαταραχη μη καθορισμενου ανδρικου γεννητικου οργανου

N50 αλλες διαταραχες των ανδρικων γεννητικων οργανων

N50.0 Ατροφια του ορχεος

N50.1 Αγγειακες διαταραχες ανδρικων γεννητικων οργανων

N50.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες των ανδρικων γεννητικων οργανων

N50.9 Διαταραχη των ανδρικων γεννητικων οργανων, μη καθορισμενη

N51* Διαταραχες των ανδρικων γεννητικων οργανων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N51.0* Διαταραχες του προστατη σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N51.1* Διαταραχες του ορχεος και της επιδιδυμιδας σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N51.2* Βαλανιτιδα σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N51.8* αλλες διαταραχες των ανδρικων γεννητικων οργανων σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N60 Καλοηθης δυσπλασια του μαστου

N60.0 Μονηρης κυστη του μαστου

N60.1 Διαχυτη κυστικη μαστοπαθεια

N60.2 Ινοαδενωματωση του μαστου

N60.3 Ινωδης σκληρυνση του μαστου

N60.4 Διαταση των εκφορητικων πορων του μαστου

N60.8 αλλες καλοηθεις δυσπλασιες του μαστου

N60.9 Καλοηθης δυσπλασια του μαστου, μη καθορισμενη

N61 Φλεγμονωδεις παθησεις του μαστου

N62 Υπερτροφια του μαστου

N63 οζος του μαστου, μη καθορισμενος

N64 αλλες διαταραχες του μαστου

N64.0 Pαγαδες και συριγγια της θηλης

N64.1 Λιπωδης νεκρωση του μαστου

N64.2 Ατροφια του μαστου

N64.3 Γαλακτορροια μη σχετιζομενη με τοκετο

N64.4 Μαστοδυνια

N64.5 αλλα σημεια και συμπτωματα απο τον μαστο

N64.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του μαστου

N64.9 Διαταραχη του μαστου, μη καθορισμενη

N70 Σαλπιγγιτιδα και φλεγμονη της ωοθηκης

N70.0 Οξεια σαλπιγγιτιδα και φλεγμονη της ωοθηκης

N70.1 Χρονια σαλπιγγιτιδα και φλεγμονη της ωοθηκης

N70.9 Σαλπιγγιτιδα και φλεγμονη της ωοθηκης, μη καθορισμενες

N71 Φλεγμονωδης νοσος της μητρας, εκτος του τραχηλου

N71.0 Οξεια φλεγμονωδης νοσος της μητρας

N71.1 Χρονια φλεγμονωδης νοσος της μητρας

N71.9 Φλεγμονωδης νοσος της μητρας, μη καθορισμενη



N72 Φλεγμονωδης νοσος του τραχηλου της μητρας

N73 αλλα φλεγμονωδη νοσηματα των οργανων της γυναικειας πυελου

N73.0 Οξεια παραμητριτιδα και κυτταριτιδα της πυελου

N73.1 Χρονια παραμητριτιδα και κυτταριτιδα της πυελου

N73.2 Μη καθορισμενη παραμητριτιδα και κυτταριτιδα της πυελου

N73.3 Οξεια πυελικη περιτονιτιδα της γυναικας

N73.4 Χρονια πυελικη περιτονιτιδα της γυναικας

N73.5 Πυελικη περιτονιτιδα της γυναικας, μη καθορισμενη

N73.6 Συμφυσεις του πυελικου περιτοναιου της γυναικας

N73.8 αλλες καθορισμενες φλεγμονωδεις παθησεις των οργανων της γυναικειας πυελου

N73.9 Φλεγμονωδες νοσημα των οργανων της γυναικειας πυελου, μη καθορισμενο

N74* Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

N74.0* Φυματιώδης φλεγμονή του τραχήλου της μήτρας (Α18.1)

N74.1* Φυματίωση των οργάνων της γυναικείας πυέλου (Α18.1)

N74.2* Σύφιλη των οργάνων της γυναικείας πυέλου (Α51.4, Α52.7)

N74.3* Γονοκοκκικη φλεγμονη των οργανων της γυναικειας πυελου (A54.2+)

N74.4* Χλαμυδιακη φλεγμονη των οργανων της γυναικειας πυελου (A56.1+)

N74.8* Φλεγμονωδεις διαταραχες των οργανων της γυναικειας πυελου σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N75 Νοσηματα του Βαρθολινειου αδενα

N75.0 Κυστη του Βαρθολινειου αδενα

N75.1 Αποστημα του Βαρθολινειου αδενα

N75.8 αλλα νοσηματα του Βαρθολινειου αδενα

N75.9 Νοσημα του Βαρθολινειου αδενα, μη καθορισμενο

N76 αλλες φλεγμονες του κολπου και του αιδοιου

N76.0 Οξεια κολπιτιδα

N76.1 Υποξεια και χρονια κολπιτιδα

N76.2 Οξεια φλεγμονη του αιδοιου

N76.3 Υποξεια και χρονια φλεγμονη του αιδοιου

N76.4 Αποστημα του αιδοιου

N76.5 Εξελκωση του κολπου

N76.6 Εξελκωση του αιδοιου

N76.8 αλλη καθορισμενη φλεγμονη του κολπου και του αιδοιου

N77* Αιδοιοκολπικη εξελκωση και φλεγμονη σε νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N77.0* Εξελκώσεις του αιδοίου σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N77.1* Κολπιτιδα, φλεγμονη του αιδοιου και αιδοιοκολπιτιδα σε λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N77.8* Αιδοιοκολπικη εξελκωση και φλεγμονη σε αλλα νοσηματα που ταξινομουνται αλλου

N80 Ενδομητριωση

N80.0 Ενδομητριωση της μητρας

N80.1 Ενδομητριωση της ωοθηκης

N80.2 Ενδομητριωση της σαλπιγγας

N80.3 Ενδομητριωση του πυελικου περιτοναιου

N80.4 Ενδομητριωση του ορθοκολπικου διαφραγματος και του κολπου

N80.5 Ενδομητριωση του εντερου

N80.6 Ενδομητριωση σε δερματικη ουλη

N80.8 αλλη ενδομητριωση



N80.9 Ενδομητριωση, μη καθορισμενη

N81 Προπτωση των γυναικειων γεννητικων οργανων

N81.0 Ουρηθροκηλη των γυναικων

N81.1 Κυστεοκηλη

N81.2 Μερικη προπτωση του κολπου και της μητρας

N81.3 Ολικη προπτωση του κολπου και της μητρας

N81.4 Προπτωση του κολπου και της μητρας, μη καθορισμενη

N81.5 Κολπικη εντεροκηλη

N81.6 Ορθοκηλη

N81.8 αλλη προπτωση των γυναικειων γεννητικων οργανων

N81.9 Προπτωση των γυναικειων γεννητικων οργανων, μη καθορισμενη

N82 Συριγγια των γυναικειων γεννητικων οργανων

N82.0 Κυστεοκολπικο συριγγιο

N82.1 αλλα συριγγια μεταξυ οργανων του γυναικειου ουρογεννητικου συστηματος

N82.2 Συριγγιο του κολπου προς το λεπτο εντερο

N82.3 Συριγγιο του κολπου προς το παχυ εντερο

N82.4 αλλα συριγγια μεταξυ γυναικειων γεννητικων οργανων και εντερου

N82.5 Συριγγια μεταξυ των γυναικειων γεννητικων οργανων και του δερματος

N82.8 αλλα συριγγια των γυναικειων γεννητικων οργανων

N82.9 Συριγγιο των γυναικειων γεννητικων οργανων, μη καθορισμενο

N83 Μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου

N83.0 Θυλακιωδης κυστη της ωοθηκης

N83.1 Κυστη του ωχρου σωματιου

N83.2 αλλες και μη καθορισμενες κυστεις των ωοθηκων

N83.3 Επικτητη ατροφια  της ωοθηκης και της σαλπιγγας

N83.4 Προπτωση και κηλη της ωοθηκης και της σαλπιγγας

N83.5 Συστροφη της ωοθηκης, του μισχου της ωοθηκης και της σαλπιγγας

N83.6 Αιμοσαλπιγγα

N83.7 Αιματωμα του πλατεος συνδεσμου

N83.8 αλλες μη φλεγμονωδεις παθησεις της ωοθηκης, της σαλπιγγας και του πλατεος συνδεσμου

N83.9 Μη φλεγμονωδης παθηση της ωοθηκης, της σαλπιγγας και του πλατεος συνδεσμου, μη καθορισμενη

N84 Πολύποδες των γυναικείων γεννητικών οργάνων

N84.0 Πολυποδας του σωματος της μητρας

N84.1 Πολυποδας του τραχηλου της μητρας

N84.2 Πολυποδας του κολπου

N84.3 Πολυποδας του αιδοιου

N84.8 Πολυποδας σε αλλα τμηματα των γυναικειων γεννητικων οργανων

N84.9 Πολυποδας των γυναικειων γεννητικων οργανων, μη καθορισμενος

N85 αλλες μη φλεγμονωδεις διαταραχες της μητρας, εκτος του τραχηλου

N85.0 Αδενικη υπερπλασια του ενδομητριου

N85.1 Αδενωματωδης υπερπλασια του ενδομητριου

N85.2 Υπερτροφια της μητρας

N85.3 Ατελης υποστροφη της μητρας



N85.4 Ανωμαλες θεσεις της μητρας

N85.5 Αναστροφη της μητρας

N85.6 Ενδομητριες συμφυσεις

N85.7 Αιματομητρα

N85.8 αλλες καθορισμενες μη φλεγμονωδεις διαταραχες της μητρας

N85.9 Μη φλεγμονωδης διαταραχη της μητρας, μη καθορισμενη

N86 Διαβρωση και εκτροπιο του τραχηλου της μητρας

N87 Δυσπλασια του τραχηλου της μητρας

N87.0 ηπια τραχηλικη δυσπλασια

N87.1 Μετρια τραχηλικη δυσπλασια

N87.2 Σοβαρη τραχηλικη δυσπλασια, που δεν ταξινομειται αλλου

N87.9 Δυσπλασια του τραχηλου της μητρας, μη καθορισμενη

N88 αλλες μη φλεγμονωδεις διαταραχες του τραχηλου της μητρας

N88.0 Λευκοπλακια του τραχηλου της μητρας

N88.1 Παλαια ρηξη του τραχηλου της μητρας

N88.2 Στενωση του τραχηλου της μητρας

N88.3 Ανεπαρκεια του τραχηλου της μητρας

N88.4 Υπερτροφικη επιμηκυνση του τραχηλου της μητρας

N88.8 αλλες καθορισμενες μη φλεγμονωδεις διαταραχες του τραχηλου της μητρας

N88.9 Μη φλεγμονωδης διαταραχη του τραχηλου της μητρας, μη καθορισμενη

N89 αλλες μη φλεγμονωδεις διαταραχες του κολπου

N89.0 ηπια δυσπλασια του κολπου

N89.1 Μετρια δυσπλασια του κολπου

N89.2 Σοβαρη δυσπλασια του κολπου, που δεν ταξινομειται αλλου

N89.3 Δυσπλασια του κολπου, μη καθορισμενη

N89.4 Λευκοπλακια του κολπου

N89.5 Στένωση και ατρησία του κόλπου

N89.6 Σκληρος παρθενικος υμενας

N89.7 Αιματοκολπος

N89.8 αλλες καθορισμενες μη φλεγμονωδεις διαταραχες του κολπου

N89.9 Μη φλεγμονωδης διαταραχη του τραχηλου, μη καθορισμενη

N90 αλλες μη φλεγμονωδεις διαταραχες του αιδοιου και του περινεου

N90.0 ηπια δυσπλασια του αιδοιου

N90.1 Μετρια δυσπλασια του αιδοιου

N90.2 Σοβαρη δυσπλασια του αιδοιου, που δεν ταξινομειται αλλου

N90.3 Δυσπλασια του αιδοιου, μη καθορισμενη

N90.4 Λευκοπλακια του αιδοιου

N90.5 Ατροφια του αιδοιου

N90.6 Υπερτροφια του αιδοιου

N90.7 Κυστη του αιδοιου

N90.8 αλλες καθορισμενες μη φλεγμονωδεις διαταραχες του αιδοιου και του περινεου



N90.9 Μη φλεγμονωδης διαταραχη του αιδοιου και του περινεου, μη καθορισμενη

N91 Αμηνορροια, ολιγομηνορροια και αραιομηνορροια

N91.0 Πρωτοπαθης αμηνορροια

N91.1 Δευτεροπαθης αμηνορροια

N91.2 Αμηνορροια, μη καθορισμενη

N91.3 Πρωτοπαθης ολιγομηνορροια

N91.4 Δευτεροπαθης ολιγομηνορροια

N91.5 Ολιγομηνορροια, μη καθορισμενη

N92 Υπερμηνορροια, πολυμηνορροια και ανωμαλη εμμηνορρυσια

N92.0 Υπερμηνορροια και πολυμηνορροια με κανονικο εμμηνορρυσιακο κυκλο

N92.1 Υπερμηνορροια και πολυμηνορροια με ανωμαλο εμμηνορρυσιακο κυκλο

N92.2 Υπερβολικη εμμηνορρυσια κατα την εφηβεια

N92.3 Αιμορραγια της ωορρηξιας

N92.4 Υπερμηνορροια στην προεμμηνοπαυσιακη περιοδο

N92.5 αλλη καθορισμενη διαταραχη της εμμηνορρυσιας

N92.6 Ανωμαλη εμμηνορρυσια, μη καθορισμενη

N93 αλλη παθολογικη αιμορραγια απο τη μητρα και τον κολπο

N93.0 Αιμορραγια κατα και μετα τη συνουσια

N93.8 αλλη καθορισμενη παθολογικη αιμορραγια απο τη μητρα και τον κολπο

N93.9 Παθολογικη αιμορραγια απο τη μητρα και τον κολπο, μη καθορισμενη

N94 αλγος και αλλες καταστασεις που σχετιζονται με τα γυναικεια γεννητικα οργανα και τον εμμηνορρυσιακο κυκλο

N94.0 Πονος στο μεσο του κυκλου

N94.1 Δυσπαρευνια

N94.2 Κολεοσπασμος

N94.3 Συνδρομο προεμμηνορρυσιακης τασης

N94.4 Πρωτοπαθης δυσμηνορροια

N94.5 Δευτεροπαθης δυσμηνορροια

N94.6 Δυσμηνορροια, μη καθορισμενη

N94.8 αλλες καθορισμενες καταστασεις που σχετιζονται με τα γυναικεια γεννητικα οργανα και τον εμμηνορρυσιακο κυκλο

N94.9 Μη καθορισμενη κατασταση που σχετιζεται με τα γυναικεια γεννητικα οργανα και τον εμμηνορρυσιακο κυκλο

N95 Εμμηνοπαυσιακες και αλλες περιεμμηνοπαυσιακες διαταραχες

N95.0 Μετεμμηνοπαυσιακη αιμορραγια

N95.1 Εμμηνοπαυσιακες και κλιμακτηριακες καταστασεις στη γυναικα

N95.2 Μετεμμηνοπαυσιακη ατροφικη κολπιτιδα

N95.3 Καταστασεις που σχετιζονται με τεχνητη εμμηνοπαυση

N95.8 αλλες καθορισμενες εμμηνοπαυσιακες και αλλες περιεμμηνοπαυσιακες διαταραχες

N95.9 Εμμηνοπαυσιακη και περιεμμηνοπαυσιακη διαταραχη, μη καθορισμενη

N96 Καθ' έξιν εκτρώσεις

N97 Γυναικεια υπογονιμοτητα

N97.0 Γυναικεια υπογονιμοτητα που σχετιζεται με ανωορρηξια

N97.1 Γυναικεια υπογονιμοτητα σαλπιγγικης προελευσης

N97.2 Γυναικεια υπογονιμοτητα μητριαιας προελευσης



N97.3 Γυναικεια υπογονιμοτητα τραχηλικης προελευσης

N97.4 Γυναικεια υπογονιμοτητα που σχετιζεται με ανδρικους παραγοντες

N97.8 Γυναικεια υπογονιμοτητα αλλης προελευσης

N97.9 Γυναικεια υπογονιμοτητα, μη καθορισμενη

N98 Επιπλοκες που σχετιζονται με την τεχνητη γονιμοποιηση

N98.0 Λοιμωξη που σχετιζεται με την τεχνητη σπερματεγχυση

N98.1 Υπερδιεγερση των ωοθηκων

N98.2 Επιπλοκες κατα την προσπαθεια εισαγωγης του γονιμοποιημενου ωαριου μετα απο in vitro γονιμοποιηση

N98.3 Επιπλοκες κατα την προσπαθεια εισαγωγης εμβρυου κατα την εμβρυομεταφορα

N98.8 αλλες επιπλοκες που σχετιζονται με την τεχνητη γονιμοποιηση

N98.9 Επιπλοκη που σχετιζεται με την τεχνητη γονιμοποιηση, μη καθορισμενη

N99 Μετεπεμβατικες διαταραχες του ουρογεννητικου συστηματος, που δεν ταξινομουνται αλλου

N99.0 Μετεπεμβατικη νεφρικη ανεπαρκεια

N99.1 Μετεπεμβατικη στενωση της ουρηθρας

N99.2 Μετεγχειρητικες συμφυσεις του κολπου

N99.3 Προπτωση του θολου του κολπου μετα απο υστερεκτομια

N99.4 Μετεπεμβατικες συμφυσεις του πυελικου περιτοναιου

N99.5 Δυσλειτουργια εξωτερικευμενης στομιας του ουροποιητικου συστηματος

N99.8 αλλες μετεπεμβατικες διαταραχες του ουρογεννητικου συστηματος

N99.9 Διάφορες διαταραχές του ουροποιογεννητικού συστήματος μετά από ιατρικές πράξεις

O00 Έκτοπη κύηση

O00.0 Κοιλιακη κυηση

O00.1 Ωαγωγικη κυηση

O00.2 Ωοθηκικη κυηση

O00.8 αλλη εκτοπη κυηση

O00.9 εκτοπη κυηση, μη καθορισμενη

O01 Υδατιδώδης μύλη κύηση

O01.0 Κλασσικη υδατιδωδης (η βοτρυοειδης) μυλη κυηση

O01.1 Ατελής και μερική υδατιδώδης μύλη κύηση

O01.9 Υδατιδωδης μυλη κυηση, μη καθορισμενη

O02 αλλα παθολογικα προϊοντα της συλληψης

O02.0 Κενος εμβρυϊκος σακος και μη υδατιδωδης μυλη κυηση

O02.1 Παλινδρομη κυηση

O02.8 αλλα καθορισμενα παθολογικα προϊοντα της συλληψης

O02.9 Παθολογικο προϊον της συλληψης, μη καθορισμενο

O03 Αυτοματη εκτρωση

O04 Ιατρικη εκτρωση (αμβλωση)

O05 αλλη εκτρωση

O06 Μη καθορισμενη εκτρωση

O07 Failed attemted abortion (ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης)

O07.0 Αποτυχημένη προσπάθεια τεχνητής έκτρωσης, (άμβλωσης) επιπλεγμένη από φλεγμονές των γεννητικών οργάνων και της πυέλου

O07.1 Αποτυχημενη ιατρικη εκτρωση, επιπλεγμενη απο καθυστερημενη η υπερβολικη αιμορραγια

O07.2 Αποτυχημενη ιατρικη εκτρωση, επιπλεγμενη απο εμβολη

O07.3 Αποτυχημενη ιατρικη εκτρωση, με αλλες και μη καθορισμενες επιπλοκες



O07.4 Αποτυχημένη προσπάθεια τεχνητής έκτρωσης

O07.5 αλλη και μη καθορισμενη αποτυχημενη προσπαθεια εκτρωσης, επιπλεγμενη απο λοιμωξη των γεννητικων οργανων και της πυελου

O07.6 αλλη και μη καθορισμενη αποτυχημενη προσπαθεια εκτρωσης, επιπλεγμενη απο καθυστερημενη η υπερβολικη αιμορραγια

O07.7 Διάφορες άλλες περιπτώσεις of ανεπιτυχούς έκτρωσης επιπλεκόμενες από εμβολή

O07.8 αλλη και μη καθορισμενη αποτυχημενη προσπαθεια εκτρωσης, με αλλες και μη καθορισμενες επιπλοκες

O07.9 αλλη και μη καθορισμενη αποτυχημενη προσπαθεια εκτρωσης, χωρις επιπλοκη

O08 Επιπλοκές μετά από έκτρωση, έκτοπη και μύλη κύηση

O08.0 Λοιμωξη των γυναικειων γεννητικων οργανων και της πυελου μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.1 Καθυστερημενη η υπερβολικη αιμορραγια μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.2 Εμβολη μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.3 Καταπληξία μετά από έκτρωση και έκτοπη ή μύλη κύηση

O08.4 Νεφρικη ανεπαρκεια μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.5 Μεταβολικες διαταραχες μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.6 Βλαβη των πυελικων οργανων και ιστων μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.7 αλλες φλεβικες επιπλοκες μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.8 αλλες επιπλοκες μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση

O08.9 Επιπλοκη μετα απο εκτρωση και εκτοπη και μυλη κυηση, μη καθορισμενη

O10 Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

O10.0 Προϋπαρχουσα ιδιοπαθης υπερταση που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O10.1 Προϋπαρχουσα υπερτασικη καρδιοπαθεια που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O10.2 Προϋπαρχουσα υπερτασικη νεφρικη νοσος που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O10.3 Προϋπαρχουσα υπερτασικη καρδιοπαθεια και νεφρικη νοσος που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O10.4 Προϋπαρχουσα δευτεροπαθης υπερταση που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O10.9 Μη καθορισμενη προϋπαρχουσα υπερταση που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O11 Προϋπάρχουσα υπερτασική διαταραχή με νεοεγκαθιστάμενη πρωτεινουρία

O12 Οιδήματα της κύησης και πρωτεινουρία χωρίς υπέρταση

O12.0 Οίδημα της κύησης

O12.1 Πρωτεϊνουρια της κυησης

O12.2 Οιδημα της κυησης με πρωτεϊνουρια

O13 Υπέρταση της κύησης χωρίς σημαντική πρωτεινουρία

O14 Υπέρταση της κύησης με σημαντική πρωτεινουρία

O14.0 Μετρια προεκλαμψια

O14.1 Σοβαρη προεκλαμψια

O14.9 Προεκλαμψια, μη καθορισμενη

O15 Εκλαμψία

O15.0 Εκλαμψια στην κυηση

O15.1 Εκλαμψια στον τοκετο



O15.2 Εκλαμψια στη λοχεια

O15.9 Εκλαμψια, μη καθορισμενη ως προς τη χρονικη περιοδο 

O16 Αδιευκρίνιστης αιτιολογίας υπέρταση της εγκύου

O20 Αιμορραγία στα πρώτα στάδια της κύησης

O20.0 Επαπειλουμενη εκτρωση

O20.8 αλλη αιμορραγια στην αρχη της κυησης

O20.9 Αιμορραγια στην αρχη κυησης, μη καθορισμενη

O21 Υπερέμεση της κύησης

O21.0 Ήπια υπερέμεση της εγκύου

O21.1 Υπερεμεση της εγκυου με μεταβολικες διαταραχες

O21.2 οψιμοι εμετοι της κυησης

O21.8 αλλες περιπτωσεις εμετων που επιπλεκουν την κυηση

O21.9 εμετοι της κυησης, μη καθορισμενοι

O22 Φλεβικές επιπλοκές στην κύηση

O22.0 Κιρσοι κατω ακρου στην κυηση

O22.1 Κιρσοι του γεννητικου συστηματος στην κυηση

O22.2 Επιπολης θρομβοφλεβιτιδα στην κυηση

O22.3 Εν τω βαθει φλεβικη θρομβωση στην κυηση

O22.4 Αιμορροΐδες στην κυηση

O22.5 Θρομβωση των εγκεφαλικων φλεβων στην κυηση

O22.8 αλλες φλεβικες επιπλοκες στην κυηση

O22.9 Φλεβικη επιπλοκη στην κυηση, μη καθορισμενη

O23 Λοιμώξεις της ουροποιογεννητικής οδού στην κύηση

O23.0 Λοιμωξεις των νεφρων στην κυηση

O23.1 Λοιμωξεις της ουροδοχου κυστης στην κυηση

O23.2 Λοιμωξεις της ουρηθρας στην κυηση

O23.3 Λοιμωξεις αλλων τμηματων της ουροποιητικης οδου στην κυηση

O23.4 Μη καθορισμενη λοιμωξη της ουροποιητικης οδου στην κυηση

O23.5 Λοιμωξεις της γεννητικης οδου στην κυηση

O23.9 αλλη και μη καθορισμενη λοιμωξη της ουρογεννητικης οδου στην κυηση

O24 Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση

O24.0 Προϋπαρχων σακχαρωδης διαβητης, ινσουλινοεξαρτωμενος

O24.1 Προϋπαρχων σακχαρωδης διαβητης, μη ινσουλινοεξαρτωμενος

O24.2 Προϋπαρχων σακχαρωδης διαβητης, που σχετιζεται με διαταραχες της θρεψης

O24.3 Προϋπαρχων σακχαρωδης διαβητης, μη καθορισμενος

O24.4 Σακχαρωδης διαβητης που εμφανιζεται κατα τη διαρκεια της κυησης

O24.9 Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση, διάφορες περιπτώσεις

O25 Υποσιτισμός στην κύηση

O26 Φροντίδα της εγκύου για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την εγκυμοσύνη

O26.0 Υπερβολική πρόσληψη βάρους κατά την εγκυμοσύνη

O26.1 Μικρη αυξηση του βαρους κατα την κυηση

O26.2 Φροντιδα της εγκυου με ιστορικο καθ' εξιν εκτρωσεων

O26.3 Παραμονη ενδομητριας αντισυλληπτικης συσκευης κατα την κυηση



O26.4 ερπητας της κυησης

O26.5 Συνδρομο μητρικης υποτασης

O26.6 Διαταραχες του ηπατος στην κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O26.7 Υπεξαρθρημα της (ηβικης) συμφυσης στην κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O26.8 αλλες καθορισμενες καταστασεις που σχετιζονται με την κυηση

O26.9 Διάφορες καταστάσεις που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη

O28 Παθολογικά ευρήματα σε προγεννητικό έλεγχο της μητέρας

O28.0 Παθολογικο αιματολογικο ευρημα κατα τον προγεννητικο ελεγχο της εγκυου

O28.1 Παθολογικο βιοχημικο ευρημα κατα τον προγεννητικο ελεγχο της εγκυου

O28.2 Παθολογικο κυτταρολογικο ευρημα κατα τον προγεννητικο ελεγχο της εγκυου

O28.3 Παθολογικο υπερηχογραφικο ευρημα κατα τον προγεννητικο ελεγχο της εγκυου

O28.4 Παθολογικο ακτινολογικο ευρημα κατα τον προγεννητικο ελεγχο της εγκυου

O28.5 Παθολογικο χρωματοσωμικο και γενετικο ευρημα κατα τον προγεννητικο ελεγχο της εγκυου

O28.8 αλλα παθολογικα ευρηματα κατα τον προγεννητικο ελεγχο της εγκυου

O28.9 Παθολογικο ευρημα σε προγεννητικο ελεγχο της εγκυου, μη καθορισμενο

O29 Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης

O29.0 Αναπνευστικες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.1 Καρδιακες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.2 Επιπλοκες του κεντρικου νευρικου συστηματος λογω αναισθησιας κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.3 Τοξικη αντιδραση προς την τοπικη αναισθησια κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.4 Κεφαλαλγια προκαλουμενη απο ραχιαια και επισκληριδια αναισθησια κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.5 αλλες επιπλοκες της ραχιαιας και επισκληριδιας αναισθησιας κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.6 Αποτυχημενη η δυσκολη διασωληνωση κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.8 αλλες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της κυησης

O29.9 Επιπλοκη της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της κυησης, μη καθορισμενη

O30 Πολλαπλή (πολύδυμη) κύηση

O30.0 Διδυμη κυηση

O30.1 Τριδυμη κυηση

O30.2 Τετραδυμη κυηση

O30.8 Άλλες μορφές πολλαπλής (πολύδυμης) κύησης

O30.9 Πολυδυμη κυηση, μη καθορισμενη

O31 Επιπλοκές που είναι συγκεκριμένε για την πολλαπλή (πολύδυμη) κύηση

O31.0 Παπυροειδες εμβρυο

O31.1 Συνέχιση της κύησης μετά την αποβολή ενός ή περισσοτέρων εμβρύων

O31.2 Συνεχιση της κυησης μετα τον ενδομητριο θανατο ενος η περισσοτερων εμβρυων

O31.8 αλλες επιπλοκες ειδικες της πολυδυμης κυησης

O32 Φροντίδα της μητέρας σε περιπτώσεις γνωστής ή ύποπτης ανώμαλης προβολής του εμβρύου

O32.0 Φροντιδα της μητερας για ασταθη προβολη του εμβρυου

O32.1 Φροντιδα της μητερας για ισχιακη προβολη του εμβρυου

O32.2 Φροντιδα της μητερας για εγκαρσια και λοξη προβολη του εμβρυου



O32.3 Φροντιδα της μητερας για προσωπικη, μετωπικη και πωγωνικη προβολη του εμβρυου

O32.4 Φροντιδα της μητερας για υψηλη θεση της κεφαλης του εμβρυου

O32.5 Φροντίδα της μητέρας σε περιπτώσεις πολύδυμης κύησης με ανώμαλη προβολή ενός ή περισσοτέρων εμβρύων

O32.6 Φροντιδα της μητερας για μικτη προβολη του εμβρυου

O32.8 Φροντιδα της μητερας για ανωμαλη προβολη του εμβρυου

O32.9 Φροντιδα της μητερας για ανωμαλη προβολη του εμβρυου, μη καθορισμενη

O33 Φροντίδα της μητέρας σε περιπτώσεις γνωστής ή ύποπτης δυσαναλογίας

O33.0 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια λογω δυσμορφιας των οστων της πυελου της

O33.1 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια απο μειωση ολων των διαστασεων της πυελου

O33.2 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια απο στενωση της εισοδου (ανω στομιου) της πυελου

O33.3 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια απο στενωση της εξοδου (κατω στομιου) της πυελου

O33.4 Φροντιδα της μητερας για μικτη δυσαναλογια μητρικης και εμβρυϊκης αιτιολογιας

O33.5 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια απο ασυνηθιστα μεγαλο εμβρυο

O33.6 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια απο υδροκεφαλο εμβρυο

O33.7 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια απο αλλες εμβρυϊκες δυσμορφιες

O33.8 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογιας απο αλλα αιτια

O33.9 Φροντιδα της μητερας για δυσαναλογια, μη καθορισμενη

O34 Φροντίδα της μητέρας σε περιπτώσεις γνωστής ή ύποπτης ανωμαλίας των πυελικών οργάνων

O34.0 Φροντιδα της μητερας για συγγενη ανωμαλια της μητρας

O34.1 Φροντιδα της μητερας για ογκο του σωματος της μητρας

O34.2 Φροντιδα της μητερας για ουλη της μητρας απο προηγουμενη χειρουργικη επεμβαση

O34.3 Φροντιδα της μητερας για ανεπαρκεια του τραχηλου της μητρας

O34.4 Φροντιδα της μητερας για αλλες ανωμαλιες του τραχηλου της μητρας

O34.5 Φροντιδα της μητερας για αλλες ανωμαλιες της κυοφορουσας μητρας

O34.6 Φροντιδα της μητερας για διαταραχες του κολπου

O34.7 Φροντιδα της μητερας για διαταραχη του αιδοιου και του περινεου

O34.8 Φροντίδα της μητέρας σε περιπτώσεις άλλων ανωμαλιών των πυελικών οργάνων

O34.9 Φροντιδα της μητερας για διαταραχη των πυελικων οργανων, μη καθορισμενη

O35 Φροντίδα της μητέρας σε περιπτώσεις γνωστών ή ύποπτων βλαβών και ανωμαλιών του εμβρύου

O35.0 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) διαμαρτια διαπλασης του κεντρικου νευρικου συστηματος στο εμβρυο

O35.1 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) χρωμοσωμικη ανωμαλια στο εμβρυο

O35.2 Φροντιδα της μητερας για (υποπτο) κληρονομικο νοσημα στο εμβρυο

O35.3 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) βλαβη στο εμβρυο απο ιογενη νοσηματα της μητερας

O35.4 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) βλαβη στο εμβρυο απο αλκοολ

O35.5 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) βλαβη στο εμβρυο απο φαρμακα

O35.6 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) βλαβη στο εμβρυο απο ακτινοβολια



O35.7 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) βλαβη στο εμβρυο απο αλλες ιατρικες επεμβασεις

O35.8 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) ανωμαλια και βλαβη του εμβρυου

O35.9 Φροντιδα της μητερας για (υποπτη) ανωμαλια και βλαβη του εμβρυου, μη καθορισμενη

O36 Φροντίδα της μητέρας για άλλα γνωστά ή πιθανά προβλήματα του εμβρύου

O36.0 Φροντιδα της μητερας για Rh ισοανοσοποιηση

O36.1 Φροντιδα της μητερας για αλλη ισοανοσοποιηση

O36.2 Φροντιδα της μητερας για εμβρυϊκο υδρωπα

O36.3 Φροντιδα της μητερας για σημεια εμβρυϊκης υποξιας

O36.4 Φροντιδα της μητερας για ενδομητριο θανατο του εμβρυου

O36.5 Φροντιδα της μητερας για πτωχη αναπτυξη του εμβρυου

O36.6 Φροντιδα της μητερας για υπερβολικη αναπτυξη του εμβρυου

O36.7 Φροντιδα της μητερας για βιωσιμο εμβρυο σε κοιλιακη κυηση

O36.8 Φροντιδα της μητερας για αλλα καθορισμενα προβληματα του εμβρυου

O36.9 Φροντίδα της μητέρας σε περιπτώσεις διαφόρων προβλημάτων του εμβρύου

O40 Πολυάμνιο

O41 Άλλες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων

O41.0 Ολιγαμνιο

O41.1 Λοιμωξη του αμνιακου σακου και των εμβρυϊκων υμενων

O41.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες του αμνιακου υγρου και των εμβρυϊκων υμενων

O41.9 Διαταραχη του αμνιακου υγρου και των εμβρυϊκων υμενων, μη καθορισμενη

O42 Πρωιμη ρηξη των εμβρυϊκων υμενων

O42.0 Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μέσα σε 24 ώρες

O42.1 Πρωιμη ρηξη των εμβρυϊκων υμενων, εναρξη του τοκετου μετα απο 24 ωρες

O42.2 Πρωιμη ρηξη των εμβρυϊκων υμενων, καθυστερηση του τοκετου λογω θεραπειας

O42.9 Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, διάφορες περιπτώσεις

O43 Διαταραχες του πλακουντα

O43.0 Συνδρομα πλακουντιακης μεταγγισης

O43.1 Δυσμορφια του πλακουντα

O43.8 Άλλες διαταραχές του πλακούντα

O43.9 Διαταραχη του πλακουντα, μη καθορισμενη

O44 Προδρομικος πλακουντας

O44.0 Προδρομικος πλακουντας χωρις αιμορραγια

O44.1 Προδρομικος πλακουντας με αιμορραγια

O45 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα

O45.0 Προωρη αποκολληση του πλακουντα με διαταραχη της πηξης

O45.8 Άλλες περιπτώσεις πρόωρης αποκόλλησης του πλακούντα

O45.9 Προωρη αποκολληση του πλακουντα, μη καθορισμενη

O46 Αιμορραγια προ του τοκετου, που δεν ταξινομειται αλλου



O46.0 Αιμορραγια προ του τοκετου με διαταραχη της πηξης

O46.8 αλλη αιμορραγια προ του τοκετου

O46.9 Αιμορραγια προ του τοκετου, μη καθορισμενη

O47 Νόθος τοκετός (νόθες ωδίνες)

O47.0 Ψευδης εναρξη τοκετου πριν τη συμπληρωση 37 εβδομαδων κυησης

O47.1 Ψευδης εναρξη τοκετου στις 37 εβδομαδες η μετα τη συμπληρωση 37 εβδομαδων κυησης

O47.9 Ψευδης εναρξη τοκετου, μη καθορισμενη

O48 Παράταση της κύησης

O60 Πρόωρος τοκετός

O60.0 Προωρος τοκετος χωρις γεννηση

O60.1 Προωρος τοκετος με προωρη γεννηση

O60.2 Προωρος τοκετος με τελειομηνη γεννηση

O61 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού

O61.0 Ανεπιτυχης ιατρογενης προκληση του τοκετου

O61.1 Ανεπιτυχης προκληση τοκετου μεσω ιατρικων οργανων

O61.8 αλλη ανεπιτυχης προκληση τοκετου

O61.9 Ανεπιτυχης προκληση τοκετου, μη καθορισμενη

O62 Παθολογικές ωδίνες

O62.0 Πρωτοπαθεις ανεπαρκεις συστολες

O62.1 Δευτεροπαθης αδρανεια της μητρας

O62.2 αλλη αδρανεια της μητρας

O62.3 Εσπευσμενος τοκετος

O62.4 Υπερτονικες, ασυντονιστες και παρατεταμενες μητριαιες συσπασεις

O62.8 αλλες ανωμαλιες των ωδινων του τοκετου

O62.9 Διάφορες ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού

O63 Παρατεταμένος τοκετός

O63.0 Παράταση του πρώτου σταδίου του τοκετού

O63.1 Παραταση του δευτερου σταδιου (του τοκετου)

O63.2 Παραταση στη γεννηση του δευτερου διδυμου, τριδυμου κτλ.

O63.9 Παρατεταμενος τοκετος, μη καθορισμενος

O64 Δυστοκία από ανώμαλη θέση και ανώμαλη προβολή του εμβρύου

O64.0 Δυστοκια που οφειλεται σε ατελη στροφη της κεφαλης του εμβρυου

O64.1 Δυστοκια που οφειλεται σε ισχιακη προβολη

O64.2 Δυστοκια που οφειλεται σε προσωπικη προβολη

O64.3 Δυστοκια που οφειλεται σε μετωπικη προβολη

O64.4 Δυστοκια που οφειλεται σε προβολη δια των ωμων

O64.5 Δυστοκία από μεικτή προβολή

O64.8 Δυστοκια που οφειλεται σε αλλη ανωμαλη θεση και προβολη του εμβρυου

O64.9 Δυστοκια απο ανωμαλη θεση και προβολη του εμβρυου, μη καθορισμενη

O65 Δυστοκία από ανωμαλίες της πυέλου της εγκύου

O65.0 Δυστοκια που οφειλεται σε δυσμορφια της πυελου

O65.1 Δυστοκια που οφειλεται σε μειωση ολων των διαστασεων της πυελου

O65.2 Δυστοκια που οφειλεται σε στενωση της εισοδου (ανω στομιου) της πυελου



O65.3 Δυστοκια που οφειλεται σε στενωση της εξοδου (κατω στομιου) της πυελου και της πυελικης κοιλοτητας

O65.4 Δυστοκια που οφειλεται σε εμβρυοπυελικης δυσαναλογια, μη καθορισμενη

O65.5 Δυστοκια που οφειλεται σε ανωμαλια των πυελικων οργανων της εγκυου

O65.8 Δυστοκια που οφειλεται σε αλλες ανωμαλιες της πυελου της εγκυου

O65.9 Δυστοκία από διάφορες ανωμαλίες της πυέλου της εγκύου

O66 Άλλες δυστοκίες

O66.0 Δυστοκια των ωμων

O66.1 Lockied twins
O66.2 Δυστοκια που οφειλεται σε ασυνηθιστα μεγαλο εμβρυο

O66.3 Δυστοκια που οφειλεται σε αλλες ανωμαλιες του εμβρυου

O66.4 Ανεπιτυχης προσπαθεια τοκετου, μη καθορισμενη

O66.5 Ανεπιτυχης εφαρμογη σικυουλκιας και εμβρυουλκιας, μη καθορισμενη

O66.8 Άλλες μορφές δυστοκίας

O66.9 Δυστοκια, μη καθορισμενη

O67 Τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού

O67.0 Αιμορραγια κατα τη διαρκεια του τοκετου με διαταραχη της πηξης

O67.8 αλλη αιμορραγια κατα τη διαρκεια του τοκετου

O67.9 Αιμορραγια κατα τη διαρκεια του τοκετου, μη καθορισμενη

O68 Τοκετος που επιπλεκεται απο εμβρυϊκη δυσχερεια

O68.0 Τοκετος που επιπλεκεται απο ανωμαλια του καρδιακου ρυθμου του εμβρυου

O68.1 Τοκετος που επιπλεκεται με παρουσια μηκωνιου στο αμνιακο υγρο

O68.2 Τοκετος που επιπλεκεται απο ανωμαλια του καρδιακου ρυθμου του εμβρυου με παρουσια μηκωνιου στο αμνιακο υγρο

O68.3 Τοκετος που επιπλεκεται απο εμβρυϊκη δυσχερεια βιοχημικα αποδεδειγμενη

O68.8 Τοκετος που επιπλεκεται απο εμβρυϊκη δυσχερεια η οποια αποδεικνυεται με αλλους τροπους

O68.9 Τοκετος που επιπλεκεται απο εμβρυϊκη δυσχερεια, μη καθορισμενη

O69 Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκές του ομφαλίου λώρου

O69.0 Τοκετος που επιπλεκεται απο προπτωση του ομφαλιου λωρου

O69.1 Τοκετος που επιπλεκεται απο περιελιξη του ομφαλιου λωρου γυρω απο τον λαιμο, με συμπιεση

O69.2 Τοκετος που επιπλεκεται απο αλλες μορφες περιελιξης του ομφαλιου λωρου

O69.3 Τοκετος που επιπλεκεται απο βραχυ ομφαλιο λωρο

O69.4 Τοκετος που επιπλεκεται απο προδρομικα αγγεια

O69.5 Τοκετος που επιπλεκεται απο αγγειακη βλαβη του ομφαλιου λωρου

O69.8 Τοκετος που επιπλεκεται απο αλλες επιπλοκες του ομφαλιου λωρου

O69.9 Τοκετος που επιπλεκεται απο επιπλοκη του ομφαλιου λωρου, μη καθορισμενη

O70 Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού

O70.0 Πρωτου βαθμου ρηξη του περινεου κατα τον τοκετο

O70.1 Δευτερου βαθμου ρηξη του περινεου κατα τον τοκετο

O70.2 Τριτου βαθμου ρηξη του περινεου κατα τον τοκετο

O70.3 Τεταρτου βαθμου ρηξη του περινεου κατα τον τοκετο

O70.9 Ρηξη του περινεου κατα τη διαρκεια του τοκετου, μη καθορισμενη

O71 Άλλοι τραυματισμοί, μαιευτικής αιτιολογίας

O71.0 Ρηξη μητρας πριν την εναρξη του τοκετου

O71.1 Ρηξη μητρας κατα τη διαρκεια του τοκετου



O71.2 Εκστροφη της μητρας μετα τον τοκετο

O71.3 Μαιευτικη ρηξη του τραχηλου της μητρας

O71.4 Μαιευτικής αιτιολογίας μεμονωμένη υψηλή κολπική ρήξη

O71.5 αλλος μαιευτικος τραυματισμος στα πυελικα οργανα

O71.6 Μαιευτικη βλαβη στις αρθρωσεις και τους συνδεσμους της πυελου

O71.7 Μαιευτικο αιματωμα της πυελου

O71.8 Άλλοι συγκεκριμένοι τραυματισμοί μαιευτικής αιτιολογίας

O71.9 Μαιευτικος τραυματισμος, μη καθορισμενος

O72 Αιμορραγία μετά τον τοκετό

O72.0 Τρίτου σταδίου αιμορραγία

O72.1 αλλη αιμορραγια αμεσως μετα τον τοκετο

O72.2 Καθυστερημενη και δευτεροπαθης αιμορραγια μετα τον τοκετο

O72.3 Διαταραχες της πηξης, μετα τον τοκετο

O73 Κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία

O73.0 Κατακράτηση πλακούντα χωρίς αιμορραγία

O73.1 Κατακρατηση τμηματων του πλακουντα και των εμβρυϊκων υμενων, χωρις αιμορραγια

O74 Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού

O74.0 Πνευμονιτιδα απο εισροφηση που οφειλεται στην αναισθησια κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.1 αλλες αναπνευστικες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.2 Καρδιακες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.3 Επιπλοκες του κεντρικου νευρικου συστηματος απο την αναισθησια κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.4 Τοξικη αντιδραση στην τοπικη αναισθησια κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.5 Κεφαλαλγια που οφειλεται στη ραχιαια και επισκληριδιο αναισθησια κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.6 αλλες επιπλοκες της ραχιαιας και επισκληριδιας αναισθησιας κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.7 Ανεπιτυχης η δυσχερης διασωληνωση κατα τη διαρκεια του τοκετου

O74.8 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού

O74.9 Επιπλοκη της αναισθησιας κατα τη διαρκεια του τοκετου, μη καθορισμενη

O75 Άλλες επιπλοκές του τοκετού, που δεν ταξινομούνται αλλού

O75.0 (Distress) Δυσχέρεια της εγκύου κατά τη διάρκεια της λοχείας (O85)

O75.1 Καταπληξια (shock) κατα τη διαρκεια η μετα τον τοκετο

O75.2 Εμφανιση πυρετου κατα τη διαρκεια του τοκετου, που δεν ταξινομειται αλλου

O75.3 αλλη λοιμωξη κατα τη διαρκεια του τοκετου

O75.4 Άλλες επιπλοκές μαιευτικών επεμβάσεων και πράξεων

O75.5 Παραταση τοκετου μετα απο τεχνητη ρηξη των εμβρυϊκων υμενων

O75.6 Παραταση τοκετου μετα απο αυτοματη η μη καθορισμενη ρηξη των εμβρυϊκων υμενων

O75.7 Κολπικος τοκετος μετα απο προηγουμενη καισαρικη τομη

O75.8 αλλες καθορισμενες επιπλοκες του τοκετου

O75.9 Επιπλοκη του τοκετου, μη καθορισμενη

O80 Φυσιολογικός τοκετός (ενός εμβρύου)

O80.0 Φυσιολογικος τοκετος με βρεγματικη προβολη

O80.1 Φυσιολογικος τοκετος με ισχιακη προβολη

O80.8 αλλος φυσιολογικος τοκετος ενος εμβρυου

O80.9 Φυσιολογικος τοκετος ενος εμβρυου, μη καθορισμενος



O81 Τοκετος ενος εμβρυου με εμβρυουλκια και σικυουλκια

O81.0 Τοκετος με χαμηλη εμβρυουλκια

O81.1 Τοκετος με εμβριουλκια μεσου υψους

O81.2 Mid-cavity forceps with rotation
O81.3 αλλος και μη καθορισμενος τοκετος με εμβρυουλκια

O81.4 Τοκετος με σικυουλκια

O81.5 Τοκετος με συνδυασμο εμβρυουλκιας και σικουλκιας

O82 Τοκετός (ενός εμβρύου) με καισαρική τομή

O82.0 Τοκετος με εκλεκτικη [προγραμματισμενη] καισαρικη τομη

O82.1 Τοκετος με επειγουσα καισαρικη τομη

O82.2 Τοκετος με καισαρικη υστερεκτομια

O82.8 αλλος τοκετος ενος εμβρυου με καισαρικη τομη

O82.9 Τοκετος με καισαρικη τομη, μη καθορισμενος

O83 Άλλες περιπτώσεις υποβοηθούμενου τοκετού ενός εμβρύου

O83.0 Εξελκυσμος εμβρυου με ισχιακη προβολη

O83.1 αλλος υποβοηθουμενος τοκετος με ισχιακη προβολη

O83.2 Άλλες περιπτώσεις υποβοηθούμενου τοκετού με χειρισμούς

O83.3 Τοκετος βιωσιμου εμβρυου σε κοιλιακη κυηση

O83.4 Καταστροφικη επεμβαση για την επιτευξη τοκετου

O83.8 αλλος καθορισμενος υποβοηθουμενος τοκετος ενος εμβρυου

O83.9 Υποβοηθουμενος τοκετος ενος εμβρυου, μη καθορισμενος

O84 Τοκετος πολυδυμης κυησης

O84.0 Τοκετος πολυδυμων, ολων με φυσιολογικο τροπο

O84.1 Τοκετος πολυδυμων, ολων με εμβρυουλκια και σικυουλκια

O84.2 Τοκετος πολυδυμων, ολων με καισαρικη τομη

O84.8 αλλες περιπτωσεις τοκετου πολυδυμων

O84.9 Τοκετος πολυδυμων, μη καθορισμενος

O85 Επιλόχεια σηψαιμία

O86 Άλλες επιλόχειες λοιμώξεις

O86.0 Λοιμωξη μαιευτικου χειρουργικου τραυματος

O86.1 αλλη λοιμωξη της γεννητικης οδου μετα τον τοκετο

O86.2 Λοιμωξη της ουροποιητικης οδου μετα τον τοκετο

O86.3 αλλες λοιμωξεις της ουρογεννητικης οδου μετα τον τοκετο

O86.4 Πυρετος αγνωστης αιτιολογιας μετα τον τοκετο

O86.8 αλλες καθορισμενες επιλοχειες λοιμωξεις

O87 Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία

O87.0 Επιπολης θρομβοφλεβιτιδα κατα τη λοχεια

O87.1 Εν τω βαθει φλεβικη θρομβωση κατα τη λοχεια

O87.2 Αιμορροΐδες κατα τη λοχεια

O87.3 Θρομβωση των εγκεφαλικων φλεβων κατα τη λοχεια

O87.8 αλλες φλεβικες επιπλοκες κατα τη λοχεια

O87.9 Φλεβικες επιπλοκες κατα τη λοχεια, μη καθορισμενες

O88 Μαιευτική εμβολή

O88.0 Μαιευτικη εμβολη αερα



O88.1 Εμβολη αμνιακου υγρου

O88.2 Μαιευτικη εμβολη απο θρομβο του αιματος

O88.3 Μαιευτικη πυωδης και σηπτικη εμβολη

O88.8 Άλλες μορφές μαιευτικής εμβολής

O89 Επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.0 Πνευμονικες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.1 Καρδιακες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.2 Επιπλοκες απο το κεντρικο νευρικο συστημα της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.3 Τοξικη αντιδραση στην τοπικη αναισθησια κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.4 Κεφαλαλγια που οφειλεται σε ραχιαια και επισκληριδιο αναισθησια κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.5 Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

O89.6 Ανεπιτυχης η δυσχερης διασωληνωση κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.8 αλλες επιπλοκες της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της λοχειας

O89.9 Επιπλοκη της αναισθησιας κατα τη διαρκεια της λοχειας, μη καθορισμενη

O90 Επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού

O90.0 Ρηξη τραυματος της καισαρικης τομης

O90.1 Ρηξη μαιευτικου τραυματος του περινεου

O90.2 Αιματωμα του μαιευτικου τραυματος

O90.3 Μυοκαρδιοπαθεια της λοχειας

O90.4 Οξεια νεφρικη ανεπαρκεια μετα τον τοκετο

O90.5 Θυρεοειδιτιδα μετα τον τοκετο

O90.8 αλλες επιπλοκες της λοχειας, που δεν ταξινομουνται αλλου

O90.9 Επιπλοκη της λοχειας, μη καθορισμενη

O91 Λοιμωξεις του μαστου που σχετιζονται με τον τοκετο

O91.0 Λοιμωξη της θηλης συνδεομενη με τον τοκετο

O91.1 Αποστημα του μαστου συνδεομενο με τον τοκετο

O91.2 Μη πυωδης μαστιτιδα συνδεομενη με τον τοκετο

O92 αλλες διαταραχες του μαστου και της γαλουχιας συνδεομενες με τον τοκετο

O92.0 Εισολκη της θηλης συνδεομενη με τον τοκετο

O92.1 Σχαση της θηλης συνδεομενη με τον τοκετο

O92.2 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες του μαστου συνδεομενες με τον τοκετο

O92.3 Αγαλακτια

O92.4 Υπογαλακτια

O92.5 Καταστολη της γαλουχιας

O92.6 Γαλακτορροια

O92.7 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες της γαλουχιας

O94 οψιμα αποτελεσματα της επιπλοκης της κυησης, του τοκετου και της λοχειας

O95 Μαιευτικός θάνατος αδιευκρίνιστης 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 συνέπειες άμεσων μαιευτικών αιτιών

O98 Λοιμώξεις της εγκύου και παρασιτικές παθήσεις που ταξινομούνται αλλού, αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

O98.0 Φυματιωση που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O98.1 Συφιλη που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια



O98.2 Γονορροια που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O98.3 αλλες λοιμωξεις που μεταδιδονται κυριως με τη σεξουαλικη οδο και επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O98.4 Ιογενης ηπατιτιδα που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O98.5 αλλα ιογενη νοσηματα που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O98.6 Πρωτοζωικα νοσηματα που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O98.8 αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα της μητερας που επιπλεουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O98.9 Μη καθορισμενο λοιμωδες η παρασιτικο νοσημα της μητερας που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια,

O99 αλλα νοσηματα της μητερας που ταξινομουνται αλλου αλλα επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.0 Αναιμια που επιπλεκει την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.1 αλλα νοσηματα του αιματος και των αιμοποιητικων οργανων και ορισμενες διαταραχες που αφορουν τον ανοσοποιητικο μηχανισμο που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.2 Ενδοκρινικα, διατροφικα και μεταβολικα νοσηματα που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.3 Ψυχικες διαταραχες και νοσηματα του νευρικου συστηματος που επιπλεκουν την

O99.4 Νοσηματα του κυκλοφορικου συστηματος που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.5 Νοσηματα του αναπνευστικου συστηματος που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.6 Νοσηματα του πεπτικου συστηματος που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.7 Νοσηματα του δερματος και του υποδοριου ιστου που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

O99.8 αλλα καθορισμενα νοσηματα και καταστασεις που επιπλεκουν την κυηση, τον τοκετο και τη λοχεια

P00 Προσβολή του εμβρύου και του νεογνού από μητρικούς παράγοντες οι οποίο μπορεί να μη σχετίζονται με την παρούσα κύηση

P00.0 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο υπερτασικες διαταραχες της μητερας

P00.1 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο νοσηματα των νεφρων και του ουροποιητικου συστηματος της μητερας

P00.2 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα της μητερας

P00.3 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο αλλα νοσηματα του κυκλοφορικου και του αναπνευστικου συστηματος της μητερας

P00.4 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο διατροφικες διαταραχες της μητερας

P00.5 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο τραυματισμους της μητερας

P00.6 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο χειρουργικη επεμβαση στη μητερα

P00.7 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο αλλες ιατρικες επεμβασεις στη μητερα, οι οποιες δεν ταξινομουνται αλλου

P00.8 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο αλλες μητρικες καταστασεις

P00.9 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο μη καθορισμενη μητρικη κατασταση

P01 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο μητρικες επιπλοκες της κυησης

P01.0 Επιπτώσεις της ανεπάρκειας του τραχήλου στο έμβρυο και το νεογνό

P01.1 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο πρωιμη ρηξη των εμβρυϊκων υμενων

P01.2 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο ολιγοϋδραμνιο



P01.3 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο πολυαμνιο

P01.4 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο εκτοπη κυηση

P01.5 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο πολυδυμη κυηση

P01.6 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο θανατο της μητερας

P01.7 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο ανωμαλη προβολη πριν τον τοκετο

P01.8 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλες μητρικες επιπλοκες της κυησης

P01.9 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο μητρικη επιπλοκη της κυησης, μη καθορισμενη

P02 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο επιπλοκες του πλακουντα, του ομφαλιου λωρου και των εμβρυϊκων υμενων

P02.0 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο προδρομικο πλακουντα

P02.1 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλους τυπους αποκολλησης του πλακουντα και αιμορραγια

P02.2 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλες και μη καθορισμενες μορφολογικες και λειτουργικες ανωμαλιες του πλακουντα

P02.3 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο συνδρομα διαπλακουντιακης μεταγγισης

P02.4 Επιπτώσεις της πρόπτωσης της ομφαλίδας, στο έμβρυο και το νεογνό

P02.5 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλη συμπιεση του ομφαλιου λωρου

P02.6 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλες και μη καθορισμενες καταστασεις του ομφαλιου λωρου

P02.7 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο χοριοαμνιονιτιδα

P02.8 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλες ανωμαλιες των εμβρυϊκων υμενων

P02.9 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο  ανωμαλια των εμβρυϊκων υμενων, μη καθορισμενη

P03 Προσβολή του εμβρύου και του νεογνού από άλλες επιπλοκές του τοκετού

P03.0 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο τοκετο με ισχιακη προβολη και εξελκυσμο

P03.1 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλη ανωμαλη προβολη, ανωμαλη θεση και δυσαναλογια κατα τον τοκετο

P03.2 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο τον τοκετο με εμβρυουλκια

P03.3 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο τον τοκετο με σικυουλκια

P03.4 Επιπτώσεις από τον τοκετό με καισαρική τομή στο έμβρυο και το νεογνό

P03.5 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο τον εσπευσμενο τοκετο

P03.6 Επιπτώσεις από ανώμαλες συσπάσεις της μήτρας στο έμβρυο και το νεογνό

P03.8 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο αλλες καθορισμενες επιπλοκες του τοκετου

P03.9 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο επιπλοκη του τοκετου, μη καθορισμενη

P04 Προσβολή του εμβρύου και του νεογνού από επιβλαβείς παράγοντες που μεταφέρονται μέσω του πλακούντα ή του θηλασμού

P04.0 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο τη χορηγηση αναισθησιας και αναλγησιας στη μητερα κατα την κυηση και τον τοκετο

P04.1 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο αλλα φαρμακα που χορηγουνται στη μητερα

P04.2 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο χρηση προϊοντων καπνου απο τη μητερα

P04.3 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο χρηση αλκοολ απο τη μητερα

P04.4 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο τη χρηση εθιστικων φαρμακων απο τη μητερα

P04.5 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο τη χρηση διατροφικων χημικων ουσιων απο τη μητερα

P04.6 εμβρυο και νεογνο με επιπτωσεις απο εκθεση της μητερας σε χημικες

P04.8 εμβρυο και νεογνο με προσβολη απο αλλες επιβλαβεις επιδρασεις μητρικης προελευσης



P04.9 Προσβολή του εμβρύου και του νεογνού από διάφορες επιβλαβείς επιδράσεις μητρικής προέλευσης

P05 Αργή εμβρυϊκή ανάπτυξη και κακή εμβρυϊκή θρέψη

P05.0 Λιποβαρες για την ηλικια κυησης

P05.1 Μικρο για την ηλικια κυησης

P05.2 Κακη θρεψη του εμβρυου χωρις να αναφερεται οτι ειναι λιποβαρες η μικρο για την ηλικια κυησης

P05.9 Βραδεια εμβρυϊκη αναπτυξη, μη καθορισμενη

P07 Διαταραχες που σχετιζονται με μικρη διαρκεια κυησης και χαμηλο βαρος γεννησης που δεν ταξινομουνται αλλου

P07.0 Εξαιρετικα χαμηλο βαρος γεννησης

P07.1 αλλο χαμηλο βαρος γεννησης

P07.2 Υπερμετρη ανωριμοτητα

P07.3 αλλα προωρα βρεφη

P08 Διαταραχες που σχετιζονται με παραταση της κυησης και μεγαλο βαρος γεννησης

P08.0 Εξαιρετικα μεγαλο βρεφος

P08.1 αλλα νεογνα με μεγαλο βαρος για την ηλικια κυησης

P08.2 Νεογνο, παρατεινομενης κυησης χωρις μεγαλο βαρος για την ηλικια κυησης

P10 Ενδοκράνιος τραυματισμός και αιμορραγία κατά τον τοκετό

P10.0 Υποσκληριδια αιμορραγια που οφειλεται σε τραυματισμους κατα τον τοκετο

P10.1 Εγκεφαλικη αιμορραγια που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P10.2 Ενδοκοιλιακη αιμορραγια που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P10.3 Υπαραχνοειδης αιμορραγια που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P10.4 Διατομη του σκηνιδιου  που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P10.8 αλλες ενδοκρανιακες διασχισεις και αιμορραγιες κατα τον τοκετο

P10.9 Μη καθορισμενη ενδοκρανιακη διασχιση και αιμορραγια κατα τον τοκετο

P11 αλλοι τραυματισμοι του κεντρικου νευρικου συστηματος κατα τον τοκετο

P11.0 Εγκεφαλικο οιδημα που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P11.1 αλλη καθορισμενη εγκεφαλικη βλαβη που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P11.2 Μη καθορισμενη εγκεφαλικη βλαβη που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P11.3 Τραυματισμος του προσωπικου νευρου κατα τον τοκετο

P11.4 Τραυματισμός άλλων κρανιακών νεύρων κατά τον τοκετό

P11.5 Τραυματισμος της σπονδυλικης στηλης και του νωτιαιου μυελου κατα τον τοκετο

P11.9 Τραυματισμος του κεντρικου νευρικου συστηματος κατα τον τοκετο, μη καθορισμενος

P12 Τραυματισμος του τριχωτου της κεφαλης κατα τον τοκετο

P12.0 Κεφαλαιματωμα που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P12.1 Μυκητοειδης διαταραχη των τριχων που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P12.2 Eπικρανιακη υποαπονευρωματικη αιμορραγια που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P12.3 Εκχυμωσεις του τριχωτου της κεφαλης που οφειλονται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P12.4 Τραυματισμος του τριχωτου της κεφαλης του νεογνου απο τα μηχανηματα παρακολουθησης

P12.8 αλλοι τραυματισμοι του τριχωτου της κεφαλης κατα τον τοκετο

P12.9 Τραυματισμος του τριχωτου της κεφαλης κατα τον τοκετο, μη καθορισμενος

P13 Τραυματισμος του σκελετου κατα τον τοκετο

P13.0 Καταγμα του κρανιου που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P13.1 αλλοι τραυματισμοι του κρανιου κατα τον τοκετο

P13.2 Τραυματισμος του μηριαιου κατα τον τοκετο

P13.3 Τραυματισμος αλλων μακρων οστων κατα τον τοκετο



P13.4 Καταγμα της κλειδας που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P13.8 Τραυματισμοι αλλων τμηματων του σκελετου κατα τον τοκετο

P13.9 Τραυματισμος του σκελετου κατα τον τοκετο, μη καθορισμενος

P14 Τραυματισμος του περιφερικου νευρικου συστηματος κατα τον τοκετο

P14.0 Παραλυση του Erb που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P14.1 Παραλυση του Klumpke οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P14.2 Παραλυση του φρενικου νευρου οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P14.3 αλλοι τραυματισμοι του βραχιονιου πλεγματος κατα τον τοκετο

P14.8 Τραυματισμοι αλλων τμηματων του περιφερικου νευρικου συστηματος κατα τον τοκετο

P14.9 Διάφοροι τραυματισμοί του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό

P15 αλλοι τραυματισμοι κατα τον τοκετο

P15.0 Τραυματισμος του ηπατος κατα τον τοκετο

P15.1 Τραυματισμος του σπληνα κατα τον τοκετο

P15.2 Τραυματισμος του στερνοκλειδομαστοειδους κατα τον τοκετο

P15.3 Τραυματισμός του οφθαλμού κατά τον τοκετό

P15.4 Τραυματισμος του προσωπου κατα τον τοκετο

P15.5 Τραυματισμος των εξω γεννητικων οργανων κατα τον τοκετο

P15.6 Νεκρωση του υποδοριου λιπους που οφειλεται σε τραυματισμο κατα τον τοκετο

P15.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι κατα τον τοκετο

P15.9 Τραυματισμος κατα τον τοκετο, μη καθορισμενος

P20 Ενδομητρια υποξια

P20.0 Ενδομητρια υποξια που διαπιστωνεται για πρωτη φορα πριν απο την εναρξη του τοκετου

P20.1 Ενδομητρια υποξια που διαπιστωνεται για πρωτη φορα κατα τη διαρκεια του τοκετου

P20.9 Ενδομητρια υποξια, μη καθορισμενη

P21 Ασφυξια κατα τον τοκετο

P21.0 Σοβαρή ασφυξία κατά τη γέννηση

P21.1 ηπια και μετρια ασφυξια κατα τη γεννηση

P21.9 Ασφυξια κατα τη γεννηση, μη καθορισμενη

P22 Αναπνευστικη δυσχερεια του νεογνου

P22.0 Συνδρομο αναπνευστικης δυσχερειας του νεογνου

P22.1 Παροδικη ταχυπνοια του νεογνου

P22.8 αλλη αναπνευστικη δυσχερεια του νεογνου

P22.9 Αναπνευστικη δυσχερεια του νεογνου, μη καθορισμενη

P23 Συγγενης πνευμονια

P23.0 Συγγενης πνευμονια που οφειλεται σε ιογενη παραγοντα

P23.1 Συγγενης πνευμονια που οφειλεται σε χλαμυδια

P23.2 Συγγενης πνευμονια που οφειλεται σε σταφυλοκοκκο

P23.3 Συγγενης πνευμονια που οφειλεται σε στρεπτοκοκκο, ομαδας Β

P23.4 Συγγενής πνευμονία οφειλόμενη σε κολοβακτηρίδιο

P23.5 Συγγενης πνευμονια που οφειλεται σε ψευδομοναδα

P23.6 Συγγενης πνευμονια που οφειλεται σε αλλους βακτηριακους παραγοντες

P23.8 Συγγενης πνευμονια που οφειλεται σε αλλους μικροοργανισμους

P23.9 Συγγενης πνευμονια, μη καθορισμενη



P24 Συνδρομα εισροφησης στο νεογνο

P24.0 Εισροφηση μηκωνιου απο το νεογνο

P24.1 Εισροφηση αμνιακου υγρου και βλεννας απο το νεογνο

P24.2 Εισροφηση αιματος απο το νεογνο

P24.3 Εισροφηση γαλακτος και παλινδρομουμενης τροφης

P24.8 αλλα συνδρομα εισροφησης στο νεογνο

P24.9 Συνδρομο εισροφησης στο νεογνο, μη καθορισμενο

P25 Διαμεσο εμφυσημα και σχετικες καταστασεις που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P25.0 Διαμεσο εμφυσημα που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P25.1 Πνευμοθωρακας που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P25.2 Πνευμομεσοθωρακιο που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P25.3 Πνευμοπερικαρδιο που προερχεται  απο την περιγεννητικη περιοδο

P25.8 αλλες καταστασεις σχετικες με διαμεσο εμφυσημα που προερχονται απο την

P26 Πνευμονικη αιμορραγια που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P26.0 Τραχειοβρογχικη αιμορραγια που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P26.1 Μαζικη πνευμονικη αιμορραγια που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P26.8 αλλες πνευμονικες αιμορραγιες που προερχονται απο την περιγεννητικη περιοδο

P26.9 Μη καθορισμενη πνευμονικη αιμορραγια που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P27 Χρονιο αναπνευστικο νοσημα που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P27.0 Συνδρομο Wilson-Mikity

P27.1 Βρογχοπνευμονικη δυσπλασια που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο

P27.8 αλλα χρονια αναπνευστικα νοσηματα που προερχονται απο την περιγεννητικη περιοδο

P27.9 Μη καθορισμενο χρονιο αναπνευστικο νοσημα που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο,

P28 αλλες αναπνευστικες καταστασεις που προερχονται απο την περιγεννητικη περιοδο

P28.0 Πρωτοπαθης ατελεκτασια του νεογνου

P28.1 αλλη και μη καθορισμενη ατελεκτασια του νεογνου

P28.2 Κυανωτικες κρισεις στο νεογνο

P28.3 Πρωτοπαθης υπνικη απνοια του νεογνου

P28.4 αλλη νεογνικη απνοια

P28.5 Αναπνευστικη ανεπαρκεια του νεογνου

P28.8 αλλες καθορισμενες αναπνευστικες καταστασεις του νεογνου

P28.9 Αναπνευστικη κατασταση του νεογνου, μη καθορισμενη

P29 Καρδιαγγειακες διαταραχες που προερχονται απο την περιγεννητικη περιοδο

P29.0 Νεογνικη καρδιακη ανεπαρκεια

P29.1 Διαταραχες του καρδιακου ρυθμου του νεογνου

P29.2 Νεογνικη υπερταση

P29.3 Παραμονη εμβρυϊκης κυκλοφοριας

P29.4 Παροδικη μυοκαρδιακη ισχαιμια του νεογνου

P29.8 αλλες καρδιακες διαταραχες, που προερχονται απο την περιγεννητικη περιοδο

P29.9 Καρδιαγγειακη διαταραχη που προερχεται απο την περιγεννητικη περιοδο, μη

P35 Συγγενή ιογενή νοσήματα

P35.0 Συνδρομο συγγενους ερυθρας

P35.1 Συγγενης λοιμωξη απο κυτταρομεγαλοϊο

P35.2 Συγγενης ερπητικη λοιμωξη [ιος του απλου ερπητα]

P35.3 Συγγενης ιογενης ηπατιτιδα



P35.8 αλλα συγγενη ιογενη νοσηματα

P35.9 Συγγενες ιογενες νοσημα, μη καθορισμενο

P36 Βακτηριακη σηψαιμια του νεογνου

P36.0 Σηψαιμια του νεογνου που οφειλεται σε στρεπτοκοκκο, ομαδας Β

P36.1 Σηψαιμια του νεογνου που οφειλεται σε αλλους και μη καθορισμενους στρεπτοκοκκους

P36.2 Σηψαιμια του νεογνου που οφειλεται σε χρυσιζοντα σταφυλοκοκκο [Staphylococcus aureus]

P36.3 Σηψαιμια του νεογνου που οφειλεται σε αλλους και μη καθορισμενους σταφυλοκοκκους

P36.4 Σηψαιμια του νεογνου που οφειλεται σε Escherichia Coli

P36.5 Σηψαιμια του νεογνου που οφειλεται σε αναεροβια

P36.8 αλλη βακτηριακη σηψαιμια του νεογνου

P36.9 Βακτηριακη σηψαιμια του νεογνου, μη καθορισμενη

P37 αλλα συγγενη λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα

P37.0 Συγγενης φυματιωση

P37.1 Συγγενης τοξοπλασμωση

P37.2 Νεογνικη (γενικευμενη) λιστεριωση

P37.3 Συγγενης ελονοσια απο πλασμωδιο falciparum

P37.4 αλλη συγγενης ελονοσια

P37.5 Νεογνικη καντιντιαση

P37.8 Ορισμένα άλλα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

P37.9 Συγγενες λοιμωδες και παρασιτικο νοσημα, μη καθορισμενο

P38 Ομφαλιτιδα του νεογνου με η χωρις ηπια αιμορραγια

P39 αλλες λοιμωξεις ειδικες της περιγεννητικης περιοδου

P39.0 Νεογνικη λοιμωδης μαστιτιδα

P39.1 Νεογνικη επιπεφυκιτιδα και δακρυοκυστιτιδα

P39.2 Ενδοαμνιακη λοιμωξη του εμβρυου, που δεν ταξινομειται αλλου

P39.3 Νεογνικη λοιμωξη του ουροποιητικου συστηματος

P39.4 Νεογνικη λοιμωξη του δερματος

P39.8 αλλες καθορισμενες λοιμωξεις ειδικες της περιγεννητικης περιοδου

P39.9 Λοιμωξη ειδικη της περιγεννητικης περιοδου, μη καθορισμενη

P50 Εμβρυϊκη απωλεια αιματος

P50.0 Εμβρυϊκη απωλεια αιματος απο τα προδρομικα αγγεια

P50.1 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από ρήξη του ομφάλιου λώρου

P50.2 Εμβρυϊκη απωλεια αιματος απο τον πλακουντα

P50.3 Αιμορραγια προς διδυμο εμβρυο

P50.4 Αιμορραγια προς μητρικη κυκλοφορια

P50.5 Εμβρυϊκη απωλεια αιματος απο το κομμενο ακρο του ομφαλιου λωρου του διδυμου εμβρυου

P50.8 Άλλες περιπτώσεις εμβρυϊκής απώλειας αίματος

P50.9 Εμβρυϊκη απωλεια αιματος, μη καθορισμενη

P51 Αιμορραγια απο τον ομφαλιο λωρο του νεογνου

P51.0 Μαζικη αιμορραγια απο τον ομφαλιο λωρο του νεογνου

P51.8 αλλες περιπτωσεις αιμορραγιας απο τον ομφαλιο λωρο του νεογνου

P51.9 Αιμορραγια απο τον ομφαλιο λωρο του νεογνου, μη καθορισμενη

P52 Ενδοκρανιακη μη τραυματικη αιμορραγια του εμβρυου και του νεογνου



P52.0 Ενδοκοιλιακη (μη τραυματικη) αιμορραγια, σταδιου 1, του εμβρυου και του νεογνου,

P52.1 Ενδοκοιλιακη (μη τραυματικη) αιμορραγια, σταδιου 2, του εμβρυου και του νεογνου

P52.2 Ενδοκοιλιακη (μη τραυματικη) αιμορραγια, σταδιου 3, του εμβρυου και του νεογνου

P52.3 Μη καθορισμενη ενδοκοιλιακη (μη τραυματικη) αιμορραγια του εμβρυου και του νεογνου

P52.4 Ενδοεγκεφαλικη (μη τραυματικη) αιμορραγια του εμβρυου και του νεογνου

P52.5 Υπαραχνοειδης (μη τραυματικη) αιμορραγια του εμβρυου και του νεογνου

P52.6 Παρεγκεφαλιδικη (μη τραυματικη) αιμορραγια του εμβρυου και του νεογνου

P52.8 Άλλες περιπτώσεις ενδοκράνιας (μη τραυματικής) αιμορραγίας του εμβρύου και του νεογνού

P52.9 Ενδοκρανιακη (μη τραυματικη) αιμορραγια του εμβρυου και του νεογνου, μη καθορισμενη

P53 Αιμορραγική νόσος του εμβρύου και του νεογνού

P54 αλλες αιμορραγιες του νεογνου

P54.0 Νεογνική αιματέμεση

P54.1 Νεογνική μέλαινα

P54.2 Αιμορραγια του ορθου στο νεογνο

P54.3 αλλη γαστρεντερικη αιμορραγια στο νεογνο

P54.4 Αιμορραγια των επινεφριδιων στο νεογνο

P54.5 Δερματικη αιμορραγια στο νεογνο

P54.6 Κολπικη αιμορραγια στο νεογνο

P54.8 Ορισμένες άλλες περιπτώσεις αιμορραγίας του νεογνού

P54.9 Αιμορραγια στο νεογνο, μη καθορισμενη

P55 Αιμολυτικη νοσος του εμβρυου και του νεογνου

P55.0 Rh ισοανοσοποιηση του εμβρυου και του νεογνου

P55.1 ΑΒΟ ισοανοσοποιηση του εμβρυου και του νεογνου

P55.8 αλλες αιμολυτικες νοσοι του εμβρυου και του νεογνου

P55.9 Αιμολυτικη νοσος του εμβρυου και του νεογνου, μη καθορισμενη

P56 Εμβρυϊκός ύδρωπας οφειλόμενος σε αιμολυτική νόσο

P56.0 Εμβρυϊκος υδρωπας που οφειλεται σε ισοανοσοποιηση

P56.9 Εμβρυϊκος υδρωπας που οφειλεται σε αλλη και μη καθορισμενη αιμολυτικη νοσο

P57 Πυρηνικος ικτερος

P57.0 Πυρηνικος ικτερος που οφειλεται σε ισοανοσοποιηση

P57.8 αλλος καθορισμενος πυρηνικος ικτερος

P57.9 Διάφορες περιπτώσεις πυρηνικού ίκτερου

P58 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε αλλη εκτεταμενη αιμολυση

P58.0 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε εκχυμωσεις

P58.1 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε αιμορραγια

P58.2 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε λοιμωξη

P58.3 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε πολυκυτταραιμια

P58.4 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε τοξινες η φαρμακα που μεταδιδονται απο τη μητερα η χορηγουνται στο νεογνο

P58.5 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε καταποση μητρικου αιματος

P58.8 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε αλλη καθορισμενη εκτεταμενη αιμολυση

P58.9 Νεογνικος ικτερος που οφειλεται σε εκτεταμενη αιμολυση, μη καθορισμενη

P59 Νεογνικός ίκτερος από διάφορες άλλες αιτίες

P59.0 Νεογνικος ικτερος που σχετιζεται με προωρο τοκετο

P59.1 Συνδρομο συμπυκνωμενης χολης

P59.2 Νεογνικος ικτερος απο αλλη και μη καθορισμενη ηπατοκυτταρικη βλαβη



P59.3 Νεογνικος ικτερος απο αναστολεα του μητρικου γαλακτος

P59.8 Νεογνικός ίκτερος οφειλόμενος σε άλλα συγκεκριμένα αίτια

P59.9 Νεογνικος ικτερος, μη καθορισμενος

P60 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη του εμβρύου και του νεογνού

P61 Άλλες αιματολογικές διαταραχές της περιγεννητικής περιόδου

P61.0 Παροδικη θρομβοπενια του νεογνου

P61.1 Πολυκυτταραιμια του νεογνου

P61.2 Αναιμια της προωροτητας

P61.3 Συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος

P61.4 αλλες συγγενεις αναιμιες, που δεν ταξινομουνται αλλου

P61.5 Παροδικη νεογνικη ουδετεροπενια

P61.6 αλλες παροδικες διαταραχες της πηξης στο νεογνο

P61.8 Ορισμένες άλλες αιματολογικές διαταραχές της περιγεννητικής περιόδου

P61.9 Διάφορες αιματολογικές διαταραχές της περιγεννητικής περιόδου

P70 Παροδικες διαταραχες του μεταβολισμου των υδατανθρακων ειδικες για το εμβρυο και το νεογνο

P70.0 Συνδρομο βρεφους μητερας με διαβητη της κυησης

P70.1 Σύνδρομο νεογνού διαβητικής μητέρας

P70.2 Νεογνικος σακχαρωδης διαβητης

P70.3 Ιατρογενης νεογνικη υπογλυκαιμια

P70.4 Άλλες περιπτώσεις υπογλυκαιμίας του νεογνού

P70.8 Άλλες παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο έμβρυο και στο νεογνό

P70.9 Παροδικη διαταραχη του μεταβολισμου των υδατανθρακων στο εμβρυο και στο νεογνο, μη καθορισμενη

P71 Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου και μαγνησίου του νεογνού

P71.0 Υποκαλιαιμια του νεογνου που οφειλεται σε καταναλωση αγελαδινου γαλακτος

P71.1 αλλη νεογνικη υποκαλιαιμια

P71.2 Νεογνικη υπομαγνησιαιμια

P71.3 Νεογνικη τετανια χωρις ανεπαρκεια ασβεστιου η μαγνησιου

P71.4 Παροδικος νεογνικος υποπαραθυρεοειδισμος

P71.8 αλλες παροδικες νεογνικες διαταραχες του μεταβολισμου του ασβεστιου και του μαγνησιου

P71.9 Παροδικη νεογνικη διαταραχη του μεταβολισμου του ασβεστιου και του μαγνησιου, μη καθορισμενη

P72 Άλλες παροδικές ενδοκρινολογικές διαταραχές του νεογνού

P72.0 Νεογνικη βρογχοκηλη που δεν ταξινομειται αλλου

P72.1 Παροδικος νεογνικος υπερθυρεοειδισμος

P72.2 αλλες παροδικες νεογνικες διαταραχες της λειτουργιας του θυρεοειδους, που δεν ταξινομουνται αλλου

P72.8 αλλες καθορισμενες παροδικες νεογνικες ενδοκρινικες διαταραχες

P72.9 Παροδικη νεογνικη ενδοκρινικη διαταραχη, μη καθορισμενη

P74 αλλες παροδικες νεογνικες ηλεκτρολυτικες και μεταβολικες διαταραχες

P74.0 Όψιμη μεταβολική οξέωση του νεογνού

P74.1 Αφυδατωση του νεογνου

P74.2 Διαταραχες του ισοζυγιου νατριου του νεογνου

P74.3 Διαταραχες του ισοζυγιου καλιου του νεογνου

P74.4 αλλες παροδικες ηλεκτρολυτικες διαταραχες του νεογνου

P74.5 Παροδικη τυροσιναιμια του νεογνου

P74.8 αλλες παροδικες μεταβολικες διαταραχες του νεογνου

P74.9 Παροδικη μεταβολικη διαταραχη του νεογνου, μη καθορισμενη



P75* Ειλεος απο μηκωνιο (E84.1+)

P76 αλλη εντερικη αποφραξη του νεογνου

P76.0 Συνδρομο βυσματος μηκωνιου

P76.1 Παροδικός ειλεός του νεογνού

P76.2 Εντερικη αποφραξη που οφειλεται σε πηγματα γαλακτος

P76.8 αλλη καθορισμενη εντερικη αποφραξη του νεογνου

P76.9 Διάφορες άλλες περιπτώσεις εντερικής απόφραξης του νεογνού

P77 Νεκρωτικη εντεροκολιτιδα του εμβρυου και του νεογνου

P78 αλλες περιγεννητικες διαταραχες του πεπτικου συστηματος

P78.0 Περιγεννητικη εντερικη διατρηση

P78.1 αλλη νεογνικη περιτονιτιδα

P78.2 Αιματεμεση και μελαινα του νεογνου που οφειλονται σε καταποση μητρικου αιματος

P78.3 Μη λοιμωδης νεογνικη διαρροια

P78.8 αλλες καθορισμενες περιγεννητικες διαταραχες του πεπτικου συστηματος

P78.9 Διάφορες διαταραχές του πεπτικού συστήματος κατά την περιγεννητική περίοδο

P80 Υποθερμια του νεογνου

P80.0 Συνδρομο ψυχρου τραυματισμου

P80.8 αλλη υποθερμια του νεογνου

P80.9 Υποθερμια του νεογνου, μη καθορισμενη

P81 αλλες διαταραχες της θερμορυθμισης του νεογνου

P81.0 Περιβαλλοντικη υπερθερμια του νεογνου

P81.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες της θερμορυθμισης του νεογνου

P81.9 Διάφορες άλλες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού

P83 αλλες καταστασεις των καλυπτηριων ιστων ειδικες για το εμβρυο και το νεογνο

P83.0 Νεογνικο σκληροιδημα

P83.1 Τοξικό ερύθημα του νεογνού

P83.2 εμβρυϊκός ύδρωπας που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο

P83.3 Διάφορες άλλες μορφές οιδήματος ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό

P83.4 Διόγκωση του μαστού του νεογνού

P83.5 Συγγενης υδροκηλη

P83.6 Πολυποδας του ομφαλιου λωρου του νεογνου

P83.8 αλλες καθορισμενες καταστασεις των καλυπτηριων ιστων ειδικες για το εμβρυο και το νεογνο

P83.9 Κατασταση των καλυπτηριων ιστων ειδικη για το εμβρυο και το νεογνο, μη καθορισμενη

P90 Σπασμοί του νεογνού

P91 αλλες εγκεφαλικες διαταραχες του νεογνου

P91.0 Νεογνικη εγκεφαλικη ισχαιμια

P91.1 Επικτητες περικοιλιακες κυστεις του νεογνου

P91.2 Νεογνικη εγκεφαλικη λευκομαλακυνση

P91.3 Εγκεφαλική ευερεθιστότητα του νεογνού

P91.4 Νεογνικη εγκεφαλικη καταστολη

P91.5 Νεογνικο κωμα

P91.6 Υποξικη ισχαιμικη εγκεφαλοπαθεια του νεογνου

P91.8 αλλες καθορισμενες εγκεφαλικες διαταραχες του νεογνου



P91.9 Εγκεφαλικη διαταραχη του νεογνου, μη καθορισμενη

P92 Προβληματα σιτισης του νεογνου

P92.0 εμετος του νεογνου

P92.1 Παλινδρομηση της τροφης (αναγωγη) και μηρυκασμος του νεογνου

P92.2 Βραδεια σιτιση του νεογνου

P92.3 Υποσιτισμος του νεογνου

P92.4 Υπερσιτισμος του νεογνου

P92.5 Νεογνικη δυσχερεια κατα τον θηλασμο

P92.8 αλλα προβληματα σιτισης του νεογνου

P92.9 Προβλημα σιτισης του νεογνου, μη καθορισμενο

P93 Αντιδρασεις και δηλητηριασεις που οφειλονται σε φαρμακα που χορηγουνται στο εμβρυο και το νεογνο

P94 Διαταραχες του μυϊκου τονου του νεογνου

P94.0 Παροδικη νεογνικη μυασθενεια

P94.1 Συγγενης υπερτονια

P94.2 Συγγενης υποτονια

P94.8 αλλες διαταραχες του μυϊκου τονου του νεογνου

P94.9 Διαταραχη του μυϊκου τονου του νεογνου, μη καθορισμενη

P95 Εμβρυϊκος θανατος μη καθορισμενης αιτιας

P96 αλλες καταστασεις που προερχονται απο την περιγεννητικη περιοδο

P96.0 Συγγενης νεφρικη ανεπαρκεια

P96.1 Συμπτώματα στέρησης του νεογνού οφειλόμενο στη χρήση από τη μητέρα φαρμάκων που προκαλούν εθισμό

P96.2 Στερητικα συμπτωματα απο τη θεραπευτικη χρηση φαρμακων στο νεογνο

P96.3 Διεύρυνση των ραφών του κρανίου στο νεογνό

P96.4 Τερματισμός της εγκυμοσύνης, έμβρυο και νεογνό

P96.5 Επιπλοκες των ενδομητριων επεμβασεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

P96.8 Ορισμένες άλλες καταστάσεις η έναρξη των οποίων εντοπίζεται στην περιγεννητική περίοδο

P96.9 Διάφορες καταστάσεις, η έναρξη των οποίων εντοπίζεται στην περιγεννητική περίοδο

Q00 Ανεγκεφαλια και συναφεις ανωμαλιες

Q00.0 Ανεγκεφαλια

Q00.1 Κρανιοραχισχιση

Q00.2 Ινιεγκεφαλια

Q01 Εγκεφαλοκηλη

Q01.0 Μετωπιαια εγκεφαλοκηλη

Q01.1 Ρινομετωπιαια εγκεφαλοκηλη

Q01.2 Ινιακη εγκεφαλοκηλη

Q01.8 Εγκεφαλοκηλη αλλων εντοπισεων

Q01.9 Εγκεφαλοκηλη, μη καθορισμενη

Q02 Μικροκεφαλία

Q03 Συγγενης υδροκεφαλος

Q03.0 Ανωμαλιες του υδραγωγου του Sylvius

Q03.1 Ατρησια των τρηματων των Magendie και Luschka



Q03.8 αλλος συγγενης υδροκεφαλος

Q03.9 Συγγενης υδροκεφαλος, μη καθορισμενος

Q04 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του εγκεφαλου

Q04.0 Συγγενεις ανωμαλιες του μεσολοβιου

Q04.1 Αρινεγκεφαλια

Q04.2 Ολοπροσεγκεφαλια

Q04.3 αλλες ελλειμματικες δυσπλασιες του εγκεφαλου

Q04.4 Διαφραγματo-oπτικη  δυσπλασια

Q04.5 Μεγαλεγκεφαλία

Q04.6 Συγγενεις εγκεφαλικες κυστεις

Q04.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του εγκεφαλου

Q04.9 Συγγενης ανωμαλια του εγκεφαλου, μη καθορισμενη

Q05 Δισχιδης ραχη

Q05.0 Αυχενικη δισχιδης ραχη με υδροκεφαλο

Q05.1 Θωρακική δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο

Q05.2 Οσφυϊκη δισχιδης ραχη με υδροκεφαλο

Q05.3 Δισχιδης ραχη της ιερης χωρας με υδροκεφαλο

Q05.4 Μη καθορισμενη δισχιδης ραχη με υδροκεφαλο

Q05.5 Αυχενικη δισχιδης ραχη χωρις υδροκεφαλο

Q05.6 Θωρακικη δισχιδης ραχη χωρις υδροκεφαλο

Q05.7 Οσφυϊκη δισχιδης ραχη χωρις υδροκεφαλο

Q05.8 Δισχιδης ραχη της ιερης χωρας χωρις υδροκεφαλο

Q05.9 Δισχιδης ραχη, μη καθορισμενη

Q06 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του νωτιαιου μυελου

Q06.0 Αμυελια

Q06.1 Υποπλασια και δυσπλασια του νωτιαιου μυελου

Q06.2 Διαστηματομυελια

Q06.3 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της ιππουριδας

Q06.4 Υδρομυελια

Q06.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του νωτιαιου μυελου

Q06.9 Συγγενης ανωμαλια του νωτιαιου μυελου, μη καθορισμενη

Q07 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του νευρικου συστηματος

Q07.0 Συνδρομο Arnold-Chiari

Q07.8 Ορισμένες άλλες συγγενείς ανωμαλίες της διάπλασης του νευρικού συστήματος

Q07.9 Συγγενης ανωμαλια του νευρικου συστηματος, μη καθορισμενη

Q10 Συγγενεις ανωμαλιες του βλεφαρου, της δακρυϊκης συσκευης και του οφθαλμικου κογχου

Q10.0 Συγγενης πτωση

Q10.1 Συγγενες εκτροπιο

Q10.2 Συγγενες εντροπιο

Q10.3 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του βλεφαρου

Q10.4 ελλειψη και αγενεσια της δακρυϊκης συσκευης

Q10.5 Συγγενης στενωση και ρικνωση του δακρυϊκου πορου



Q10.6 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της δακρυϊκης συσκευης

Q10.7 Συγγενης ανωμαλια του οφθαλμικου κογχου

Q11 Ανοφθαλμία, μικροφθαλμία και μακροφθαλμία

Q11.0 Κυστικος βολβος (οφθαλμου)

Q11.1 αλλη ανοφθαλμια

Q11.2 Μικροφθαλμος

Q11.3 Μακροφθαλμία

Q12 Συγγενεις ανωμαλιες του φακου

Q12.0 Συγγενης καταρρακτης

Q12.1 Συγγενης εκτοπια του φακου

Q12.2 Συγγενές κολόβωμα του φακού

Q12.3 Συγγενης αφακια φακου

Q12.4 Σφαιροφακία

Q12.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του φακου

Q12.9 Συγγενης ανωμαλια του φακου, μη καθορισμενη

Q13 Συγγενεις ανωμαλιες του προσθιου τμηματος του οφθαλμου

Q13.0 Κολοβωμα της ιριδας

Q13.1 ελλειψη της ιριδας

Q13.2 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της ιριδας

Q13.3 Συγγενης θολεροτητα του κερατοειδους

Q13.4 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του κερατοειδους

Q13.5 Κυανοι σκληροι

Q13.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του προσθιου τμηματος του οφθαλμου

Q13.9 Συγγενης ανωμαλια του προσθιου τμηματος του οφθαλμου, μη καθορισμενη

Q14 Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού

Q14.0 Συγγενης ανωμαλια του υαλωδους σωματος

Q14.1 Συγγενης ανωμαλια του αμφιβληστροειδους

Q14.2 Συγγενης ανωμαλια του οπτικου δισκου

Q14.3 Συγγενης ανωμαλια του χοριοειδους χιτωνα

Q14.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του οπισθιου τμηματος του οφθαλμου

Q14.9 Συγγενης ανωμαλια του οπισθιου τμηματος του οφθαλμου, μη καθορισμενη

Q15 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του οφθαλμού

Q15.0 Συγγενες γλαυκωμα

Q15.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του οφθαλμου

Q15.9 Μη ειδικού τύπου συγγενείς διαμαρτίες του οφθαλμού

Q16 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ωτός που προκαλούν μείωση της ακοής

Q16.0 Συγγενης ελλειψη του πτερυγιου (ωτος)

Q16.1 Συγγενής έλλειψη, ατρησία, η στένωση του έξω ακουστικού πόρου

Q16.2 Απουσία ευσταχιανής σάλπιγγας

Q16.3 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των ακουστικών οσταρίων

Q16.4 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του μεσου ωτος

Q16.5 Συγγενης ανωμαλια του εσω ωτος

Q16.9 Συγγενης ανωμαλια του ωτος που προκαλει βλαβη της ακοης, μη καθορισμενη

Q17 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ωτός

Q17.0 Επικουρικο πτερυγιο ωτος



Q17.1 Μακροωτια

Q17.2 Μικροωτια

Q17.3 αλλο παραμορφωμενο ους

Q17.4 Ανωμαλιες της θεσης του ωτος

Q17.5 Προεξεχον ους

Q17.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του ωτος

Q17.9 Συγγενης ανωμαλια του ωτος, μη καθορισμενη

Q18 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του προσώπου και του τραχήλου

Q18.0 Κολπος, συριγγιο και κυστη της βραγχιακης σχισμης

Q18.1 Προωτιαιος κολπος και κυστη

Q18.2 αλλες ανωμαλιες της βραγχιακης σχισμης

Q18.3 Μεμβρανη του τραχηλου

Q18.4 Μακροστομια

Q18.5 Μικροστομια

Q18.6 Μακροχειλια

Q18.7 Μικροχειλία

Q18.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του προσωπου και του τραχηλου

Q18.9 Συγγενης ανωμαλια του προσωπου και του τραχηλου, μη καθορισμενη

Q20 Συγγενεις ανωμαλιες των καρδιακων κοιλοτητων και των μεταξυ τους συνδεσεων

Q20.0 Κοινος αρτηριακος κορμος

Q20.1 Διπλη εξοδος [διπλοεξοδος] δεξιας κοιλιας

Q20.2 Διπλη εξοδος αριστερης κοιλιας

Q20.3 Ασυμπτωματικη κοιλιοαρτηριακη επικοινωνια

Q20.4 Κοιλια με διπλο στομιο εισοδου

Q20.5 Ασυμπτωματικη κολποκοιλιακη επικοινωνια

Q20.6 Ισομερισμος των κολπικων εξαρτηματων

Q20.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των καρδιακων κοιλοτητων και των μεταξυ τους συνδεσεων

Q20.9 Συγγενης ανωμαλια των καρδιακων κοιλοτητων και των μεταξυ τους συνδεσεων, μη καθορισμενη

Q21 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των καρδιακών διαφραγμάτων

Q21.0 ελλειμμα στο μεσοκοιλιακο διαφραγμα [μεσοκοιλιακο ελλειμμα]

Q21.1 ελλειμμα στο μεσοκοιλιακο διαφραγμα [μεσοκολπικο ελλειμμα]

Q21.2 ελλειμμα του κολποκοιλιακου διαφραγματος

Q21.3 Τετραλογια του Fallot

Q21.4 ελλειμμα του αορτοπνευμονικου διαφραγματος

Q21.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των καρδιακων διαφραγματων

Q21.9 Συγγενης ανωμαλια του καρδιακου διαφραγματος, μη καθορισμενη

Q22 Συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής βαλβίδας και της τριχλώχινας βαλβίδας

Q22.0 Ατρησια της πνευμονικης βαλβιδας

Q22.1 Συγγενης στενωση της πνευμονικης βαλβιδας

Q22.2 Συγγενης ανεπαρκεια της πνευμονικης βαλβιδας

Q22.3 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της πνευμονικης βαλβιδας

Q22.4 Συγγενης στενωση της τριγλωχινας βαλβιδας

Q22.5 Ανωμαλια του Ebstein

Q22.6 Συνδρομο υποπλαστικης δεξιας καρδιας



Q22.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της τριγλωχινας βαλβιδας

Q22.9 Συγγενης ανωμαλια της τριγλωχινας βαλβιδας, μη καθορισμενη

Q23 Συγγενείς ανωμαλίες της αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας

Q23.0 Συγγενης στενωση της αορτικης βαλβιδας

Q23.1 Συγγενης ανεπαρκεια της αορτικης βαλβιδας

Q23.2 Συγγενης μιτροειδικη στενωση

Q23.3 Συγγενης ανεπαρκεια της μιτροειδους

Q23.4 Συνδρομο αριστερης υποπλαστικης καρδιας

Q23.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της αορτικης και της μιτροειδους βαλβιδας

Q23.9 Συγγενης ανωμαλια της αορτικης και της μιτροειδους βαλβιδας, μη καθορισμενη

Q24 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες της καρδιάς

Q24.0 Δεξιοκαρδία

Q24.1 Αριστεροκαρδια

Q24.2 Τρικολπη καρδια

Q24.3 Πνευμονική υποβαλβιδική στένωση (υποβαλβιδική στένωση της πνευμονικής)

Q24.4 Συγγενης υποαορτικη στενωση

Q24.5 Ανωμαλιες των στεφανιαιων αγγειων

Q24.6 Συγγενης καρδιακος αποκλεισμος

Q24.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες της καρδιας

Q24.9 Συγγενης ανωμαλια της καρδιας, μη καθορισμενη

Q25 Συγγενεις ανωμαλιες των μεγαλων αρτηριων

Q25.0 Ανοικτος αρτηριακος πορος

Q25.1 Στενωση του ισθμου της αορτης

Q25.2 Ατρησια της αορτης

Q25.3 Στενωση της αορτης

Q25.4 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της αορτης

Q25.5 Ατρησια της πνευμονικης αρτηριας

Q25.6 Στενωση της πνευμονικης αρτηριας

Q25.7 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της πνευμονικης αρτηριας

Q25.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των μεγαλων αρτηριων

Q25.9 Συγγενης ανωμαλια των μεγαλων αρτηριων, μη καθορισμενη

Q26 Συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης των μεγάλων φλεβών

Q26.0 Συγγενης στενωση της κοιλης φλεβας

Q26.1 Παραμονη αριστερης ανω κοιλης φλεβας

Q26.2 Ολικη ανωμαλη πνευμονικη φλεβικη επικοινωνια

Q26.3 Μερικη ανωμαλη πνευμονικη φλεβικη επικοινωνια

Q26.4 Ανωμαλη πνευμονικη φλεβικη επικοινωνια, μη καθορισμενη

Q26.5 Ανωμαλη πυλαια φλεβικη επανοδος

Q26.6 Συριγγιο μεταξυ της πυλαιας φλεβας και της ηπατικης αρτηριας

Q26.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των μεγαλων φλεβων

Q26.9 Συγγενης ανωμαλια μεγαλης φλεβας, μη καθορισμενη

Q27 Άλλες συγγενείς ανωμαλίεςτων περιφερικών αγγείων



Q27.0 Συγγενης ελλειψη και υποπλασια της ομφαλικης αρτηριας

Q27.1 Συγγενης στενωση της νεφρικης αρτηριας

Q27.2 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της νεφρικης αρτηριας

Q27.3 Περιφερικη αρτηριοφλεβωδης δυσπλασια

Q27.4 Συγγενης φλεβεκτασια

Q27.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του περιφερικου αγγειακου συστηματος

Q27.9 Συγγενης ανωμαλια του περιφερικου αγγειακου συστηματος, μη καθορισμενη

Q28 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του κυκλοφορικου συστηματος

Q28.0 Αρτηριοφλεβωδης δυσπλασια των προεγκεφαλικων αγγειων

Q28.1 αλλες ανωμαλιες των προεγκεφαλικων αγγειων

Q28.2 Αρτηριοφλεβωδης δυσπλασια των εγκεφαλικων αγγειων

Q28.3 αλλες ανωμαλιες των εγκεφαλικων αγγειων

Q28.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του κυκλοφορικου συστηματος

Q28.9 Συγγενης ανωμαλια του κυκλοφορικου συστηματος, μη καθορισμενη

Q30 Συγγενείς ανωμαλίες της ρινας

Q30.0 Ατρησια των ρινικων χοανων

Q30.1 Αγενεσία και ελλειπής ανάπτυξη της ρινός

Q30.2 Σχισμοειδης ρινα και  ρινοσχιστια

Q30.3 Συγγενης διατρηση του ρινικου διαφραγματος

Q30.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της ρινας

Q30.9 Συγγενης ανωμαλια της ρινας, μη καθορισμενη

Q31 Συγγενείς ανωμαλίες της διάπλασης του λάρυγγα

Q31.0 Μεμβρανη του λαρυγγα

Q31.1 Συγγενης υπογλωττιδικη στενωση

Q31.2 Υποπλασια του λαρυγγα

Q31.3 Λαρυγγοκήλη

Q31.4 Συγγενής λαρυγγικός συριγμός

Q31.5 Συγγενης λαρυγγομαλακια

Q31.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του λαρυγγα

Q31.9 Συγγενης ανωμαλια του λαρυγγα, μη καθορισμενη

Q32 Συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας και των βρόγχων

Q32.0 Συγγενης τραχειομαλακια των χονδρων της τραχειας

Q32.1 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της τραχειας

Q32.2 Συγγενης βρογχομαλακια

Q32.3 Συγγενης στενωση των βρογχων

Q32.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των βρόγχων

Q33 Συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων

Q33.0 Συγγενης κυστικος πνευμονας

Q33.1 Επικουρικος λοβος του πνευμονα

Q33.2 Απολυμα του πνευμονα

Q33.3 Αγενεσια του πνευμονα

Q33.4 Συγγενης βρογχεκτασια

Q33.5 εκτοπος ιστος στον πνευμονα



Q33.6 Υποπλασια και δυσπλασια του πνευμονα

Q33.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των πνευμονων

Q33.9 Συγγενης ανωμαλια των πνευμονων, μη καθορισμενη

Q34 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του αναπνευστικου συστηματος

Q34.0 Ανωμαλίες του υπεζωκότα

Q34.1 Συγγενης κυστη του μεσοπνευμονιου

Q34.8 Άλλες συγκεκριμένες διαμαρτίες της διάπλασης του αναπνευστικού συστήματος

Q34.9 Συγγενης ανωμαλια του αναπνευστικου συστηματος, μη καθορισμενη

Q35 Υπερωϊοσχιστια

Q35.0 Σχιστία της σκληρής υπερώας, αμφοτερόπλευρη

Q35.1 Υπερωϊοσχιστια, της σκληρης υπερωας

Q35.2 Σχιστία της μαλθακής υπερώας, αμφοτερόπλευρη

Q35.3 Σχιστία της μαλθακής υπερώας, ετερόπλευρη

Q35.4 Σχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας, αμφοτερόπλευρη

Q35.5 Υπερωϊοσχιστια της σκληρης και της μαλθακης υπερωας

Q35.6 Σχιστία, που αφορά τη μέση γραμμή

Q35.7 Σχιστια της σταφυλης

Q35.8 Υπερωϊοσχιστία, αμφοτερόπλευρη

Q35.9 Υπερωϊοσχιστια, μη καθορισμενη

Q36 Χειλεοσχιστια

Q36.0 Χειλεοσχιστια, αμφοτεροπλευρη

Q36.1 Χειλεοσχιστια, μεση

Q36.9 Χειλεοσχιστια, ετεροπλευρη

Q37 Χειλεοϋπερωϊοσχιστία

Q37.0 Υπερωϊοσχιστια της σκληρης υπερωας με αμφοτεροπλευρη χειλεοσχιστια

Q37.1 Υπερωϊοσχιστια της σκληρης υπερωας με ετεροπλευρη χειλεοσχιστια

Q37.2 Υπερωϊοσχιστια της μαλθακης υπερωας με αμφοτεροπλευρη χειλεοσχιστια

Q37.3 Σχιστία της μαλθακής υπερώας με χειλεοσχιστία, ετερόπλευρη

Q37.4 Υπερωϊοσχιστια της σκληρης και της μαλθακης υπερωας με αμφοτεροπλευρη χειλεοσχιστια

Q37.5 Σχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας με χειλεοσχιστία, ετερόπλευρη

Q37.8 Μη καθορισμενη υπερωϊοσχιστια με αμφοτεροπλευρη χειλεοσχιστια

Q37.9 Μη καθορισμενη υπερωϊοσχιστια με ετεροπλευρη χειλεοσχιστια

Q38 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας, του στόματος και του φάρυγγα

Q38.0 Συγγενεις ανωμαλιες των χειλεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q38.1 Αγκυλογλωσσια

Q38.2 Μακρογλωσσια

Q38.3 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας

Q38.4 Συγγενεις ανωμαλιες των σιαλογονων αδενων και πορων

Q38.5 Συγγενεις ανωμαλιες της υπερωας, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q38.6 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του στοματος

Q38.7 Φαρυγγικα εκκολπωματα

Q38.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του φαρυγγα

Q39 Συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου



Q39.0 Ατρησια του οισοφαγου χωρις συριγγιο

Q39.1 Ατρησια του οισοφαγου με τραχειοοισοφαγικο συριγγιο

Q39.2 Συγγενες τραχειοοισοφαγικο συριγγιο χωρις ατρησια

Q39.3 Συγγενης στενωση του οισοφαγου

Q39.4 Μεμβρανη του οισοφαγου

Q39.5 Συγγενης διευρυνση του οισοφαγου

Q39.6 Εκκολπωμα του οισοφαγου

Q39.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του οισοφαγου

Q39.9 Συγγενης ανωμαλια του οισοφαγου, μη καθορισμενη

Q40 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ανώτερης πεπτικής οδού

Q40.0 Συγγενης υπερτροφικη πυλωρικη στενωση

Q40.1 Συγγενης διαφραγματοκηλη (οισοφαγοκηλη) διαμεσου του οισοφαγικου τρηματος

Q40.2 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του στομαχου

Q40.3 Συγγενης ανωμαλια του στομαχου, μη καθορισμενη

Q40.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις διαμαρτιες της ανωτερης πεπτικης οδου

Q40.9 Συγγενης ανωμαλια της ανωτερης πεπτικης οδου, μη καθορισμενη

Q41 Συγγενής απουσία, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου

Q41.0 Συγγενής απουσία, ατρησία και στένωση του δωδεκαδακτύλου

Q41.1 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση της νηστιδας

Q41.2 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση του ειλεου

Q41.8 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση αλλων καθορισμενων τμηματων του λεπτου εντερου

Q41.9 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση του λεπτου εντερου, μη καθορισμενου τμηματος

Q42 Συγγενής απουσία, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου

Q42.0 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση του ορθου με συριγγιο

Q42.1 Συγγενής απουσία, ατρησία και στένωση του ορθού χωρίς συρίγγιο

Q42.2 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση του πρωκτου με συριγγιο

Q42.3 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση του πρωκτου χωρις συριγγιο

Q42.8 Συγγενης ελλειψη, ατρησια και στενωση αλλων τμηματων του παχεος εντερου

Q42.9 Συγγενής απουσία, ατρησία και στένωση διαφόρων τμημάτων του παχέος εντέρου μη ειδικού τύπου

Q43 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εντέρου

Q43.0 Εκκολπωμα του Meckel [Μεκκελειος αποφυση]

Q43.1 Νοσος του Hirschsprung

Q43.2 αλλες συγγενεις λειτουργικες διαταραχες του κολου

Q43.3 Συγγενεις ανωμαλιες της στηριξης του εντερου

Q43.4 Διπλασιασμος του εντερου

Q43.5 εκτοπος πρωκτος

Q43.6 Συγγενες συριγγιο του ορθου και του πρωκτου

Q43.7 Παραμονη αμαρας (κλοακης)

Q43.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του εντερου

Q43.9 Συγγενης ανωμαλια του εντερου, μη καθορισμενη

Q44 Συγγενείς ανωμαλίες της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων πόρων και του ήπατος



Q44.0 Αγενεσια, απλασια και υποπλασια της χοληδοχου κυστης

Q44.1 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της χοληδοχου κυστης

Q44.2 Ατρησια των χοληφορων πορων

Q44.3 Συγγενης στενωση των χοληφορων πορων

Q44.4 Κύστη του χοληδόχου πόρου

Q44.5 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των χοληδοχων πορων

Q44.6 Κυστικη νοσος του ηπατος

Q44.7 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του ηπατος

Q45 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος

Q45.0 Αγενεσια, απλασια και υποπλασια του παγκρεατος

Q45.1 Δακτυλοειδες παγκρεας

Q45.2 Συγγενης παγκρεατικη κυστη

Q45.3 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του παγκρεατος και του παγκρεατικου πορου

Q45.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του πεπτικου συστηματος

Q45.9 Συγγενης ανωμαλια του πεπτικου συστηματος, μη καθορισμενη

Q50 Συγγενείς ανωμαλίες των ωοθηκών, των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσμων

Q50.0 Συγγενης ελλειψη της ωοθηκης

Q50.1 Αναπτυξιακη κυστη της ωοθηκης

Q50.2 Συγγενης συστροφη της ωοθηκης

Q50.3 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των ωοθηκων

Q50.4 Εμβρυϊκη κυστη των σαλπιγγων

Q50.5 Εμβρυϊκη κυστη των πλατεων συνδεσμων

Q50.6 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των σαλπιγγων και των πλατεων συνδεσμων

Q51 Συγγενεις ανωμαλιες της μητρας και του τραχηλου

Q51.0 Αγενεσια και απλασια της μητρας

Q51.1 Διπλασιασμός της μήτρας με διπλασιασμό του τραχήλου και του κόλπου

Q51.2 αλλος διπλασιασμος της μητρας

Q51.3 Δικερος μητρα

Q51.4 Μονοκερος μητρα

Q51.5 Αγενεσια και απλασια του τραχηλου

Q51.6 Εμβρυϊκη κυστη του τραχηλου

Q51.7 Συγγενη συριγγια μεταξυ της μητρας και της πεπτικης και ουροποιητικης οδου

Q51.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της μητρας και του τραχηλου

Q51.9 Συγγενης ανωμαλια της μητρας και του τραχηλου, μη καθορισμενη

Q52 Άλλεςσυγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος του θήλεος

Q52.0 Συγγενής απουσία του κόλπου

Q52.1 Διπλασιασμος του κολπου

Q52.2 Συγγενες ορθοκολπικο συριγγιο

Q52.3 ατρητος παρθενικος υμενας

Q52.4 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του κολπου

Q52.5 Συνενωση των χειλεων (του αιδοιου)

Q52.6 Συγγενης ανωμαλια της κλειτοριδας

Q52.7 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του αιδοιου



Q52.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του γεννητικου συστηματος της γυναικας

Q52.9 Μη συγκεκριμένες συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος του θήλεος

Q53 Μη κατελθων ορχις

Q53.0 εκτοπος ορχις

Q53.1 Μη κατελθων  ορχις, ετεροπλευρος

Q53.2 Μη κατελθων ορχις, αμφοτεροπλευρος

Q53.9 Μη κατελθων ορχις, μη καθορισμενος

Q54 Υποσπαδιας

Q54.0 Υποσπαδιας, βαλανικος

Q54.1 Υποσπαδιας, πεϊκος

Q54.2 Υποσπαδιας, οσχεοπεϊκος

Q54.3 Υποσπαδιας, περινεϊκος

Q54.4 Συγγενης χορδη

Q54.8 αλλος υποσπαδιας

Q54.9 Υποσπαδιας, μη καθορισμενος

Q55 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των ανδρικων γεννητικων οργανων

Q55.0 ελλειψη και απλασια του ορχεος

Q55.1 Υποπλασία του όρχεος και του οσχέου

Q55.2 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του ορχεος και του οσχεου

Q55.3 Ατρησια του σπερματικου πορου

Q55.4 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του σπερματικου πορου, της επιδιδυμιδας, των σπερματοδοχων κυστεων και του προστατη

Q55.5 Συγγενης ελλειψη και απλασια του πεους

Q55.6 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του πεους

Q55.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες των ανδρικων γεννητικων οργανων

Q55.9 Συγγενης ανωμαλια ανδρικου γεννητικου οργανου, μη καθορισμενη

Q56 Απροσδιοριστο φυλο και ψευδοερμαφροδιτισμος

Q56.0 Ερμαφροδιτισμός, που δεν ταξινομείται αλλού

Q56.1 αρρην ψευδερμαφροδιτισμος, που δεν ταξινομειται αλλου

Q56.2 Θηλυκος ψευδερμαφροδιτισμος, που δεν ταξινομειται αλλου

Q56.3 Ψευδερμαφροδιτισμος, μη καθορισμενος

Q56.4 Απροσδιοριστο φυλο, μη καθορισμενο

Q60 Νεφρική αγενεσία και άλλες διαμαρτίες από έλλειψη των νεφρών

Q60.0 Νεφρικη αγενεσια, ετεροπλευρος

Q60.1 Νεφρικη αγενεσια, αμφοτεροπλευρος

Q60.2 Νεφρικη αγενεσια, μη καθορισμενη

Q60.3 Υποπλασια των νεφρων, ετεροπλευρος

Q60.4 Υποπλασια των νεφρων, αμφοτεροπλευρος

Q60.5 Υποπλασια των νεφρων, μη καθορισμενη

Q60.6 Συνδρομο Potter

Q61 Κυστική νόσος των νεφρών

Q61.0 Συγγενης μονηρης νεφρικη κυστη

Q61.1 Πολυκυστικος νεφρος, αυτοσωμιακος υπολειπομενος

Q61.2 Πολυκυστικος νεφρος, αυτοσωμιακος επικρατουντος τυπου



Q61.3 Μη συγκεκριμένος τύπος πολυκυστικού νεφρού

Q61.4 Νεφρικη δυσπλασια

Q61.5 Κυστεις της μυελωδους μοιρας των νεφρων

Q61.8 αλλες κυστικες νοσοι του νεφρου

Q61.9 Κυστικη νοσος του νεφρου, μη καθορισμενη

Q62 Συγγενείς αποφρακτικές ανωμαλίες της νεφρικής πυέλου και συγγενείς ανωμαλίες του ουρητήρα

Q62.0 Συγγενης υδρονεφρωση

Q62.1 Ατρησια και στενωση του ουρητηρα

Q62.2 Συγγενης μεγαουρητηρας

Q62.3 αλλες αποφρακτικες διαταραχες της νεφρικης πυελου και του ουρητηρα

Q62.4 Αγενεσια του ουρητηρα

Q62.5 Διπλασιασμός του ουρητήρα

Q62.6 Ανώμαλη θέση του ουρητήρα

Q62.7 Συγγενης κυστεο-ουρητηρο-νεφρικη παλινδρομηση

Q62.8 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ουρητήρα

Q63 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του νεφρου

Q63.0 Υπεράριθμος νεφρός

Q63.1 Λοβιωδης, νεφρος απο συμφυση και πεταλοειδης νεφρος

Q63.2 εκτοπος νεφρος

Q63.3 Υπερπλαστικος και γιγαντιαιος νεφρος

Q63.8 Άλλες συγκεκριμένες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των νεφρών

Q63.9 Συγγενης ανωμαλια του νεφρου, μη καθορισμενη

Q64 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του ουροποιητικου συστηματος

Q64.0 Επισπαδιας

Q64.1 Εκστροφη της ουροδοχου κυστης

Q64.2 Συγγενεις βαλβιδες της οπισθιας ουρηθρας

Q64.3 αλλη ατρησια και στενωση της ουρηθρας και του αυχενα της ουροδοχου κυστης

Q64.4 Ανωμαλιες του ουραχου

Q64.5 Συγγενης ελλειψη της ουροδοχου κυστης και της ουρηθρας

Q64.6 Συγγενή εκκολπώματα της κύστης

Q64.7 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της ουροδοχου κυστης και της ουρηθρας

Q64.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του ουροποιητικου συστηματος

Q64.9 Συγγενης ανωμαλια του ουροποιητικου συστηματος, μη καθορισμενη

Q65 Συγγενείς ανωμαλίες του ισχίου

Q65.0 Συγγενες εξαρθρημα του ισχιου, ετεροπλευρο

Q65.1 Συγγενες εξαρθρημα του ισχιου, αμφοτεροπλευρο

Q65.2 Συγγενες εξαρθρημα του ισχιου, μη καθορισμενο

Q65.3 Συγγενες υπεξαρθρημα του ισχιου, ετεροπλευρο

Q65.4 Συγγενες υπεξαρθρημα του ισχιου, αμφοτεροπλευρο

Q65.5 Συγγενες υπεξαρθρημα του ισχιου, μη καθορισμενο

Q65.6 Ασταθες ισχιο

Q65.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του ισχίου

Q65.9 Συγγενης δυσπλασια του ισχιου, μη καθορισμενη

Q66 Συγγενείς ανωμαλίες του άκρου ποδός



Q66.0 Ραιβοϊπποποδια

Q66.1 Ραιβοπτερνοποδία

Q66.2 Ραιβο μεταταρσιο

Q66.3 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες του άκρου πόδα που σχετίζονται με ραιβότητα

Q66.4 Βλαισοπτερνοποδια

Q66.5 Συγγενής πλατυποδία

Q66.6 αλλες συγγενεις δυσπλασιες του ακρου ποδα που σχετιζονται με βλαισοτητα

Q66.7 Κοιλος πους

Q66.8 αλλες συγγενεις δυσπλασιες του ακρου ποδα

Q66.9 Συγγενης δυσπλασια του ακρου ποδα, μη καθορισμενη

Q67 Συγγενεις μυοσκελετικες δυσπλασιες της κεφαλης, του προσωπου, της σπονδυλικης στηλης και του θωρακα

Q67.0 Ασυμμετρία του προσώπου

Q67.1 Συμπιεση του προσωπου

Q67.2 Δολιχοκεφαλια

Q67.3 Πλαγιοκεφαλια

Q67.4 αλλες συγγενεις δυσπλασιες του κρανιου, του προσωπου και της γναθου

Q67.5 Συγγενης δυσπλασια της σπονδυλικης στηλης

Q67.6 Χωνοειδης θωρακας

Q67.7 Τροπιδοειδης θωρακας

Q67.8 αλλες συγγενεις δυσπλασιες του θωρακα

Q68 Άλλες συγγενείς μυοσκελετικές ανωμαλίες

Q68.0 Συγγενης δυσπλασια του στερνοκλειδομαστοειδους μυος

Q68.1 Συγγενης δυσπλασια της ακρας χειρας

Q68.2 Συγγενης δυσπλασια του γονατος

Q68.3 Συγγενης ραιβοτητα του μηριαιου (οστου)

Q68.4 Συγγενης ραιβοτητα της κνημης και της περονης

Q68.5 Συγγενής ραιβότης των μακρών οστών του κάτω άκρου, μη ειδικού τύπου

Q68.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις μυοσκελετικες δυσπλασιες

Q69 Πολυδακτυλια

Q69.0 Υπεραριθμο(α) δακτυλο(α) (της ακρας χειρας)

Q69.1 Υπεραριθμος(οι) αντιχειρας(ες)

Q69.2 Υπεραριθμο(α) δακτυλο(α) (του ακρου ποδα)

Q69.9 Πολυδακτυλία, διάφορες περιπτώσεις

Q70 Συνδακτυλια

Q70.0 Συμφυση δακτυλων (της ακρας χειρας)

Q70.1 Υμενωδης συνδακτυλια (της ακρας χειρας) [μεσοδακτυλιες πτυχες]

Q70.2 Συμφυση δακτυλων (του ακρου ποδα)

Q70.3 Υμενωδης συνδακτυλια (του ακρου ποδα) [μεσοδακτυλιες πτυχες]

Q70.4 Πολυσυνδακτυλια

Q70.9 Συνδακτυλια, μη καθορισμενη

Q71 Ελλειμματικες ανωμαλιες του ανω ακρου

Q71.0 Συγγενης πληρης ελλειψη του(ων) ανω ακρου(ων)

Q71.1 Συγγενης ελλειψη του βραχιονα και του αντιβραχιου με παρουσια της ακρας χειρας

Q71.2 Συγγενης ελλειψη αμφοτερων του αντιβραχιου και της ακρας χειρας



Q71.3 Συγγενης ελλειψη της ακρας χειρας και δακτυλου(ων)

Q71.4 Επιμηκης ελλειμματικη ανωμαλια της κερκιδας

Q71.5 Επιμηκης ελλειμματικη ανωμαλια της ωλενης

Q71.6 Χειρα [εκτροδακτυλια] δικην δαγκανας αστακου

Q71.8 αλλες ελλειμματικες ανωμαλιες του(ων) ανω ακρου(ων)

Q71.9 Ελλειμματικη ανωμαλια του ανω ακρου, μη καθορισμενη

Q72 Ελλειμματικες ανωμαλιες του κατω ακρου

Q72.0 Συγγενης πληρης ελλειψη του(ων) κατω ακρου(ων)

Q72.1 Συγγενης ελλειψη του μηρου και της κνημης με παρουσια του ακρου ποδα

Q72.2 Συγγενής απουσία και των οστών της κνήμης και του άκρου πόδα

Q72.3 Συγγενης ελλειψη του ακρου ποδα και δακτυλου(ων)

Q72.4 Επιμήκης δυσπλασία του μηριαίου οστού από έλλειμμα

Q72.5 Επιμηκης ελλειμματικη ανωμαλια του οστου της κνημης

Q72.6 Επιμηκης ελλειμματικη ανωμαλια της περονης

Q72.7 Σχιστοποδια

Q72.8 αλλες ελλειμματικες ανωμαλιες του(ων) κατω ακρου(ων)

Q72.9 Ελλειμματικη ανωμαλια του κατω ακρου, μη καθορισμενη

Q73 Ελλειμματικες ανωμαλιες μη καθορισμενου ακρου

Q73.0 Συγγενης ελλειψη μη καθορισμενου(ων) ακρου(ων)

Q73.1 Φωκομελια, μη καθορισμενου(ων) ακρου(ων)

Q73.8 αλλες ελλειμματικες ανωμαλιες μη καθορισμενου(ων) ακρου(ων)

Q74 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του(ων) ακρου(ων)

Q74.0 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του(ων) ανω ακρου(ων), περιλαμβανομενης της ωμικης ζωνης

Q74.1 Συγγενης ανωμαλια του γονατος

Q74.2 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του(ων) κατω ακρου(ων), περιλαμβανομενης και της πυελικης ζωνης

Q74.3 Πολλαπλη συγγενης αρθρογρυπωση

Q74.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του(ων) ακρου(ων)

Q74.9 Μη καθορισμενη συγγενης ανωμαλια των ακρων

Q75 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των οστων του κρανιου και του προσωπου

Q75.0 Κρανιοσυνοστέωση

Q75.1 Κρανιοπροσωπικη δυσοστωση

Q75.2 Υπερτελορισμος

Q75.3 Μακροκεφαλια

Q75.4 Γναθοπροσωπικη δυσοστωση

Q75.5 Γναθοφθαλμικη δυσοστωση

Q75.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες των οστων του κρανιου και του προσωπου

Q75.9 Συγγενης ανωμαλια των οστων του κρανιου και του προσωπου, μη καθορισμενη

Q76 Συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και του  θωρακικού

Q76.0 Λανθανουσα δισχιδης ραχη

Q76.1 Συνδρομο Klippel-Feil

Q76.2 Συγγενης σπονδυλολισθηση

Q76.3 Συγγενης σκολιωση που οφειλεται σε συγγενη οστικη ανωμαλια



Q76.4 αλλες συγγενεις ανωμαλιες της σπονδυλικης στηλης, που δε σχετιζονται με σκολιωση

Q76.5 Αυχενικη πλευρα

Q76.6 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των πλευρών

Q76.7 Συγγενείς ανωμαλίες του στέρνου

Q76.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των οστων του θωρακα

Q76.9 Συγγενης ανωμαλια των οστων του θωρακα, μη καθορισμενη

Q77 Οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης

Q77.0 Αχονδρογενεση

Q77.1 Θνησιγενες κοντο αναστημα

Q77.2 Συνδρομο βραχειας (κοντης) πλευρας

Q77.3 Χονδροδυσπλασια στικτη

Q77.4 Αχονδροπλασια

Q77.5 Δυστροφικη δυσπλασια

Q77.6 Χονδροεξωδερμικη δυσπλασια

Q77.7 Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία

Q77.8 αλλη οστεοχονδροδυσπλασια που με ελαττωματικη αναπτυξη των μακρων οστων και της σπονδυλικης στηλης

Q77.9 Οστεοχονδροδυσπλασια με ελαττωματικη αναπτυξη των μακρων οστων και της σπονδυλικης στηλης, μη καθορισμενη

Q78 αλλες οστεοχονδροδυσπλασιες

Q78.0 Ατελης οστεογενεση

Q78.1 Πολυοστικη ινωδης δυσπλασια

Q78.2 Οστεοπετρωση

Q78.3 Προϊουσα διαφυσιακη δυσπλασια

Q78.4 Εγχονδρωματωση

Q78.5 Μεταφυσιακη δυσπλασια

Q78.6 Πολλαπλες συγγενεις εξοστωσεις

Q78.8 αλλες καθορισμενες οστεοχονδροδυσπλασιες

Q78.9 Οστεοχονδροδυσπλασια, μη καθορισμενη

Q79 Συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικόυ συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού

Q79.0 Συγγενης κηλη διαφραγματος

Q79.1 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του διαφραγματος

Q79.2 Εξομφαλος

Q79.3 Γαστροσχιση

Q79.4 Συνδρομο prune belly

Q79.5 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του κοιλιακου τοιχωματος

Q79.6 Συνδρομο Ehlers-Danlos

Q79.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του μυοσκελετικου συστηματος

Q79.9 Συγγενης ανωμαλια του μυοσκελετικου συστηματος, μη καθορισμενη

Q80 Συγγενης ιχθυαση

Q80.0 Κοινη ιχθυαση

Q80.1 Φυλοσυνδετη ιχθυαση

Q80.2 Φυλλωδης ιχθυαση

Q80.3 Πομφολυγωδης συγγενης ιχθυασομορφη ερυθροδερμια

Q80.4 Εμβρυο αρλεκινος [ιχθυαση τυπου αρλεκινου]

Q80.8 αλλες περιπτωσεις συγγενους ιχθυασης



Q80.9 Συγγενης ιχθυαση, μη καθορισμενη

Q81 Πομφολυγωδης επιδερμολυση

Q81.0 Απλη πομφολυγωδης επιδερμολυση

Q81.1 Θανατηφορος [συνδετικη] πομφολυγωδης επιδερμολυση

Q81.2 Δυστροφικη πομφολυγωδης επιδερμολυση

Q81.8 αλλη πομφολυγωδης επιδερμολυση

Q81.9 Πομφολυγωδης επιδερμολυση, μη καθορισμενη

Q82 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του δέρματος

Q82.0 Κληρονομικο λεμφοιδημα

Q82.1 Μελαγχρωματικο ξηροδερμα

Q82.2 Μαστοκυτωση

Q82.3 Ακρατεια μελανινης

Q82.4 Εξωδερμικη δυσπλασια (ανιδρωτικη)

Q82.5 Συγγενης μη-νεοπλασματικος σπιλος

Q82.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες του δερματος

Q82.9 Συγγενης ανωμαλια του δερματος, μη καθορισμενη

Q83 Συγγενείς ανωμαλίες του μαστού

Q83.0 Συγγενης ελλειψη του μαστου με ελλειψη της θηλης

Q83.1 Επικουρικος μαστος

Q83.2 ελλειψη θηλης

Q83.3 Επικουρικη θηλη

Q83.8 αλλες συγγενεις ανωμαλιες του μαστου

Q83.9 Συγγενης ανωμαλια του μαστου, μη καθορισμενη

Q84 αλλες συγγενεις ανωμαλιες οργανων του καλυπτηριου συστηματος

Q84.0 Συγγενης αλωπεκια

Q84.1 Συγγενεις μορφολογικες διαταραχες των τριχων, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q84.2 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των τριχών

Q84.3 Ανωνυχια

Q84.4 Συγγενης λευκωνυχια

Q84.5 Διογκωμενοι και υπερτροφικοι ονυχες

Q84.6 αλλες συγγενεις ανωμαλιες των ονυχων

Q84.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες οργανων του καλυπτηριου συστηματος

Q84.9 Συγγενης ανωμαλια οργανου του καλυπτηριου συστηματος, μη καθορισμενη

Q85 Φακωματώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

Q85.0 Νευρινωματωση (μη κακοηθης)

Q85.1 Οζωδης σκληρυνση

Q85.8 αλλες φακωματωσεις, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q85.9 Φακωματωση, μη καθορισμενη

Q86 Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια, που δεν ταξινομούνται αλλού

Q86.0 Εμβρυϊκο αλκοολικο συνδρομο (δυσμορφικο)

Q86.1 Εμβρυϊκο συνδρομο απο υδαντοΐνη



Q86.2 Δυσμορφισμος που οφειλεται στη βαρφαρινη

Q86.8 Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια

Q87 Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών της διάπλασης που προσβάλλουν πολλαπλά συστήματα

Q87.0 Συνδρομα συγγενων ανωμαλιων που προσβαλλουν κυριως την εμφανιση του προσωπου

Q87.1 Συνδρομα συγγενων ανωμαλιων που σχετιζονται κυριως με χαμηλο αναστημα

Q87.2 Συνδρομα συγγενων ανωμαλιων που αφορουν κυριως τα ακρα

Q87.3 Συνδρομα συγγενων ανωμαλιων που αφορουν πρωιμη υπερβολικη αναπτυξη

Q87.4 Συνδρομο Marfan

Q87.5 αλλα συνδρομα συγγενων ανωμαλιων με αλλες σκελετικες μεταβολες

Q87.8 αλλα καθορισμενα συνδρομα συγγενων ανωμαλιων, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q89 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού

Q89.0 Συγγενεις ανωμαλιες του σπληνα

Q89.1 Συγγενής ανωμαλίες των επινεφριδίων

Q89.2 Συγγενεις ανωμαλιες αλλων ενδοκρινων αδενων

Q89.3 Αναστροφη σπλαγχνων

Q89.4 Σιαμαιοι διδυμοι

Q89.7 Πολλαπλες συγγενεις ανωμαλιες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q89.8 αλλες καθορισμενες συγγενεις ανωμαλιες

Q89.9 Συγγενης ανωμαλια, μη καθορισμενη

Q90 Σύνδρομο Down

Q90.0 Τρισωμια 21, μειωτικος μη διαχωρισμος

Q90.1 Τρισωμια 21, μωσαϊκισμος (μιτωτικος μη διαχωρισμος)

Q90.2 Τρισωμια 21, μεταθεση

Q90.9 Συνδρομο Down, μη καθορισμενο

Q91 Συνδρομο Edwards και συνδρομο Patau

Q91.0 Τρισωμια 18, μειωτικος μη διαχωρισμος

Q91.1 Τρισωμια 18, μωσαϊκισμος (μιτωτικος μη διαχωρισμος)

Q91.2 Τρισωμια 18, μεταθεση

Q91.3 Συνδρομο Edwards, μη καθορισμενο

Q91.4 Τρισωμια 13, μειωτικος μη διαχωρισμος

Q91.5 Τρισωμια 13, μωσαϊκισμος (μιτωτικος μη διαχωρισμος)

Q91.6 Τρισωμια 13, μεταθεση

Q91.7 Συνδρομο Patau, μη καθορισμενο

Q92 αλλες τρισωμιες και μερικες τρισωμιες των αυτοσωμικων χρωμοσωματων, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q92.0 Ολικη χρωμοσωμικη τρισωμια, μειωτικος μη διαχωρισμος

Q92.1 Ολικη χρωμοσωμικη τρισωμια, μωσαϊκισμος (μιτωτικος μη διαχωρισμος)

Q92.2 Μειζων μερικη τρισωμια

Q92.3 Ελλασσων μερικη τρισωμια

Q92.4 Διπλασιασμοι που παρατηρουνται μονο στην προμεταφαση



Q92.5 Διπλασιασμοι σε συνδυασμο με αλλες συνθετες χρωμοσωμικες ανακαταταξεις

Q92.6 Υπερσημειακα χρωμοσωματα

Q92.7 Τριπλοειδια και πολυπλοειδια

Q92.8 αλλες καθορισμενες τρισωμιες και μερικες τρισωμιες των αυτοσωμικων χρωμοσωματων

Q92.9 Τρισωμια και μερικη τρισωμια των αυτοσωμικων χρωμοσωματων, μη καθορισμενη

Q93 Μονοσωμίες και ελλείψεις των αυτοσωμικών χρωμοσσωμάτων που δεν ταξινομούνται αλλού

Q93.0 Ολικη χρωμοσωμικη μονοσωμια, μειωτικος μη διαχωρισμος

Q93.1 Ολικη χρωμοσωμικη μονοσωμια, μωσαϊκισμος (μιτωτικος μη διαχωρισμος)

Q93.2 Αντικατασταση χρωμοσωματος απο κυκλικο η δικεντρικο (χρωμοσωμα)

Q93.3 ελλειψη του βραχεος σκελους του χρωμοσωματος 4

Q93.4 ελλειψη του βραχεος σκελους του χρωμοσωματος 5

Q93.5 αλλες ελλειψεις τμηματος ενος χρωμοσωματος

Q93.6 Ελλειψεις που παρατηρουνται μονο στην προμεταφαση

Q93.7 Ελλειψεις σε συνδυασμο με αλλες συνθετες ανακαταταξεις

Q93.8 αλλες ελλειψεις απο τα αυτοσωμικα χρωμοσωματα

Q93.9 ελλειψη απο τα αυτοσωμικα χρωμοσωματα, μη καθορισμενη

Q95 Ισοζιγισμένες ανακατατάξεις και δομικές ??..., που δεν ταξινομούνται αλλού

Q95.0 Ισορροπημενη μεταθεση και εισαγωγη σε φυσιολογικο ατομο

Q95.1 Χρωμοσωμικη αναστροφη σε φυσιολογικο ατομο

Q95.2 Ισορροπημενη αυτοσωμικη ανακαταταξη σε μη φυσιολογικο ατομο

Q95.3 Ισορροπημενη ανακαταταξη των φυλετικων και αυτοσωμικων, χρωμοσωμιακων, σε μη φυσιολογικο ατομο

Q95.4 ατομα με δεικτες ετεροχρωματινης

Q95.5 ατομα με αυτοσωμικα χρωμοσωματα με ευθραυστες περιοχες

Q95.8 αλλες ισορροπημενες ανακαταταξεις και δομικοι δεικτες

Q95.9 Ισορροπημενη ανακαταταξη και δομικος δεικτης, μη καθορισμενα

Q96 Σύνδρομο Turner

Q96.0 Καρυοτυπος 45,Χ

Q96.1 Καρυοτυπος 46,Χ iso (Xq)

Q96.2 Καρυοτυπος 46,Χ με ανωμαλο φυλετικο χρωμοσωμα, εκτος του iso (Xq)

Q96.3 Μωσαϊκισμος 45,Χ/46,ΧΧ η ΧΥ

Q96.4 Μωσαικισμός 45,Χ / άλλες κυτταρικές σειρές με ανώμαλο χρωμόσωμα φύλου

Q96.8 αλλες παραλλαγες του συνδρομου Turner

Q96.9 Συνδρομο Turner, μη καθορισμενο

Q97 Άλλες ανωμαλίες του φύλου των χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο που δεν ταξινομούνται αλλού

Q97.0 Καρυότυπος 47, ΧΧΧ

Q97.1 Θηλυ με περισσοτερα απο τρια Χ χρωμοσωματα

Q97.2 Μωσαϊκισμός, σειρές με ποικίλο αριθμό Χ χρωμοσωμάτων

Q97.3 Θηλυ με 46,ΧΥ καρυοτυπο

Q97.8 αλλες καθορισμενες ανωμαλιες των φυλετικων χρωμοσωματων, με θηλυ φαινοτυπο

Q97.9 Ανωμαλια των φυλετικων χρωμοσωματων, με θηλυ φαινοτυπο, μη καθορισμενη

Q98 Άλλες ανωμαλίες του φύλου των  χρωμοσωμάτων, με  φαινότυπο άρρενος, που δεν ταξινομούνται αλλού

Q98.0 Συνδρομο Klinefelter με καρυοτυπο 47,ΧΧΥ

Q98.1 Συνδρομο Klinefelter, αρρεν με περισσοτερα απο δυο Χ χρωμοσωματα

Q98.2 Συνδρομο Klinefelter, αρρεν με καρυοτυπο 46,ΧΧ

Q98.3 αλλος φαινοτυπος αρρενος με καρυοτυπο 46,ΧΧ



Q98.4 Συνδρομο Klinefelter, μη καθορισμενο

Q98.5 Καρυοτυπος 47,ΧΥΥ

Q98.6 αρρεν με δομικη ανωμαλια των φυλετικων χρωμοσωματων

Q98.7 αρρεν με μωσαϊκισμο των φυλετικων χρωμοσωματων

Q98.8 αλλες καθορισμενες ανωμαλιες των φυλετικων χρωμοσωματων, με αρρενα φαινοτυπο

Q98.9 Ανωμαλια των φυλετικων χρωμοσωματων, με αρρενα φαινοτυπο, μη καθορισμενη

Q99 αλλες χρωμοσωμικες ανωμαλιες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Q99.0 Xιμαιρισμος 46,ΧΧ/46,ΧΥ

Q99.1 46,ΧΧ αληθης ερμαφροδιτισμος

Q99.2 Ευθραυστο Χ χρωμοσωμα

Q99.8 αλλες καθορισμενες χρωμοσωμικες ανωμαλιες

Q99.9 Χρωμοσωμικη ανωμαλια, μη καθορισμενη

R00 Διαταραχες του καρδιακου παλμου

R00.0 Ταχυκαρδια, μη καθορισμενη

R00.1 Βραδυκαρδια, μη καθορισμενη

R00.2 Αισθημα παλμων

R00.8 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες του καρδιακου παλμου

R01 Καρδιακα φυσηματα και αλλοι καρδιακοι ηχοι

R01.0 Καλοηθη και αθωα καρδιακα φυσηματα

R01.1 Καρδιακο φυσημα, μη καθορισμενο

R01.2 αλλοι καρδιακοι ηχοι

R02 Γαγγραινα, που δεν ταξινομειται αλλου

R03 Παθολογικη τιμη αρτηριακης πιεσης, χωρις διαγνωση

R03.0 Αυξημενη τιμη αρτηριακης πιεσης, χωρις διαγνωση υπερτασης

R03.1 Μη ειδικη χαμηλη τιμη αρτηριακης πιεσης

R04 Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς

R04.0 Επισταξη

R04.1 Αιμορραγία από το φάρυγγα

R04.2 Αιμοπτυση

R04.8 Αιμορραγια απο αλλες εντοπισεις των αναπνευστικων οδων

R04.9 Αιμορραγια απο τις αναπνευστικες οδους, μη καθορισμενη

R05 Βήχας

R06 Ανωμαλίες της αναπνοής

R06.0 Δύσπνοια

R06.1 Συριγμος

R06.2 Συριττουσα αναπνοη

R06.3 Περιοδικη αναπνοη

R06.4 Υπεραερισμος

R06.5 Στοματικη αναπνοη

R06.6 Λοξυγγας

R06.7 Πταρμός

R06.8 Λοιπές και μη προσδιοριζόμενες ανωμαλίες της αναπνοής



R07 Πονος στο λαιμο και το στηθος (θωρακα)

R07.0 Άλγος στο φάρυγγα

R07.1 Θωρακικος πονος κατα την αναπνοη

R07.2 Προκαρδιος πονος [αλγος]

R07.3 αλλος θωρακικος πονος

R07.4 Θωρακικος πονος, μη καθορισμενος

R09 Άλλα συμπτώματα και σημεία από το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα

R09.0 Ασφυξια

R09.1 Πλευριτιδα

R09.2 Αναπνευστικη παυση

R09.3 Παθολογικά πτύελα

R09.8 αλλα καθορισμενα συμπτωματα και σημεια που αφορουν το κυκλοφορικο και το αναπνευστικο συστημα

R10 Κοιλιακό και πυελικό άλγος

R10.0 Οξεια κοιλια

R10.1 Πονος εντοπισμενος στην ανω κοιλια

R10.2 Πυελικος και περινεϊκος πονος

R10.3 Πονος εντοπισμενος σε αλλα τμηματα της κατω κοιλιας

R10.4 αλλος και μη καθορισμενος κοιλιακος πονος

R11 Ναυτία και έμετοι

R12 Πύρωση (Οπισθοστερνικός καύσος)

R13 Δυσφαγία

R14 Μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις

R15 Ακράτεια κοπράνων

R16 Ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία που δεν ταξινομούνται αλλού

R16.0 Ηπατομεγαλια, που δεν ταξινομειται αλλου

R16.1 Σπληνομεγαλια, που δεν ταξινομειται αλλου

R16.2 Ηπατομεγαλια με σπληνομεγαλια, που δεν ταξινομουνται αλλου

R17 Διάφορες μορφές ίκτερου

R18 Ασκίτης

R19 Άλλα συμπτώματα και σημεία από το πεπτικό σύστημα και την κοιλία

R19.0 Ενδοκοιλιακές και πυελικές εξοιδήσεις, μάζες και οζίδια

R19.1 Παθολογικοί εντερικοί ήχοι

R19.2 Ορατος περισταλτισμος

R19.3 Κοιλιακη ακαμψια [σκληρια]

R19.4 Αλλαγη στις συνηθειες του εντερου

R19.5 αλλες διαταραχες των κοπρανων

R19.6 Κακοσμια

R19.8 αλλα καθορισμενα συμπτωματα και σημεια που αφορουν το πεπτικο συστημα και την κοιλια

R20 Διαταραχές της αισθητικότητας του δέρματος

R20.0 Αναισθησια του δερματος

R20.1 Υπαισθησια του δερματος

R20.2 Παραισθησια του δερματος



R20.3 Υπεραισθησια

R20.8 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες της δερματικης αισθησης

R21 Εξανθήματα και άλλες μη ειδικές δερματικές εκθύσεις

R22 Εντοπισμένες εξοιδήσεις, μάζες και όζοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού

R22.0 Εντοπισμενη διογκωση, μαζα και ογκος της κεφαλης

R22.1 Εντοπισμενη διογκωση, μαζα και ογκος του τραχηλου

R22.2 Εντοπισμενη διογκωση, μαζα και ογκος του κορμου

R22.3 Εντοπισμενη διογκωση, μαζα και ογκος του ανω ακρου

R22.4 Εντοπισμένες εξοιδήσεις, μάζες και όζοι του κάτω άκρου

R22.7 Εντοπισμενη διογκωση, μαζα και ογκος σε πολλαπλες εντοπισεις

R22.9 Εντοπισμενη διογκωση, μαζα και ογκος, μη καθορισμενα

R23 Άλλες μεταβολές του δέρματος

R23.0 Κυανωση

R23.1 Ωχροτητα

R23.2 Παροδικη ερυθροτητα του προσωπου [flushing]

R23.3 Αυτοματες εκχυμωσεις

R23.4 Μεταβολές στην υφή του δέρματος

R23.8 αλλες και μη καθορισμενες μεταβολες του δερματος

R25 Παθολογικές ακούσιες κινήσεις

R25.0 Ανωμαλες κινησεις της κεφαλης

R25.1 Τρομος, μη καθορισμενος

R25.2 Κράμπες και σπασμός

R25.3 Δεσμιδωσεις

R25.8 αλλες και μη καθορισμενες, ανωμαλες ακουσιες κινησεις

R26 Διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας

R26.0 Αταξικο βαδισμα

R26.1 Παραλυτικο βαδισμα

R26.2 Δυσκολια στη βαδιση, που δεν ταξινομειται αλλου

R26.8 Διάφορες άλλες διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας

R27 Άλλες περιπτώσεις έλλειψης συντονισμού

R27.0 Αταξια, μη καθορισμενη

R27.8 αλλη και μη καθορισμενη ασυνεργεια

R29 Άλλα συμπτώματα και σημεία από το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα

R29.0 Τετανια

R29.1 Μηνιγγισμος

R29.2 Ανωμαλα αντανακλαστικα

R29.3 Ανωμαλη σταση του σωματος

R29.4 Κριγμωδες ισχιο

R29.6 Tαση προς πτωση, που δεν ταξινομειται αλλου

R29.8 αλλα και μη καθορισμενα συμπτωματα και σημεια που αφορουν το νευρικο και μυοσκελετικο συστημα

R30 Άλγος κατά την ούρηση

R30.0 Δυσουρια

R30.1 Κυστικος τεινεσμος

R30.9 Επωδυνη ουρηση, μη καθορισμενη



R31 Διάφορες περιπτώσεις αιματουρίας

R32 Διάφορες μη καθοριζόμενες περιπτώσεις ακράτειας ούρων

R33 Επίσχεση ούρων

R34 Ανουρία και ολιγουρία

R35 Πολυουρία

R36 Ουρηθρικό έκκριμα

R39 Άλλα συμπτώματα και σημεία από το ουροποιητικό σύστημα

R39.0 Εξαγγειωση ουρων

R39.1 αλλες δυσκολιες με την ουρηση

R39.2 Εξωνεφρικη ουραιμια

R39.8 Διάφορα άλλα συμπτώματα και σημεία από το ουροποιητικό σύστημα

R40 Σύγχυση, stupor και κώμα

R40.0 Υπνηλια

R40.1 Stupor
R40.2 Κωμα, μη καθορισμενο

R41 Άλλα συμπτώματα και σημεία από τις λειτουργίες της γνωσίας και της αντίληψης

R41.0 Αποπροσανατολισμος, μη καθορισμενος

R41.1 Αμνησια για προσφατα γεγονοτα

R41.2 Αναδρομικη αμνησια

R41.3 αλλες μορφες αμνησιας

R41.8 αλλα και μη καθορισμενα συμπτωματα και σημεια που αφορουν τις νοητικες λειτουργιες και την αντιληψη

R42 Ζάλη και ίλιγγος

R43 Διαταραχες της οσφρησης και της γευσης

R43.0 Ανοσμια

R43.1 Παροσμία

R43.2 Παραγευσια

R43.8 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες της οσφρησης και της γευσης

R44 αλλα συμπτωματα και σημεια που αφορουν γενικες αισθησεις και αντιληψεις

R44.0 Ακουστικες ψευδαισθησεις

R44.1 Οπτικες ψευδαισθησεις

R44.2 αλλες ψευδαισθησεις

R44.3 Ψευδαισθησεις, μη καθορισμενες

R44.8 αλλα και μη καθορισμενα συμπτωματα και σημεια που αφορουν τις γενικες αισθησεις και αντιληψεις

R45 Συμπτωματα και σημεια που αφορουν τη συναισθηματικη κατασταση

R45.0 Νευρικοτητα

R45.1 Ανησυχια και διεγερση

R45.2 Αίσθηση δυστυχίας

R45.3 Κατάπτωση του ηθικού και απάθεια

R45.4 Ευερεθιστότητα και θυμός

R45.5 Εχθρικοτητα

R45.6 Φυσική βία

R45.7 Κατάσταση συναισθηματικού σοκ και συναισθηματική πίεση

R45.8 αλλα συμπτωματα και σημεια που αφορουν τη συναισθηματικη κατασταση



R46 Συμπτωματα και σημεια που αφορουν την εμφανιση και τη συμπεριφορα

R46.0 Πολυ χαμηλο επιπεδο προσωπικης υγιεινης

R46.1 Αλλοκοτη προσωπικη εμφανιση

R46.2 Περιεργη και ανεξηγητη συμπεριφορα

R46.3 Υπερκινητικοτητα

R46.4 Βραδυτητα και πτωχη ανταποκρισιμοτητα

R46.5 Καχυποψια και εκσεσημασμενος προφασισμος

R46.6 Αναιτια ανησυχια και ενασχοληση με αγχογονα γεγονοτα

R46.7 Πολυλογια και περιστασιακες λεπτομερειες που επισκιαζουν το σκοπο της επικοινωνιας

R46.8 αλλα συμπτωματα και σημεια που αφορουν την εμφανιση και τη συμπεριφορα

R47 Διαταραχές του λόγου, που δεν ταξινομούνται αλλού

R47.0 Δυσφασια και αφασια

R47.1 Δυσαρθρια και αναρθρια

R47.8 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες της ομιλιας

R48 Δυσλεξια και αλλες συμβολικες δυσλειτουργιες, που δεν ταξινομουνται αλλου

R48.0 Δυσλεξια και αλεξια

R48.1 Αγνωσια

R48.2 Απραξια

R48.8 αλλες και μη καθορισμενες συμβολικες δυσλειτουργιες

R49 Διαταραχες της φωνης

R49.0 Δυσφωνια

R49.1 Αφωνια

R49.2 Υπερ-και υπο-ρινοφωνια

R49.8 αλλες και μη καθορισμενες διαταραχες της φωνης

R50 Πυρετός άγνωστου αιτιολογίας

R50.0 Πυρετός με φρίκια

R50.1 Επίμονος πυρετός

R50.2 Πυρετος φαρμακευτικης αιτιολογιας

R50.8 αλλος καθορισμενος πυρετος

R50.9 Πυρετος, μη καθορισμενος

R51 Κεφαλαλγία

R52 Πονος, που δεν ταξινομειται αλλου

R52.0 Οξυς πονος

R52.1 Χρονιος επιμονος πονος

R52.2 αλλος χρονιος πονος

R52.9 Πονος, μη καθορισμενος

R53 Αίσθημα κακουχίας και κόπωσης

R54 Γηρας

R55 Συγκοπή και λιποθυμία

R56 Σπασμοι, που δεν ταξινομουνται αλλου

R56.0 Πυρετικοι σπασμοι



R56.8 αλλοι και μη καθορισμενοι σπασμοι

R57 Καταπληξία (σοκ), που δεν ταξινομείται αλλού

R57.0 Καρδιογενης καταπληξια [shock]

R57.1 Υποογκαιμικη καταπληξια [shock]

R57.8 αλλη καταπληξια [shock]

R57.9 Καταπληξια [shock], μη καθορισμενη

R58 Αιμορραγία που δεν ταξινομείται αλλού

R59 Διόγκωση λεμφαδένων

R59.0 Εντοπισμενη διογκωση των λεμφαδενων

R59.1 Γενικευμενη διογκωση των λεμφαδενων

R59.9 Διογκωση λεμφαδενων, μη καθορισμενοι

R60 Οιδημα, που δεν ταξινομειται αλλου

R60.0 Εντοπισμενο οιδημα

R60.1 Γενικευμενο οιδημα

R60.9 Οιδημα, μη καθορισμενο

R61 Υπεριδρωσια

R61.0 Εντοπισμενη υπεριδρωσια

R61.1 Γενικευμενη υπεριδρωσια

R61.9 Μη καθορισμένης αιτιολογίας υπεριδρωσία

R62 Αναστολή της αναμενόμενης φυσιολογικής ανάπτυξης

R62.0 Καθυστερηση των σημειων σταθμων στην αναπτυξη του ατομου

R62.8 Άλλες περιπτώσεις αναστολής της αναμενόμενης φυσιολογικής ανάπτυξης

R62.9 ελλειψη της αναμενομενης κανονικης φυσιολογικης αναπτυξης, μη καθορισμενη

R63 Συμπτωματα και σημεια που αφορουν την προσληψη τροφης και υγρων

R63.0 Ανορεξια

R63.1 Πολυδιψια

R63.2 Πολυφαγια

R63.3 Δυσκολιες και ακαταλληλοι χειρισμοι για τη σιτιση

R63.4 Παθολογικη απωλεια βαρους

R63.5 Παθολογικη αυξηση βαρους

R63.8 αλλα συμπτωματα και σημεια που αφορουν την προσληψη υγρων και τροφης

R64 Καχεξια

R68 αλλα γενικα συμπτωματα και σημεια

R68.0 Υποθερμια, που δε σχετιζεται με χαμηλη θερμοκρασια περιβαλλοντος

R68.1 Μη ειδικα συμπτωματα ασυνηθιστα για τη βρεφικη ηλικια

R68.2 Ξηροστομια, μη καθορισμενη

R68.3 Πληκτροδακτυλια

R68.8 αλλα καθορισμενα γενικα συμπτωματα και σημεια

R69 Άγνωστα και αδιευκρίνιστα αίτια νοσηρότητας

R70 Αυξημενη ταχυτητα καθιζησης των ερυθρων αιμοσφαιριων και παθολογικο ιξωδες πλασματος

R70.0 Αυξημενη ταχυτητα καθιζησης των ερυθρων αιμοσφαιριων



R70.1 Παθολογικο ιξωδες πλασματος

R71 Διαταραχη των ερυθρων αιμοσφαιριων

R72 Ανωμαλίες των λευκών αιμοσφαιρίων, που δεν ταξινομούνται αλλού

R73 Αύξηση των επιπέδων γλυκόζης αίματος

R73.0 Παθολογικη δοκιμασια ανοχης της γλυκοζης

R73.9 Υπεργλυκαιμια, μη καθορισμενη

R74 Παθολογικές τιμές ενζύμων του ορού

R74.0 Αυξηση των επιπεδων των τρανσαμινασων και της γαλακτικης αφυδρογονασης [LDH]

R74.8 Παθολογικα επιπεδα αλλων ενζυμων του ορου

R74.9 Παθολογικο επιπεδο μη καθορισμενου ενζυμου του ορου

R75 Εργαστηριακή επιβεβαίωση της ύπαρξης του ιού της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV)

R76 Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό

R76.0 Αυξημενος τιτλος αντισωματων

R76.1 Παθολογικη αντιδραση στη δοκιμασια φυματινης

R76.2 Ψευδως θετικη ορολογικη δοκιμασια για συφιλη

R76.8 αλλα καθορισμενα παθολογικα ανοσολογικα ευρηματα στον ορο

R76.9 Παθολογικο ανοσολογικο ευρημα στον ορο, μη καθορισμενο

R77 Άλλες ανωμαλίες των πρωτεϊνών του πλάσματος

R77.0 Διαταραχη της λευκωματινης

R77.1 Διαταραχη της σφαιρινης

R77.2 Διαταραχη της α-εμβρυϊκης πρωτεΐνης

R77.8 αλλες καθορισμενες διαταραχες των πρωτεϊνων του πλασματος

R77.9 Διαταραχη πρωτεΐνης του πλασματος, μη καθορισμενη

R78 Ανιχνευση φαρμακων και αλλων ουσιων, που δεν ανευρισκονται στο αιμα υπο φυσιολογικες συνθηκες

R78.0 Ανιχνευση οινοπνευματος στο αιμα

R78.1 Ανιχνευση οπιουχου φαρμακου στο αιμα

R78.2 Ανιχνευση κοκαΐνης στο αιμα

R78.3 Ανιχνευση ψευδαισθησιογονων

R78.4 Ανιχνευση στο αιμα αλλων φαρμακων δυνητικα εθιστικων

R78.5 Ανιχνευση ψυχοτροπου φαρμακου στο αιμα

R78.6 Ανίχνευση στεροειδών παραγόντων στο αίμα

R78.7 Ανιχνευση παθολογικης τιμης βαρεων μεταλλων στο αιμα

R78.8 Ανιχνευση αλλων καθορισμενων ουσιων, που δεν ανευρισκονται στο αιμα υπο φυσιολογικες συνθηκες

R78.9 Ανιχνευση μη καθορισμενης ουσιας, που δεν ανευρισκεται στο αιμα υπο φυσιολογικες συνθηκες

R79 Άλλα παθολογικά βιοχημικά ευρήματα στο αίμα

R79.0 Παθολογικες τιμες μεταλλων στο αιμα

R79.8 αλλα καθορισμενα παθολογικα ευρηματα των χημικων στοιχειων στο αιμα

R79.9 Μη καθορισμένα παθολογικά βιοχημικά ευρήματα από το αίμα

R80 Μεμονωμένη πρωτεινουρία



R81 Γλυκοζουρία

R82 αλλα παθολογικα ευρηματα στην εξεταση των ουρων

R82.0 Χυλουρια

R82.1 Μυοσφαιρινουρια

R82.2 Χολερυθρινουρια

R82.3 Αιμοσφαιρινουρια

R82.4 Ακετονουρια

R82.5 Αυξηση των επιπεδων στα ουρα φαρμακων, φαρμακευτικων και βιολογικων ουσιων

R82.6 Παθολογικα επιπεδα ουσιων στα ουρα οι οποιες δεν ειναι πρωτιστως φαρμακευτικης προελευσης

R82.7 Παθολογικα ευρηματα στη μικροβιολογικη εξεταση των ουρων

R82.8 Παθολογικα ευρηματα στην κυτταρολογικη και ιστολογικη εξεταση των ουρων

R82.9 αλλα και μη καθορισμενα  παθολογικα ευρηματα στα ουρα

R83 Παθολογικα ευρηματα στο εγκεφαλονωτιαιο υγρο

R84 Παθολογικα ευρηματα σε δειγματα απο τα οργανα του αναπνευστικου συστηματος και το θωρακα

R85 Παθολογικα ευρηματα σε δειγματα απο οργανα του πεπτικου και της κοιλιακης κοιλοτητας

R86 Παθολογικα ευρηματα σε δειγματα απο τα ανδρικα γεννητικα οργανα

R87 Παθολογικα ευρηματα σε δειγματα απο τα γυναικεια γεννητικα οργανα

R89 Παθολογικα ευρηματα σε δειγματα απο αλλα οργανα, συστηματα και ιστους

R90 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση του κεντρικου νευρικου  συστηματος

R90.0 Ενδοκρανιακη χωροκατακτητικη βλαβη

R90.8 αλλα  παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση του κεντρικου  νευρικου συστηματος

R91 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση του πνευμονα

R92 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση του μαστου

R93 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση αλλων δομων του σωματος

R93.0 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση του κρανιου και της  κεφαλης, που δεν ταξινομουνται αλλου

R93.1 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση της καρδιας και της  στεφανιαιας κυκλοφοριας

R93.2 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση του ηπατος και της  χοληφορου οδου

R93.3 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση αλλων τμηματων του  πεπτικου συστηματος

R93.4 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση των οργανων του ουροποιητικου συστηματος

R93.5 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση αλλων κοιλιακων περιοχων, συμπεριλαμβανομενου του οπισθοπεριτοναιου

R93.6 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση των ακρων

R93.7 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση αλλων τμηματων του μυοσκελετικου συστηματος

R93.8 Παθολογικα ευρηματα στη διαγνωστικη απεικονιση αλλων καθορισμενων δομων  του σωματος

R94 Παθολογικα αποτελεσματα λειτουργικων εξετασεων

R94.0 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων του κεντρικου νευρικου συστηματος

R94.1 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων του περιφερικου νευρικου συστηματος και των αισθητηριων οργανων

R94.2 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων του πνευμονα

R94.3 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων του καρδιαγγειακου συστηματος

R94.4 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων του νεφρου

R94.5 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων του ηπατος

R94.6 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων του θυρεοειδους



R94.7 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων αλλων ενδοκρινων αδενων

R94.8 Παθολογικα αποτελεσματα των λειτουργικων εξετασεων αλλων οργανων και συστηματων

R95 Συνδρομο του αιφνιδιου βρεφικου θανατου

R96 αλλος αιφνιδιος θανατος, αγνωστης αιτιολογιας

R96.0 Ακαριαιος θανατος

R96.1 Θανατος που συμβαινει μεσα σε λιγοτερο απο 24 ωρες απο την εναρξη των συμπτωματων, που δεν εξηγειται αλλιως

R98 Θανατος στον οποιο δεν ηταν κανεις παρων

R99 αλλα ασαφως καθοριζομενα  και αγνωστα αιτια θνησιμοτητας

S00 Επιπολής τραυματισμοί της κεφαλής

S00.0 Επιπολης τραυματισμος του τριχωτου της κεφαλης

S00.1 Θλαση του βλεφαρου και της περιοφθαλμιας χωρας

S00.2 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του βλεφαρου και της περιοφθαλμιας χωρας

S00.3 Επιπολης τραυματισμος της ρινας

S00.4 Επιπολης τραυματισμος του ωτος

S00.5 Επιπολης τραυματισμος του χειλους και της στοματικης κοιλοτητας

S00.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι της κεφαλης

S00.8 Επιπολης τραυματισμος αλλων τμηματων της κεφαλης

S00.9 Επιπολης τραυματισμος της κεφαλης, μη καθορισμενης εντοπισης

S01 Ανοικτο τραυμα της κεφαλης

S01.0 Ανοικτο τραυμα του τριχωτου της κεφαλης

S01.1 Ανοικτο τραυμα του βλεφαρου και της περιοφθαλμιας χωρας

S01.2 Ανοικτο τραυμα της ρινας

S01.3 Ανοικτο τραυμα του ωτος

S01.4 Ανοικτο τραυμα της παρειας της κροταφογναθικης χωρας

S01.5 Ανοικτο τραυμα του χειλους και της στοματικης κοιλοτητας

S01.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα της κεφαλης

S01.8 Ανοικτο τραυμα αλλων τμηματων της κεφαλης

S01.9 Ανοικτο τραυμα της κεφαλης, μη καθορισμενης εντοπισης

S02 Καταγματα του κρανιου και των οστων του προσωπου

S02.0 Καταγμα του θολου του κρανιου

S02.1 Καταγμα της βασης του κρανιου

S02.2 Καταγμα των ρινικων οστων

S02.3 Καταγμα του εδαφους του οφθαλμικου κογχου

S02.4 Καταγμα των ζυγωματικων και των οστων της ανω γναθου

S02.5 Καταγμα δοντιου

S02.6 Καταγμα κατω γναθου

S02.7 Πολλαπλα καταγματα με συμμετοχη των οστων του κρανιου και του προσωπου

S02.8 Καταγματα αλλων οστων του κρανιου και του προσωπου

S02.9 Καταγμα των οστων του κρανιου και του προσωπου, μη καθορισμενης εντοπισης

S03 Εξαρθρημα, διαστρεμμα και διαταση των αρθρωσεων και των συνδεσμων της κεφαλης

S03.0 Εξαρθρημα της γναθου

S03.1 Εξαρθρημα του χονδρινου διαφραγματος της ρινας



S03.2 Εξαρθρημα δοντιου

S03.3 Εξαρθρημα αλλων και καθορισμενων τμηματων της κεφαλης

S03.4 Διαστρεμμα και διαταση της γναθου

S03.5 Διαστρεμμα και διαταση των αρθρωσεων και συνδεσμων αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της κεφαλης

S04 Τραυματισμος των κρανιακων νευρων

S04.0 Τραυματισμος του οπτικου νευρου και των (οπτικων) οδων

S04.1 Τραυματισμος του κοινου κινητικου νευρου

S04.2 Τραυματισμος του τροχιλιακου νευρου

S04.3 Τραυματισμος του τριδυμου νευρου

S04.4 Τραυματισμος του απαγωγου νευρου

S04.5 Τραυματισμος του προσωπικου νευρου

S04.6 Τραυματισμος του ακουστικου νευρου

S04.7 Τραυματισμος του παραπληρωματικου νευρου

S04.8 Τραυματισμος αλλων κρανιακων νευρων

S04.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου κρανιακου νευρου

S05 Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου

S05.0 Τραυματισμος του επιπεφυκοτα και διαβρωση του κερατοειδους χωρις αναφορα ξενου σωματος

S05.1 Θλαση του βολβου του οφθαλμου και των ιστων του οφθαλμικου κογχου

S05.2 Εκδορα και ρηξη του οφθαλμου με προπτωση η απωλεια ενδοοφθαλμικου ιστου

S05.3 Εκδορα του οφθαλμου χωρις προπτωση η απωλεια ενδοοφθαλμικου ιστου

S05.4 Διατιτραινον τραυμα του οφθαλμικου κογχου με η χωρις ξενο σωμα

S05.5 Διατριταινον τραυμα του βολβου του οφθαλμου με ξενο σωμα

S05.6 Διατιτραινον τραυμα του βολβου του οφθαλμου χωρις ξενο σωμα

S05.7 Αποσπαση του οφθαλμου

S05.8 αλλοι τραυματισμοι του οφθαλμου και του οφθαλμικου κογχου

S05.9 Τραυματισμος του οφθαλμου και του οφθαλμικου κογχου, μη καθορισμενος

S06 Ενδοκρανιακος τραυματισμος

S06.0 Διασειση

S06.1 Τραυματικο εγκεφαλικο οιδημα

S06.2 Διαχυτος τραυματισμος του εγκεφαλου

S06.3 Εστιακος τραυματισμος του εγκεφαλου

S06.4 Επισκληριδια αιμορραγια

S06.5 Τραυματικη υποσκληριδια αιμορραγια

S06.6 Τραυματικη υπαραχνοειδης αιμορραγια

S06.7 Ενδοκρανιακος τραυματισμος με παρατεταμενο κωμα

S06.8 αλλοι ενδοκρανιακοι τραυματισμοι

S06.9 Ενδοκρανιακος τραυματισμος, μη καθορισμενος

S07 Συνθλιπτικος τραυματισμος της κεφαλης

S07.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος του προσωπου

S07.1 Συνθλιπτικος τραυματισμος του κρανιου

S07.8 Συνθλιπτικος τραυματισμος αλλων τμηματων της κεφαλης

S07.9 Συνθλιπτικος τραυματισμος της κεφαλης, μη καθορισμενης εντοπισης

S08 Τραυματικος ακρωτηριασμος τμηματος της κεφαλης

S08.0 Αποσπαση του τριχωτου της κεφαλης



S08.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ωτος

S08.8 Τραυματικος ακρωτηριασμος αλλων τμηματων της κεφαλης

S08.9 Τραυματικος ακρωτηριασμος μη καθορισμενου τμηματος της κεφαλης

S09 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι της κεφαλης

S09.0 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων της κεφαλης, που δεν ταξινομειται αλλου

S09.1 Τραυματισμος μυος και τενοντα της κεφαλης

S09.2 Τραυματικη ρηξη της τυμπανικης μεμβρανης

S09.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι της κεφαλης

S09.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι της κεφαλης

S09.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος της κεφαλης

S10 Επιπολης τραυματισμος του τραχηλου

S10.0 Θλαση του λαιμου (προσθιου τμηματος του τραχηλου)

S10.1 αλλοι και μη καθορισμενοι επιπολης τραυματισμοι του λαιμου (προσθιου τμηματος του τραχηλου)

S10.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι του τραχηλου

S10.8 Επιπολης τραυματισμος αλλων τμηματων του τραχηλου

S10.9 Επιπολης τραυματισμος του τραχηλου, μη καθορισμενης εντοπισης

S11 Ανοικτο τραυμα του τραχηλου

S11.0 Ανοικτο τραυμα με συμμετοχη του λαρυγγα και της τραχειας

S11.1 Ανοικτο τραυμα με συμμετοχη του θυρεοειδους αδενα

S11.2 Ανοικτο τραυμα με συμμετοχη του φαρυγγα και της αυχενικης μοιρας του οισοφαγου

S11.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα του τραχηλου

S11.8 Ανοικτο τραυμα αλλων τμηματων του τραχηλου

S11.9 Ανοικτο τραυμα του τραχηλου, μη καθορισμενης εντοπισης

S12 Καταγμα του τραχηλου

S12.0 Καταγμα του πρωτου αυχενικου σπονδυλου

S12.1 Καταγμα του δευτερου αυχενικου σπονδυλου

S12.2 Καταγμα αλλων καθορισμενων αυχενικων σπονδυλων

S12.7 Πολλαπλα καταγματα της αυχενικης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S12.8 Καταγμα αλλων τμηματων του τραχηλου

S12.9 Καταγμα του αυχενα, μη καθορισμενης εντοπισης

S13 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων στο επίπεδο του τραχήλου

S13.0 Τραυματικη ρηξη αυχενικου μεσοσπονδυλιου δισκου

S13.1 Παρεκτοπιση αυχενικου σπονδυλου

S13.2 Παρεκτοπιση αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του τραχηλου

S13.3 Πολλαπλες παρεκτοπισεις του τραχηλου

S13.4 Διαστρεμμα και διαταση της αυχενικης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S13.5 Διαστρεμμα στη θυρεοιδικη χωρα

S13.6 Διαστρεμμα των αρθρωσεων και των συνδεσμων αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του τραχηλου

S14 Τραυματισμος των νευρων και του νωτιαιου μυελου στο επιπεδο του τραχηλου

S14.0 Διασειση και οιδημα της αυχενικης μοιρας του νωτιαιου μυελου

S14.1 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι της αυχενικης μοιρας του νωτιαιου μυελου

S14.2 Τραυματισμος των νευρικων ριζων της αυχενικης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S14.3 Τραυματισμος του βραχιονιου πλεγματος

S14.4 Τραυματισμος των περιφερικων νευρων του τραχηλου



S14.5 Τραυματισμος των αυχενικων συμπαθητικων νευρων

S14.6 Τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων νευρων του τραχηλου

S15 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του τραχηλου

S15.0 Τραυματισμος της καρωτιδας αρτηριας

S15.1 Τραυματισμος σπονδυλικης αρτηριας

S15.2 Τραυματισμος της εξω σφαγιτιδας φλεβας

S15.3 Τραυματισμος της εσω σφαγιτιδας φλεβας

S15.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του τραχηλου

S15.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του τραχηλου

S15.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο του τραχηλου

S16 Τραυματισμος μυος και τενοντα στο επιπεδο του τραχηλου

S17 Συνθλιπτικος τραυματισμος του τραχηλου

S17.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος του λαρυγγα και της τραχειας

S17.8 Συνθλιπτικος τραυματισμος αλλων τμηματων του τραχηλου

S17.9 Συνθλιπτικος τραυματισμος του τραχηλου, μη καθορισμενου τμηματος

S18 Τραυματικος ακρωτηριασμος στο επιπεδο του τραχηλου

S19 Άλλοι και διάφοροι τραυματισμοί του τραχήλου

S19.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι του τραχηλου

S19.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του τραχηλου

S19.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του τραχηλου

S20 Επιπολής τραυματισμοί του θώρακα

S20.0 Θλαση του μαστου

S20.1 αλλοι και μη καθορισμενοι επιπολης τραυματισμοι του μαστου

S20.2 Θλαση του θωρακα

S20.3 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του προσθιου τοιχωματος του θωρακα

S20.4 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του οπισθιου τοιχωματος του θωρακα

S20.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι του θωρακα

S20.8 Επιπολης τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του θωρακα

S21 Ανοικτο τραυμα του θωρακα

S21.0 Ανοικτο τραυμα του μαστου

S21.1 Ανοικτο τραυμα του προσθιου θωρακικου τοιχωματος

S21.2 Ανοικτο τραυμα του οπισθιου θωρακικου τοιχωματος

S21.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα του θωρακικου τοιχωματος

S21.8 Ανοικτο τραυμα αλλων τμηματων του θωρακα

S21.9 Ανοικτο τραυμα του θωρακα, μη καθορισμενου τμηματος

S22 Καταγμα του(ων) πλευρου(ων), του στερνου και της θωρακικης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S22.0 Καταγμα θωρακικου σπονδυλου

S22.1 Πολλαπλα καταγματα της θωρακικης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S22.2 Καταγμα του στερνου

S22.3 Καταγμα πλευρας

S22.4 Πολλαπλα καταγματα πλευρων

S22.5 Ασταθης θωρακας

S22.8 Καταγμα αλλων τμηματων του οστεϊνου θωρακα

S22.9 Καταγμα του οστεϊνου θωρακα, μη καθορισμενου τμηματος



S23 Εξαρθρημα και διαστρεμμα των αρθρωσεων και των συνδεσμων του θωρακα

S23.0 Τραυματικη ρηξη θωρακικου μεσοσπονδυλιου δισκου

S23.1 Εξαρθρημα θωρακικου σπονδυλου

S23.2 Εξαρθρημα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του θωρακα

S23.3 Διαστρεμμα και διαταση της θωρακικης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S23.4 Διαστρεμμα των πλευρων και του στερνου

S23.5 Διαστρεμμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του θωρακα

S24 Τραυματισμος των νευρων και του νωτιαιου μυελου στο επιπεδο του θωρακα

S24.0 Διασειση και οιδημα της θωρακικης μοιρας του νωτιαιου μυελου

S24.1 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι της θωρακικης μοιρας του νωτιαιου μυελου

S24.2 Τραυματισμος νευρικων ριζων της θωρακικης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S24.3 Τραυματισμος των περιφερικων νευρων του θωρακα

S24.4 Τραυματισμος των θωρακικων συμπαθητικων νευρων

S24.5 Τραυματισμος αλλων νευρων του θωρακα

S24.6 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου του θωρακα

S25 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων του θωρακα

S25.0 Τραυματισμος της θωρακικης αορτης

S25.1 Τραυματισμος της ανωνυμου η υποκλειδιου αρτηριας

S25.2 Τραυματισμος της ανω κοιλης φλεβας

S25.3 Τραυματισμος της ανωνυμου η υποκλειδιου φλεβας

S25.4 Τραυματισμος των πνευμονικων αιμοφορων αγγειων

S25.5 Τραυματισμος των μεσοπλευριων αιμοφορων αγγειων

S25.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων του θωρακα

S25.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων του θωρακα

S25.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου του θωρακα

S26 Τραυματισμος της καρδιας

S26.0 Τραυματισμος της καρδιας με αιμοπερικαρδιο

S26.8 αλλοι τραυματισμοι της καρδιας

S26.9 Τραυματισμος της καρδιας, μη καθορισμενος

S27 Τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων ενδοθωρακικων οργανων

S27.0 Τραυματικος πνευμοθωρακας

S27.1 Τραυματικος αιμοθωρακας

S27.2 Τραυματικος αιμοπνευμοθωρακας

S27.3 αλλοι τραυματισμοι του πνευμονα

S27.4 Τραυματισμος των βρογχων

S27.5 Τραυματισμος της θωρακικης μοιρας της τραχειας

S27.6 Τραυματισμος του υπεζωκοτα

S27.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι ενδοθωρακικων οργανων

S27.8 Τραυματισμος αλλων καθορισμενων ενδοθωρακικων οργανων

S27.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου θωρακικου οργανου

S28 Συνθλιπτικος τραυματισμος του θωρακα και τραυματικος ακρωτηριασμος τμηματος του θωρακα

S28.0 Συνθλιψη του θωρακα

S28.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος τμηματος του θωρακα



S29 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι του θωρακα

S29.0 Τραυματισμος μυων και τενοντων στο επιπεδο του θωρακα

S29.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι του θωρακα

S29.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του θωρακα

S29.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του θωρακα

S30 Επιπολης τραυματισμος της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S30.0 Θλαση του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S30.1 Θλαση του κοιλιακου τοιχωματος

S30.2 Θλαση των εξω γεννητικων οργανων

S30.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S30.8 αλλοι επιπολης τραυματισμοι της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S30.9 Επιπολης τραυματισμος της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου, μη καθορισμενου τμηματος

S31 Ανοικτο τραυμα της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S31.0 Ανοικτο τραυμα του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S31.1 Ανοικτο τραυμα του κοιλιακου τοιχωματος

S31.2 Ανοικτο τραυμα του πεους

S31.3 Ανοικτο τραυμα του οσχεου και των ορχεων

S31.4 Ανοικτο τραυμα του κολπου και του αιδοιου

S31.5 Ανοικτο τραυμα αλλων και μη καθορισμενων εξω γεννητικων οργανων

S31.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S31.8 Ανοικτο τραυμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της κοιλιας

S32 Καταγμα της οσφυϊκης μοιρας της σπονδυλικης στηλης και της πυελου

S32.0 Καταγμα οσφυϊκου σπονδυλου

S32.1 Καταγμα ιερου οστου

S32.2 Καταγμα κοκκυγα

S32.3 Καταγμα του λαγονιου οστου

S32.4 Καταγμα της κοτυλης (του μηριαιου)

S32.5 Καταγμα του ηβικου οστου

S32.7 Πολλαπλα καταγματα της οσφυϊκης μοιρας της σπονδυλικης στηλης και της πυελου

S32.8 Καταγμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της οσφυϊκης μοιρας της σπονδυλικης στηλης και της πυελου

S33 Εξαρθρημα και διαστρεμμα των αρθρωσεων και των συνδεσμων της οσφυϊκης μοιρας της σπονδυλικης στηλης και της πυελου

S33.0 Τραυματικη ρηξη οσφυϊκου μεσοσπονδυλιου δισκου

S33.1 Εξαρθρημα οσφυϊκου σπονδυλου

S33.2 Εξαρθρημα της ιερολαγονιας και ιεροκοκκυγικης αρθρωσης

S33.3 Εξαρθρημα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της οσφυϊκης μοιρας της σπονδυλικης στηλης και της πυελου

S33.4 Τραυματικη ρηξη της ηβικης συμφυσης

S33.5 Διαστρεμμα της οσφυϊκης μοιρας της σπονδυλικης στηλης

S33.6 Διαστρεμμα της ιερολαγονιας αρθρωσης

S33.7 Διαστρεμμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της οσφυϊκης μοιρας της σπονδυλικης στηλης και της πυελου

S34 Τραυματισμος των νευρων και της οσφυϊκης μοιρας του νωτιαιου μυελου στο επιπεδο της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S34.0 Διασειση και οιδημα της οσφυϊκης μοιρας του νωτιαιου μυελου

S34.1 αλλος τραυματισμος της οσφυϊκης μοιρας του νωτιαιου μυελου

S34.2 Τραυματισμος νευρικων ριζων της οσφυϊκης και ιερας μοιρας της σπονδυλικης στηλης



S34.3 Τραυματισμος της ιππουριδας

S34.4 Τραυματισμος του οσφυοϊερου πλεγματος

S34.5 Τραυματισμος των οσφυϊκων, ιερων και πυελικων συμπαθητικων νευρων

S34.6 Τραυματισμος περιφερικου(ων) νευρου(ων) της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S34.8 Τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων νευρων της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S35 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S35.0 Τραυματισμος της κοιλιακης αορτης

S35.1 Τραυματισμος της κατω κοιλης φλεβας

S35.2 Τραυματισμος της κοιλιακης η μεσεντεριας αρτηριας

S35.3 Τραυματισμος της πυλαιας η σπληνικης φλεβας

S35.4 Τραυματισμος των νεφρικων αιμοφορων αγγειων

S35.5 Τραυματισμος των λαγονιων αιμοφορων αγγειων

S35.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S35.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S35.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S36 Τραυματισμος των ενδοκοιλιακων οργανων

S36.0 Τραυματισμος του σπληνα

S36.1 Τραυματισμος του ηπατος και της χοληδοχου κυστης

S36.2 Τραυματισμος του παγκρεατος

S36.3 Τραυματισμος του στομαχου

S36.4 Τραυματισμος του λεπτου εντερου

S36.5 Τραυματισμος του κολου

S36.6 Τραυματισμος του ορθου

S36.7 Τραυματισμος πολλαπλων ενδοκοιλιακων οργανων

S36.8 Τραυματισμος αλλων ενδοκοιλαικων οργανων

S36.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου ενδοκοιλιακου οργανου

S37 Τραυματισμος ουροποιητικων και πυελικων οργανων

S37.0 Τραυματισμος του νεφρου

S37.1 Τραυματισμος του ουρητηρα

S37.2 Τραυματισμος της ουροδοχου κυστης

S37.3 Τραυματισμος της ουρηθρας

S37.4 Τραυματισμος της ωοθηκης

S37.5 Τραυματισμος της σαλπιγγας

S37.6 Τραυματισμος της μητρας

S37.7 Τραυματισμος πολλαπλων πυελικων οργανων

S37.8 Τραυματισμος αλλων πυελικων οργανων

S37.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου πυελικου οργανου

S38 Συνθλιπτικος τραυματισμος και τραυματικος ακρωτηριασμος τμηματος της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S38.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος των εξω γεννητικων οργανων

S38.1 Συνθλιπτικος τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S38.2 Τραυματικος ακρωτηριασμος των εξω γεννητικων οργανων

S38.3 Τραυματικος ακρωτηριασμος αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S39 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου



S39.0 Τραυματισμος μυος και τενοντα της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S39.6 Τραυματισμος ενδοκοιλιακου(ων) οργανου(ων) με πυελικο(α) οργανο(α)

S39.7 αλλοι πολλαπλοι τραυματισμοι της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S39.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S39.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος της κοιλιας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

S40 Επιπολης τραυματισμος του ωμου και του βραχιονα

S40.0 Θλαση του ωμου και του βραχιονα

S40.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι του ωμου και του βραχιονα

S40.8 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του ωμου και του βραχιονα

S40.9 Επιπολης τραυματισμος του ωμου και του βραχιονα, μη καθορισμενος

S41 Ανοικτο τραυμα του ωμου και του βραχιονα

S41.0 Ανοικτο τραυμα του ωμου

S41.1 Ανοικτο τραυμα του βραχιονα

S41.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυμα του ωμου και του βραχιονα

S41.8 Ανοικτο τραυμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της ωμικης ζωνης

S42 Καταγμα του ωμου και του βραχιονα

S42.0 Καταγμα της κλειδας

S42.1 Καταγμα της ωμοπλατης

S42.2 Καταγμα του ανω ακρου του βραχιονιου οστου

S42.3 Καταγμα της διαφυσης του βραχιονιου οστου

S42.4 Καταγμα του κατω ακρου του βραχιονιου οστου

S42.7 Πολλαπλα καταγματα της κλειδας, της ωμοπλατης και του βραχιονιου οστου

S42.8 Καταγμα αλλων τμηματων του ωμου και του βραχιονα

S42.9 Καταγμα της ωμικης ζωνης, μη καθορισμενου τμηματος

S43 Εξαρθρημα και διαστρεμμα των αρθρωσεων και των συνδεσμων της ωμικης ζωνης

S43.0 Εξαρθρημα της αρθρωσης του ωμου

S43.1 Εξαρθρημα της ακρωμιοκλειδικης αρθρωσης

S43.2 Εξαρθρημα της στερνοκλειδικης αρθρωσης

S43.3 Εξαρθρημα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της ωμικης ζωνης

S43.4 Διαστρεμμα της αρθρωσης του ωμου

S43.5 Διαστρεμμα της ακρωμιοκλειδικης αρθρωσης

S43.6 Διαστρεμμα της στερνοκλειδικης αρθρωσης

S43.7 Διαστρεμμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της ωμικης ζωνης

S44 Τραυματισμος των νευρων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S44.0 Τραυματισμος του ωλενιου νευρου στο επιπεδο του βραχιονα

S44.1 Τραυματισμος του μεσου νευρου στο επιπεδο του βραχιονα

S44.2 Τραυματισμος του κερκιδικου νευρου στο επιπεδο του βραχιονα

S44.3 Τραυματισμος του μασχαλιαιου νευρου

S44.4 Τραυματισμος του μυοδερματικου νευρου

S44.5 Τραυματισμος των δερματικων αισθητικων νευρων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S44.7 Τραυματισμος πολλαπλων νευρων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S44.8 Τραυματισμος αλλων νευρων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S44.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα



S45 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S45.0 Τραυματισμος της μασχαλιαιας αρτηριας

S45.1 Τραυματισμος της βραχιονιας αρτηριας

S45.2 Τραυματισμος της μασχαλιαιας και της βραχιονιας αρτηριας

S45.3 Τραυματισμος επιπολης φλεβας στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S45.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S45.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S45.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S46 Τραυματισμος μυος και τενοντα στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S46.0 Τραυματισμος του τενοντα του περιστροφεα του ωμου

S46.1 Τραυματισμος του μυος και του τενοντα της μακρας κεφαλης του δικεφαλου μυος

S46.2 Τραυματισμος του μυος και του τενοντα αλλων τμηματων του δικεφαλου μυος

S46.3 Τραυματισμος του μυος και του τενοντα του τρικεφαλου μυος

S46.7 Τραυματισμος πολλαπλων μυων και τενοντων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S46.8 Τραυματισμος αλλων μυων και τενοντων στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S46.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου μυος και τενοντα στο επιπεδο του ωμου και του βραχιονα

S47 Συνθλιπτικος τραυματισμος του ωμου και του βραχιονα

S48 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ωμου και του βραχιονα

S48.0 Τραυματικος ακρωτηριασμος της αρθρωσης του ωμου

S48.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος στο επιπεδο μεταξυ ωμου και αγκωνα

S48.9 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ωμου και του βραχιονα, επιπεδο μη καθορισμενο

S49 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι του ωμου και του βραχιονα

S49.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι του ωμου και του βραχιονα

S49.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του ωμου και του βραχιονα

S49.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του ωμου και του βραχιονα

S5.0 Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου

S50 Επιπολης τραυματισμος του αντιβραχιου

S50.0 Θλαση του αγκωνα

S50.1 Θλαση αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του αντιβραχιου

S50.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι του αντιβραχιου

S50.8 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του αντιβραχιου

S50.9 Επιπολης τραυματισμος του αντιβραχιου, μη καθορισμενος

S51 Ανοικτο τραυμα του αντιβραχιου

S51.0 Ανοικτο τραυμα του αγκωνα

S51.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα του αντιβραχιου

S51.8 Ανοικτο τραυμα αλλων τμηματων του αντιβραχιου

S51.9 Ανοικτο τραυμα του αντιβραχιου, τμημα μη καθορισμενο

S52 Καταγμα του αντιβραχιου

S52.0 Καταγμα του ανω ακρου της ωλενης

S52.1 Καταγμα του ανω ακρου της κερκιδας

S52.2 Καταγμα της διαφυσης της ωλενης

S52.3 Καταγμα της διαφυσης της κερκιδας

S52.4 Καταγμα των διαφυσεων αμφοτερων  της ωλενης και της κερκιδας

S52.5 Καταγμα του κατω ακρου της κερκιδας



S52.6 Καταγμα του κατω ακρου αμφοτερων  της ωλενης και της κερκιδας

S52.7 Πολλαπλα καταγματα του αντιβραχιου

S52.8 Καταγμα αλλων τμηματων του αντιβραχιου

S52.9 Καταγμα του αντιβραχιου, τμημα μη καθορισμενο

S53 Εξαρθρημα και διαστρεμμα των αρθρωσεων και των συνδεσμων του αγκωνα

S53.0 Εξαρθρημα της κεφαλης της κερκιδας

S53.1 Εξαρθρημα του αγκωνα, μη καθορισμενο

S53.2 Τραυματικη ρηξη του παραπλευρου συνδεσμου της κερκιδος

S53.3 Τραυματικη ρηξη του παραπλευρου συνδεσμου της ωλενης

S53.4 Διαστρεμμα του αγκωνα

S54 Τραυματισμος των νευρων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S54.0 Τραυματισμος του ωλενιου νευρου στο επιπεδο του αντιβραχιου

S54.1 Τραυματισμος του μεσου νευρου στο επιπεδο του αντιβραχιου

S54.2 Τραυματισμος του κερκιδικου νευρου στο επιπεδο του αντιβραχιου

S54.3 Τραυματισμος του δερματικου αισθητικου νευρου στο επιπεδο του αντιβραχιου

S54.7 Τραυματισμος πολλαπλων νευρων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S54.8 Τραυματισμος αλλων νευρων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S54.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου στο επιπεδο του αντιβραχιου

S55 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S55.0 Τραυματισμος της ωλενιας αρτηριας στο επιπεδο του αντιβραχιου

S55.1 Τραυματισμος της κερκιδικης αρτηριας στο επιπεδο του αντιβραχιου

S55.2 Τραυματισμος φλεβας στο επιπεδο του αντιβραχιου

S55.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S55.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S55.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56 Τραυματισμος μυος και τενοντα στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.0 Τραυματισμος του καμπτηρα μυος και τενοντα, του αντιχειρα στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.1 Τραυματισμος του μακρου καμπτηρα μυος και τενοντα, αλλων δακτυλων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.2 Τραυματισμος αλλου καμπτηρα μυος και τενοντα στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.3 Τραυματισμος των εκτεινοντων η απαγωγων μυων και τενοντων του αντιχειρα στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.4 Τραυματισμος του εκτεινοντα μυ και τενοντα αλλου(ων) δακτυλου(ων) στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.5 Τραυματισμος αλλου εκτεινοντα μυ και τενοντα στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.7 Τραυματισμος πολλαπλων μυων και τενοντων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S56.8 Τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων μυων και τενοντων στο επιπεδο του αντιβραχιου

S57 Συνθλιπτικος τραυματισμος του αντιβραχιου

S57.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος του αγκωνα

S57.8 Συνθλιπτικος τραυματισμος αλλων τμηματων του αντιβραχιου

S57.9 Συνθλιπτικος τραυματισμος του αντιβραχιου, τμημα μη καθορισμενο

S58 Τραυματικος ακρωτηριασμος του αντιβραχιου

S58.0 Τραυματικος ακρωτηριασμος στο επιπεδο του αγκωνα

S58.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος στο επιπεδο μεταξυ αγκωνα και καρπου

S58.9 Τραυματικος ακρωτηριασμος του αντιβραχιου, επιπεδο μη καθορισμενο

S59 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι του αντιβραχιου

S59.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι του αντιβραχιου

S59.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του αντιβραχιου



S59.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του αντιβραχιου

S60 Επιπολης τραυματισμος του καρπου και της ακρας χειρας

S60.0 Θλαση του(ων) δακτυλου(ων) χωρις βλαβη των ονυχων

S60.1 Θλαση του(ων) δακτυλου(ων) με βλαβη των ονυχων

S60.2 Θλαση αλλων τμηματων του καρπου και της ακρας χειρας

S60.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι του καρπου και της ακρας χειρας

S60.8 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του καρπου και της ακρας χειρας

S60.9 Επιπολης τραυματισμος του καρπου και της ακρας χειρας, μη καθορισμενος

S61 Ανοικτο τραυμα του καρπου και της ακρας χειρας

S61.0 Ανοικτο τραυμα του(ων) δακτυλου(ων) χωρις βλαβη του ονυχα

S61.1 Ανοικτο τραυμα του(ων) δακτυλου(ων) με βλαβη του ονυχα

S61.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα του καρπου και της ακρας χειρας

S61.8 Ανοικτο τραυμα αλλων τμηματων του καρπου και της ακρας χειρας

S61.9 Ανοικτο τραυμα του καρπου και της ακρας χειρας, τμημα μη καθορισμενο

S62 Καταγμα στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S62.0 Καταγμα του σκαφοειδους οστου της ακρας χειρας

S62.1 Καταγμα αλλου(ων) οστου(ων) του καρπου

S62.2 Καταγμα του πρωτου μετακαρπιου οστου

S62.3 Καταγμα αλλων μετακαρπιων οστων

S62.4 Πολλαπλα καταγματα των μετακαρπιων οστων

S62.5 Καταγμα του αντιχειρα

S62.6 Καταγμα αλλου δακτυλου

S62.7 Πολλαπλα καταγματα των δακτυλων

S62.8 Καταγμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του καρπου και της ακρας χειρας

S63 Εξαρθρημα και διαστρεμμα αρθρωσεων και συνδεσμων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S63.0 Εξαρθρημα του καρπου

S63.1 Εξαρθρημα του δακτυλου

S63.2 Πολλαπλα εξαρθρηματα των δακτυλων

S63.3 Τραυματικη ρηξη συνδεσμου του καρπου

S63.4 Τραυματικη ρηξη συνδεσμου του δακτυλου στη(ις) μετακαρπιοφαλαγγικη(ες) και μεσοφαλαγγικη(ες) αρθρωση(αρθρωσεις)

S63.5 Διαστρεμμα του καρπου

S63.6 Διαστρεμμα δακτυλου(ων)

S63.7 Διαστρεμμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της ακρας χειρας

S64 Τραυματισμος των νευρων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S64.0 Τραυματισμος του ωλενιου νευρου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S64.1 Τραυματισμος του μεσου νευρου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S64.2 Τραυματισμος του κερκιδικου νευρου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S64.3 Τραυματισμος του δακτυλικου νευρου του αντιχειρα

S64.4 Τραυματισμος του δακτυλικου νευρου αλλου δακτυλου

S64.7 Τραυματισμος πολλαπλων νευρων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S64.8 Τραυματισμος αλλων νευρων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S64.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S65 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας



S65.0 Τραυματισμος της ωλενιας αρτηριας στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S65.1 Τραυματισμος της κερκιδικης αρτηριας στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S65.2 Τραυματισμος του επιπολης παλαμιαιου τοξου

S65.3 Τραυματισμος του εν τω βαθει παλαμιαιου τοξου

S65.4 Τραυματισμος του(ων) αιμοφορου(ων) αγγειου(ων) του αντιχειρα

S65.5 Τραυματισμος του(ων) αιμοφορου(ων) αγγειου(ων) αλλων δακτυλων

S65.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S65.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S65.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66 Τραυματισμος μυος και τενοντα στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.0 Τραυματισμος του μακρου καμπτηρα μυος και τενοντα του αντιχειρα στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.1 Τραυματισμος του καμπτηρα μυος και τενοντα αλλου δακτυλου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.2 Τραυματισμος του εκτεινοντα μυος και τενοντα του αντιχειρα στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.3 Τραυματισμος του εκτεινοντα μυος και τενοντα αλλου δακτυλου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.4 Τραυματισμος των ελμινθοειδων  μυων και τενοντων του αντιχειρα στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.5 Τραυματισμος του των ελμινθοειδων  μυων και τενοντων αλλου δακτυλου στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.6 Τραυματισμος πολλαπλων καμπτηρων μυων και τενοντων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.7 Τραυματισμος πολλαπλων εκτεινοντων μυων και τενοντων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.8 Τραυματισμος αλλων μυων και τενοντων στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S66.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου μυος και τενοντα στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

S67 Συνθλιπτικος τραυματισμος του καρπου και της ακρας χειρας

S67.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος του αντιχειρα και αλλου(ων) δακτυλου(ων)

S67.8 Συνθλιπτικος τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του καρπου και της ακρας χειρας

S68 Τραυματικος ακρωτηριασμος του καρπου και της ακρας χειρας

S68.0 Τραυματικος ακρωτηριασμος του αντιχειρα (πληρης) (μερικος)

S68.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος αλλου μεμονωμενου δακτυλου (πληρης) (μερικος)

S68.2 Τραυματικος ακρωτηριασμος δυο η περισσοτερων δακτυλων μονο (πληρης) (μερικος)

S68.3 Συνδυασμενος τραυματικος ακρωτηριασμος (τμηματος) του(ων) δακτυλου(ων) με αλλα τμηματα του καρπου και της ακρας χειρας

S68.4 Τραυματικος ακρωτηριασμος της ακρας χειρας στο επιπεδο του καρπου

S68.8 Τραυματικος ακρωτηριασμος αλλων τμηματων του καρπου και της ακρας χειρας

S68.9 Τραυματικος ακρωτηριασμος του καρπου και της ακρας χειρας, επιπεδο μη καθορισμενο

S69 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι του καρπου και της ακρας χειρας

S69.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι του καρπου και της ακρας χειρας

S69.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του καρπου και της ακρας χειρας

S69.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του καρπου και της ακρας χειρας

S70 Επιπολης τραυματισμος του ισχιου και του μηρου

S70.0 Θλαση του ισχιου

S70.1 Θλαση του μηρου

S70.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι του ισχιου και του μηρου

S70.8 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του ισχιου και του μηρου

S70.9 Επιπολης τραυματισμος του ισχιου και του μηρου, μη καθορισμενος

S71 Ανοικτο τραυμα του ισχιου και του μηρου

S71.0 Ανοικτο τραυμα του ισχιου

S71.1 Ανοικτο τραυμα του μηρου

S71.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα του ισχιου και του μηρου



S71.8 Ανοικτο τραυμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της πυελικης ζωνης

S72 Καταγμα του μηριαιου οστου

S72.0 Καταγμα του αυχενα του μηριαιου οστου

S72.1 Περιτροχντηριο καταγμα

S72.2 Υποτροχαντηριο καταγμα

S72.3 Καταγμα της διαφυσης του μηριαιου οστου

S72.4 Καταγμα του κατωτερου ακρου του μηριαιου οστου

S72.7 Πολλαπλα καταγματα του μηριαιου οστου

S72.8 Καταγματα αλλων τμηματων του μηριαιου οστου

S72.9 Καταγμα του μηριαιου οστου, τμημα μη καθορισμενο

S73 Εξαρθρημα και διαστρεμμα της αρθρωσης και των συνδεσμων του ισχιου

S73.0 Εξαρθρημα του ισχιου

S73.1 Διαστρεμμα του ισχιου

S74 Τραυματισμος νευρων στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S74.0 Τραυματισμος του ισχιακου νευρου στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S74.1 Τραυματισμος του μηριαιου νευρου στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S74.2 Τραυματισμος του δερματικου αισθητικου νευρου στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S74.7 Τραυματισμος πολλαπλων νευρων στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S74.8 Τραυματισμος αλλων νευρων στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S74.9 Τραυματισμος  μη καθορισμενου νευρου στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S75 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S75.0 Τραυματισμος της μηριαιας αρτηριας

S75.1 Τραυματισμος της μηριαιας φλεβας στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S75.2 Τραυματισμος της μειζονας σαφηνους φλεβας στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S75.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S75.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S75.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S76 Τραυματισμος μυος και τενοντα στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S76.0 Τραυματισμος μυος και τενοντα του ισχιου

S76.1 Τραυματισμος του τετρακεφαλου μυ και τενοντα

S76.2 Τραυματισμος των προσαγωγων μυων και τενοντων του μηρου

S76.3 Τραυματισμος των μυων και τενοντων της οπισθιας μυϊκης ομαδας στο επιπεδο του μηρου

S76.4 Τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων μυων και τενοντων στο επιπεδο του μηρου

S76.7 Τραυματισμος πολλαπλων μυων και τενοντων στο επιπεδο του ισχιου και του μηρου

S77 Συνθλιπτικος τραυματισμος του ισχιου και του μηρου

S77.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος του ισχιου

S77.1 Συνθλιπτικος τραυματισμος του μηρου

S77.2 Συνθλιπτικος τραυματισμος του ισχιου με τον μηρο

S78 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ισχιου και του μηρου

S78.0 Τραυματικος ακρωτηριασμος στην αρθρωση του ισχιου

S78.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος σε επιπεδο μεταξυ ισχιου και γονατος

S78.9 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ισχιου και του μηρου, επιπεδο μη καθορισμενο

S79 αλλοι και καθορισμενοι τραυματισμοι του ισχιου και του μηρου

S79.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι του ισχιου και του μηρου



S79.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του ισχιου και του μηρου

S79.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του ισχιου και του μηρου

S80 Επιπολης τραυματισμος της κνημης

S80.0 Θλαση του γονατος

S80.1 Θλαση αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της κνημης

S80.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι της κνημης

S80.8 αλλοι επιπολης τραυματισμοι της κνημης

S80.9 Επιπολης τραυματισμος της κνημης, μη καθορισμενος

S81 Ανοικτο τραυμα της κνημης

S81.0 Ανοικτο τραυμα του γονατος

S81.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα της κνημης

S81.8 Ανοικτο τραυμα αλλων τμηματων της κνημης

S81.9 Ανοικτο τραυμα της κνημης, τμημα μη καθορισμενο

S82 Καταγμα της κνημης, συμπεριλαμβανομενου του αστραγαλου

S82.0 Καταγμα της επιγονατιδας

S82.1 Καταγμα του ανω ακρου του οστου της κνημης

S82.2 Καταγμα της διαφυσης του οστου της κνημης

S82.3 Καταγμα του κατω ακρου του οστου της κνημης

S82.4 Καταγμα της περονης μονο

S82.5 Καταγμα του εσω σφυρου

S82.6 Καταγμα του εξω σφυρου

S82.7 Πολλαπλα καταγματα της κνημης

S82.8 Καταγματα αλλων τμηματων της κνημης

S82.9 Καταγμα της κνημης, τμημα μη καθορισμενο

S83 Εξαρθρημα, διαστρεμμα και διαταση  των αρθρωσεων και συνδεσμων του γονατος

S83.0 Εξαρθρημα της επιγονατιδας

S83.1 Εξαρθρημα του γονατος

S83.2 Ρηξη μηνισκου, προσφατη

S83.3 Ρηξη του αρθρικου χονδρου του γονατος, προσφατη

S83.4 Διαστρεμμα που αφορα τον (περονιαιο) (κνημιαιο) πλαγιο συνδεσμο του γονατος

S83.5 Διαστρεμμα που αφορα τον (προσθιο) (οπισθιο) χιαστο συνδεσμο του γονατος

S83.6 Διαστρεμμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του γονατος

S83.7 Τραυματισμος σε πολλαπλες δομες του γονατος

S84 Τραυματισμος των νευρων στο επιπεδο της κνημης

S84.0 Τραυματισμος του κνημιαιου νευρου στο επιπεδο της κνημης

S84.1 Τραυματισμος του περονιαιου νευρου στο επιπεδο της κνημης

S84.2 Τραυματισμος του δερματικου αισθητικου νευρου στο επιπεδο της κνημης

S84.7 Τραυματισμος πολλαπλων νευρων στο επιπεδο της κνημης

S84.8 Τραυματισμος αλλων νευρων στο επιπεδο της κνημης

S84.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου στο επιπεδο της κνημης

S85 Τραυματισμος των αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο της κνημης

S85.0 Τραυματισμος της ιγνυακης αρτηριας

S85.1 Τραυματισμος της (προσθιας) (οπισθιας) κνημιαιας αρτηριας



S85.2 Τραυματισμος της περονιαιας αρτηριας

S85.3 Τραυματισμος της μειζονος σαφηνους φλεβας στο επιπεδο της κνημης

S85.4 Τραυματισμος της ελασσονος σαφηνους φλεβας στο επιπεδο της κνημης

S85.5 Τραυματισμος της ιγνυακης φλεβας

S85.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο της κνημης

S85.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο της κνημης

S85.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο της κνημης

S86 Τραυματισμος μυος και τενοντα στο επιπεδο της κνημης

S86.0 Τραυματισμος του Αχιλλειου τενοντα

S86.1 Τραυματισμος αλλου(ων) μυος(ων) και τενοντα(ων) της ομαδας των οπισθιων μυων στο επιπεδο της κνημης

S86.2 Τραυματισμος μυος(ων) και τενοντα(ων) της ομαδας των προσθιων μυων στο επιπεδο της κνημης

S86.3 Τραυματισμος μυος(ων) και τενοντα(ων) της ομαδας των περονιαιων μυων στο επιπεδο της κνημης

S86.7 Τραυματισμος πολλαπλων μυων και τενοντων στο επιπεδο της κνημης

S86.8 Τραυματισμος αλλων μυων και τενοντων στο επιπεδο της κνημης

S86.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου μυος και τενοντα στο επιπεδο της κνημης

S87 Συνθλιπτικος τραυματισμος της κνημης

S87.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος του γονατος

S87.8 Συνθλιπτικος τραυματισμος αλλων και μη καθορισμενων τμηματων της κνημης

S88 Τραυματικος ακρωτηριασμος της κνημης

S88.0 Τραυματικος ακρωτηριασμος στο επιπεδο του γονατος

S88.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος στο επιπεδο μεταξυ γονατος και αστραγαλου

S88.9 Τραυματικος ακρωτηριασμος της κνημης, επιπεδο μη καθορισμενο

S89 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι της κνημης

S89.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι της κνημης

S89.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι της κνημης

S89.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος της κνημης

S90 Επιπολης τραυματισμος του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S90.0 Θλαση του αστραγαλου

S90.1 Θλαση του(ων) δακτυλου(ων) του ακρου ποδα χωρις βλαβη στο νυχι

S90.2 Θλαση του(ων) δακτυλου(ων) του ακρου ποδα με βλαβη στο νυχι

S90.3 Θλαση αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του ακρου ποδα

S90.7 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S90.8 αλλοι επιπολης τραυματισμοι του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S90.9 Επιπολης τραυματισμος του αστραγαλου και του ακρου ποδα, μη καθορισμενος

S91 Ανοικτο τραυμα του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S91.0 Ανοικτο τραυμα του αστραγαλου

S91.1 Ανοικτο τραυμα του(ων) δακτυλου(ων) του ακρου ποδα χωρις βλαβη στο νυχι

S91.2 Ανοικτο τραυμα του(ων) δακτυλου(ων) του ακρου ποδα με βλαβη στο νυχι

S91.3 Ανοικτο τραυμα αλλων τμηματων του ακρου ποδα

S91.7 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S92 Καταγμα του ακρου ποδα, εκτος του αστραγαλου

S92.0 Καταγμα της πτερνας

S92.1 Καταγμα του αστραγαλου

S92.2 Καταγμα αλλου(ων) οστου(ων) του ταρσου



S92.3 Καταγμα μεταταρσιου οστου

S92.4 Καταγμα του μεγαλου δακτυλου του ακρου ποδα

S92.5 Καταγμα αλλου δακτυλου του ακρου ποδα

S92.7 Πολλαπλα καταγματα του ακρου ποδα

S92.9 Καταγμα του ακρου ποδα, μη καθορισμενο

S93 Εξαρθρημα και διαστρεμμα των αρθρωσεων και συνδεσμων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S93.0 Εξαρθρημα της ποδοκνημικης αρθρωσης

S93.1 Εξαρθρημα του(ων) δακτυλου(ων) του ακρου ποδα

S93.2 Ρηξη συνδεσμων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S93.3 Εξαρθρημα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του ακρου ποδα

S93.4 Διαστρεμμα του αστραγαλου

S93.5 Διαστρεμμα του(ων) δακτυλου(ων) του ακρου ποδα

S93.6 Διαστρεμμα αλλων και μη καθορισμενων τμηματων του ακρου ποδα

S94 Τραυματισμος των νευρων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S94.0 Τραυματισμος του εξω πελματιαιου νευρου

S94.1 Τραυματισμος του εσω πελματιαιου νευρου

S94.2 Τραυματισμος του εν τω βαθει περονιαιου νευρου στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S94.3 Τραυματισμος του δερματικου αισθητικου νευρου στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S94.7 Τραυματισμος πολλαπλων νευρων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S94.8 Τραυματισμος αλλων νευρων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S94.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S95 Τραυματισμος αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S95.0 Τραυματισμος της ραχιαιας αρτηριας του ακρου ποδα

S95.1 Τραυματισμος της πελματιαιας αρτηριας του ακρου ποδα

S95.2 Τραυματισμος της ραχιαιας φλεβας του ακρου ποδα

S95.7 Τραυματισμος πολλαπλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S95.8 Τραυματισμος αλλων αιμοφορων αγγειων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S95.9 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S96 Τραυματισμος μυος και τενοντα στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S96.0 Τραυματισμος του μυος και τενοντα του μακρου καμπτηρα του δακτυλου στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S96.1 Τραυματισμος του μυος και τενοντα του μακρου εκτεινοντα του δακτυλου στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S96.2 Τραυματισμος των ελμινθοειδων μυων  και τενοντων  στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S96.7 Τραυματισμος πολλαπλων μυων και τενοντων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S96.8 Τραυματισμος αλλων μυων και τενοντων στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S96.9 Τραυματισμος  μη καθορισμενου μυος και τενοντα στο επιπεδο του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S97 Συνθλιπτικος τραυματισμος του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S97.0 Συνθλιπτικος τραυματισμος του αστραγαλου

S97.1 Συνθλιπτικος τραυματισμος του(ων) δακτυλου(ων) του ακρου ποδα

S97.8 Συνθλιπτικος τραυματισμος αλλων τμηματων του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S98 Τραυματικος ακρωτηριασμος του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S98.0 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ακρου ποδα στο επιπεδο του αστραγαλου

S98.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος ενος δακτυλου του ακρου ποδα

S98.2 Τραυματικος ακρωτηριασμος δυο η περισσοτερων δακτυλων του ακρου ποδα

S98.3 Τραυματικος ακρωτηριασμος αλλων τμηματων του ακρου ποδα

S98.4 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ακρου ποδα, επιπεδο μη καθορισμενο



S99 αλλοι και μη καθορισμενοι τραυματισμοι του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S99.7 Πολλαπλοι τραυματισμοι του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S99.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του αστραγαλου και του ακρου ποδα

S99.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του αστραγαλου και του ακρου ποδα

T00 Επιπολης τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T00.0 Επιπολης τραυματισμοι που αφορουν την κεφαλη με τον τραχηλο

T00.1 Επιπολης τραυματισμοι που αφορουν τον θωρακα με την κοιλια, το κατωτερο τμημα της ραχης και την πυελο

T00.2 Επιπολης τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων)

T00.3 Επιπολης τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) κατω ακρου(ων)

T00.6 Επιπολης τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων) με το(τα) κατω ακρο(α)

T00.8 Επιπολης τραυματισμοι που αφορουν αλλους συνδυασμους μεταξυ περιοχων του σωματος

T00.9 Πολλαπλοι επιπολης τραυματισμοι, μη καθορισμενοι

T01 Ανοικτα τραυματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T01.0 Ανοικτα τραυματα που αφορουν την κεφαλη με τον τραχηλο

T01.1 Ανοικτα τραυματα που αφορουν τον θωρακα με την κοιλια, το κατωτερο τμημα της ραχης και την πυελο

T01.2 Ανοικτα τραυματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων)

T01.3 Ανοικτα τραυματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) κατω ακρου(ων)

T01.6 Ανοικτα τραυματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων) με το(τα) κατω ακρο(α)

T01.8 Ανοιχτα τραυματα που αφορουν αλλους συνδυασμους περιοχων του σωματος

T01.9 Πολλαπλα ανοικτα τραυματα, μη καθορισμενα

T02 Καταγματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T02.0 Καταγματα που αφορουν την κεφαλη με τον τραχηλο

T02.1 Καταγματα που αφορουν τον θωρακα με το κατωτερο τμημα της ραχης και την πυελο

T02.2 Καταγματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του ενος ανω ακρου

T02.3 Καταγματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του ενος κατω ακρου

T02.4 Καταγματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες αμφοτερων των ανω ακρων

T02.5 Καταγματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες αμφοτερων των κατω ακρων

T02.6 Καταγματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων) με το(τα) κατω ακρο(α)

T02.7 Καταγματα που αφορουν τον θωρακα με το κατωτερο τμημα της ραχης και της πυελου με το(τα) ακρο(α)

T02.8 Καταγματα που αφορουν αλλους συνδυασμους περιοχων του σωματος

T02.9 Πολλαπλα καταγματα, μη καθορισμενα

T03 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος

T03.0 Εξαρθρηματα και διαστρεμματα που αφορουν την κεφαλη με τον τραχηλο



T03.1 Εξαρθρηματα και διαστρεμματα που αφορουν τον θωρακα με το κατωτερο τμημα της ραχης και την πυελο

T03.2 Εξαρθρηματα και διαστρεμματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων)

T03.3 Εξαρθρηματα και διαστρεμματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) κατω ακρου(ων)

T03.4 Εξαρθρηματα και διαστρεμματα που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων) με το(τα) κατω ακρο(α)

T03.8 Εξαρθρηματα και διαστρεμματα που αφορουν αλλους συνδυασμους περιοχων του σωματος

T03.9 Πολλαπλα εξαρθρηματα και διαστρεμματα, μη καθορισμενα

T04 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T04.0 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι που αφορουν την κεφαλη με τον τραχηλο

T04.1 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι που αφορουν το θωρακα με την κοιλια, το κατωτερο τμημα της ραχης και την πυελο

T04.2 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων)

T04.3 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) κατω ακρου(ων)

T04.4 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του(των) ανω ακρου(ων) με το(τα) κατω ακρο(α)

T04.7 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι του θωρακα με την κοιλια, το κατωτερο τμημα της ραχης και την πυελο με το(τα) ακρο(α)

T04.8 Συνθλιπτικοι τραυματισμοι, που αφορουν αλλους συνδυασμους περιοχων του σωματος

T04.9 Πολλαπλοι συνθλιπτικοι τραυματισμοι, μη καθορισμενοι

T05 Τραυματικοι ακρωτηριασμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T05.0 Τραυματικος ακρωτηριασμος αμφοτερων των ακρων χειρων

T05.1 Τραυματικος ακρωτηριασμος της μιας ακρας χειρας και του αλλου βραχιονα [οποιοδηποτε επιπεδο, εκτος της ακρας χειρας]

T05.2 Τραυματικος ακρωτηριασμος αμφοτερων των βραχιονων [οποιοδηποτε επιπεδο]

T05.3 Τραυματικος ακρωτηριασμος αμφοτερων των ακρων ποδων

T05.4 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ενος ακρου ποδα και της αλλης κνημης [οποιοδηποτε επιπεδο, εκτος του ακρου ποδα]

T05.5 Τραυματικος ακρωτηριασμος αμφοτερων των κνημων [οποιοδηποτε επιπεδο]

T05.6 Τραυματικος ακρωτηριασμος των ανω και κατω ακρων, οποιουδηποτε συνδυασμου [οποιοδηποτε επιπεδο]

T05.8 Τραυματικοι ακρωτηριασμοι που αφορουν αλλους συνδυασμους περιοχων του σωματος

T05.9 Πολλαπλοι τραυματικοι ακρωτηριασμοι, μη καθορισμενοι

T06 αλλοι τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος, που δεν ταξινομουνται αλλου

T06.0 Τραυματισμοι του εγκεφαλου και των κρανιακων νευρων με τραυματισμους των νευρων και του νωτιαιου μυελου στο επιπεδο του τραχηλου

T06.1 Τραυματισμοι των νευρων και του νωτιαιου μυελου που αφορουν αλλες πολλαπλες περιοχες του σωματος

T06.2 Τραυματισμοι των νευρων που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T06.3 Τραυματισμοι αιμοφορων αγγειων που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T06.4 Τραυματισμοι μυων και τενοντων που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T06.5 Τραυματισμοι ενδοθωρακικων οργανων με ενδοκοιλιακα και πυελικα οργανα

T06.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T07 Μη καθορισμενοι πολλαπλοι τραυματισμοι

T08 Καταγμα της σπονδυλικης στηλης, επιπεδο μη καθορισμενο

T09 αλλοι τραυματισμοι της σπονδυλικης στηλης και του κορμου, επιπεδο μη καθορισμενο

T09.0 Επιπολης τραυματισμος του κορμου, επιπεδο μη καθορισμενο



T09.1 Ανοικτο τραυμα του κορμου, επιπεδο μη καθορισμενο

T09.2 Εξαρθρημα και διαστρεμμα μη καθορισμενης αρθρωσης και συνδεσμου του κορμου

T09.3 Τραυματισμος του νωτιαιου μυελου, επιπεδο μη καθορισμενο

T09.4 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου, ριζας νωτιαιου νευρου και πλεγματων του κορμου

T09.5 Τραυματισμος μη καθορισμενου μυος και τενοντα του κορμου

T09.6 Τραυματικος ακρωτηριασμος του κορμου, επιπεδο μη καθορισμενο

T09.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του κορμου, επιπεδο μη καθορισμενο

T09.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του κορμου, επιπεδο μη καθορισμενο

T10 Καταγμα του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11 αλλοι τραυματισμοι του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.0 Επιπολης τραυματισμος του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.1 Ανοικτο τραυμα του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.2 Εξαρθρημα και διαστρεμμα μη καθορισμενης αρθρωσης και συνδεσμου του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.3 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.4 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.5 Τραυματισμος μη καθορισμενου μυος και τενοντα του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.6 Τραυματικος ακρωτηριασμος του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T11.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του ανω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T12 Καταγμα του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13 αλλοι τραυματισμοι του κατω αρκου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.0 Επιπολης τραυματισμος του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.1 Ανοικτο τραυμα του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.2 Εξαρθρημα και διαστρεμμα  μη καθορισμενης αρθρωσης και συνδεσμου του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.3 Τραυματισμος μη καθορισμενου νευρου του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.4 Τραυματισμος μη καθορισμενου αιμοφορου αγγειου του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.5 Τραυματισμος μη καθορισμενου μυος και τενοντα του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.6 Τραυματικος ακρωτηριασμος του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.8 αλλοι καθορισμενοι τραυματισμοι του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T13.9 Μη καθορισμενος τραυματισμος του κατω ακρου, επιπεδο μη καθορισμενο

T14 Τραυματισμος μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.0 Επιπολης τραυματισμος μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.1 Ανοικτο τραυμα μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.2 Καταγμα μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.3 Εξαρθρημα , διαταση και διαστρεμμα μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.4 Τραυματισμος νευρου(ων) μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.5 Τραυματισμος αιμοφορου(ων) αγγειου(ων) μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.6 Τραυματισμος μυων και τενοντων μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.7 Συνθλιπτικος τραυματισμος και τραυματικος ακρωτηριασμος μη καθορισμενης περιοχης του σωματος



T14.8 αλλοι τραυματισμοι μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T14.9 Τραυματισμος, μη καθορισμενος

T15 Ξενο σωμα στην εξω απο τον βολβο του οφθαλμου περιοχη

T15.0 Ξενο σωμα στον κερατοειδη

T15.1 Ξενο σωμα στον επιπεφυκιτικο σακο

T15.8 Ξενο σωμα σε αλλα και πολλαπλα τμηματα της εξω απο τον βολβο του οφθαλμου περιοχης

T15.9 Ξενο σωμα στην εξω απο τον βολβο του οφθαλμου περιοχη, τμημα μη καθορισμενο

T16 Ξενο σωμα στο ους

T17 Ξενο σωμα στην αναπνευστικη οδο

T17.0 Ξενο σωμα σε ρινικο κολπο

T17.1 Ξενο σωμα στο ρωθωνα

T17.2 Ξενο σωμα στο φαρυγγα

T17.3 Ξενο σωμα στο λαρυγγα

T17.4 Ξενο σωμα στην τραχεια

T17.5 Ξενο σωμα στους βρογχους

T17.8 Ξενο σωμα σε αλλα και πολλαπλα τμηματα της αναπνευστικης οδου

T17.9 Ξενο σωμα στην αναπνευστικη οδο, τμημα μη καθορισμενο

T18 Ξενο σωμα στην πεπτικη οδο

T18.0 Ξενο σωμα στο στομα

T18.1 Ξενο σωμα στον οισοφαγο

T18.2 Ξενο σωμα στο στομαχο

T18.3 Ξενο σωμα στο λεπτο εντερο

T18.4 Ξενο σωμα στο κολον

T18.5 Ξενο σωμα στον πρωκτο και το ορθο

T18.8 Ξενο σωμα σε αλλα και πολλαπλα τμηματα της πεπτικης οδου

T18.9 Ξενο σωμα στην πεπτικη οδο, τμημα μη καθορισμενο

T19 Ξενο σωμα στην ουρογεννητικη οδο

T19.0 Ξενο σωμα στην ουρηθρα

T19.1 Ξενο σωμα στην ουροδοχο κυστη

T19.2 Ξενο σωμα στο αιδοιο και τον κολπο

T19.3 Ξενο σωμα στη μητρα [οποιοδηποτε τμημα αυτης]

T19.8 Ξενο σωμα σε αλλα και πολλαπλα τμηματα της ουρογεννητικης οδου

T19.9 Ξενο σωμα στην ουρογεννητικη οδο, τμημα μη καθορισμενο

T20 Θερμικο και χημικο εγκαυμα της κεφαλης και του τραχηλου

T20.0 εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T20.1 εγκαυμα πρωτου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T20.2 εγκαυμα δευτερου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T20.3 εγκαυμα τριτου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T20.4 Χημικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T20.5 Χημικο  εγκαυμα πρωτου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T20.6 Χημικο εγκαυμα δευτερου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T20.7 Χημικο εγκαυμα τριτου βαθμου της κεφαλης και του τραχηλου

T21 Θερμικο και χημικο εγκαυμα του κορμου



T21.0 εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του κορμου

T21.1 εγκαυμα πρωτου βαθμου του κορμου

T21.2 εγκαυμα δευτερου βαθμου του κορμου

T21.3 εγκαυμα τριτου βαθμου του κορμου

T21.4 Χημικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του κορμου

T21.5 Χημικο εγκαυμα πρωτου βαθμου του κορμου

T21.6 Χημικο εγκαυμα δευτερου βαθμου του κορμου

T21.7 Χημικο εγκαυμα τριτου βαθμου του κορμου

T22 Θερμικο και χημικο εγκαυμα του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.0 εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.1 εγκαυμα πρωτου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.2 εγκαυμα δευτερου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.3 εγκαυμα τριτου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.4 Χημικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.5 Χημικο εγκαυμα πρωτου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.6 Χημικο εγκαυμα δευτερου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T22.7 Χημικο εγκαυμα τριτου βαθμου του ωμου και του ανω ακρου, εκτος του καρπου και της ακρας χειρας

T23 Θερμικο και χημικο εγκαυμα του καρπου και της ακρας χειρας

T23.0 εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T23.1 εγκαυμα πρωτου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T23.2 εγκαυμα δευτερου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T23.3 εγκαυμα τριτου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T23.4 Χημικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T23.5 Χημικο εγκαυμα πρωτου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T23.6 Χημικο εγκαυμα δευτερου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T23.7 Χημικο εγκαυμα τριτου βαθμου του καρπου και της ακρας χειρας

T24 Θερμικα και χημικα εγκαυματα του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος των εγκαυματων της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.0 Θερμικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.1 Θερμικο εγκαυμα πρωτου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.2 Θερμικο εγκαυμα δευτερου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.3 Θερμικο εγκαυμα τριτου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.4 Χημικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.5 Χημικο εγκαυμα πρωτου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.6 Χημικο εγκαυμα δευτερου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T24.7 Χημικο εγκαυμα τριτου βαθμου του ισχιου και του κατω ακρου, εκτος της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25 Θερμικο και χημικο εγκαυμα της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.0 Θερμικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.1 Θερμικο εγκαυμα πρωτου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.2 Θερμικο εγκαυμα δευτερου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.3 Θερμικο εγκαυμα τριτου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.4 Χημικο εγκαυμα μη καθορισμενου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.5 Χημικο εγκαυμα πρωτου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.6 Χημικο εγκαυμα δευτερου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T25.7 Χημικο εγκαυμα τριτου βαθμου της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα



T26 Θερμικο και χημικο  εγκαυμα που περιοριζεται στον οφθαλμο και τα εξαρτηματα του

T26.0 Θερμικο εγκαυμα του βλεφαρου και της περιοφθαλμικης περιοχης

T26.1 Θερμικο εγκαυμα του κερατοειδους και του σακου του επιπεφυκοτα

T26.2 Θερμικο εγκαυμα που καταληγει σε ρηξη και καταστροφη του βολβου του οφθαλμου

T26.3 Θερμικο εγκαυμα αλλων τμηματων του οφθαλμου και των εξαρτηματων του

T26.4 Θερμικο εγκαυμα του οφθαλμου και των εξαρτηματων του, τμημα μη καθορισμενο

T26.5 Χημικο εγκαυμα του βλεφαρου και της περιοφθαλμικης περιοχης

T26.6 Χημικο εγκαυμα του κερατοειδους και του σακου του επιπεφυκοτα

T26.7 Χημικο εγκαυμα που καταληγει σε ρηξη και καταστροφη του βολβου του οφθαλμου

T26.8 Χημικο εγκαυμα αλλων τμηματων του οφθαλμου και των εξαρτηματων του

T26.9 Χημικο εγκαυμα του οφθαλμου και των εξαρτηματων του, τμημα μη καθορισμενο

T27 Θερμικο και χημικο εγκαυμα της αναπνευστικης οδου

T27.0 Θερμικο εγκαυμα του λαρυγγα και της τραχειας

T27.1 Θερμικο εγκαυμα που περιλαμβανει το λαρυγγα και την τραχεια με τον πνευμονα

T27.2 Θερμικο εγκαυμα αλλων τμηματων της αναπνευστικης οδου

T27.3 Θερμικο εγκαυμα της αναπνευστικης οδου, τμημα μη καθορισμενο

T27.4 Χημικο εγκαυμα του λαρυγγα και της τραχειας

T27.5 Χημικο εγκαυμα που περιλαμβανει το λαρυγγα και την τραχεια με τον πνευμονα

T27.6 Χημικο εγκαυμα αλλων τμηματων της αναπνευστικης οδου

T27.7 Χημικο εγκαυμα της αναπνευστικης οδου,  τμημα μη καθορισμενο

T28 Θερμικο και χημικο εγκαυμα αλλων εσωτερικων οργανων

T28.0 Θερμικο εγκαυμα του στοματος και του φαρυγγα

T28.1 Θερμικο εγκαυμα του οισοφαγου

T28.2 Θερμικο εγκαυμα αλλων τμηματων του πεπτικου συστηματος

T28.3 Θερμικο εγκαυμα εσωτερικων  οργανων του ουρογεννητικου συστηματος

T28.4 Θερμικο εγκαυμα αλλων και μη καθορισμενων εσωτερικων οργανων

T28.5 Χημικο εγκαυμα του στοματος και του φαρυγγα

T28.6 Χημικο εγκαυμα του οισοφαγου

T28.7 Χημικο εγκαυμα αλλων τμηματων του πεπτικου συστηματος

T28.8 Χημικο εγκαυμα εσωτερικων  οργανων του ουρογεννητικου συστηματος

T28.9 Χημικο εγκαυμα αλλων και μη καθορισμενων εσωτερικων οργανων

T29 Θερμικα και χημικα εγκαυματα σε πολλαπλες περιοχες του σωματος

T29.0 Θερμικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, μη καθορισμενου βαθμου

T29.1 Θερμικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, χωρις να αναφερεται οτι υπερβαινουν τον πρωτο βαθμο

T29.2 Θερμικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, χωρις να αναφερεται οτι υπερβαινουν το δευτερο βαθμο

T29.3 Θερμικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, οπου αναφερεται οτι τουλαχιστον ενα εγκαυμα ειναι τριτου βαθμου

T29.4 Χημικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, μη καθορισμενου βαθμου

T29.5 Χημικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, χωρις να αναφερεται οτι υπερβαινουν τον πρωτο βαθμο

T29.6 Χημικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, χωρις να αναφερεται οτι υπερβαινουν το δευτερο βαθμο

T29.7 Χημικα εγκαυματα πολλαπλων περιοχων του σωματος, οπου αναφερεται οτι τουλαχιστον ενα χημικο εγκαυμα ειναι τριτου βαθμου

T30 Θερμικο και χημικο εγκαυμα, περιοχη του σωματος μη καθορισμενη

T30.0 Θερμικο εγκαυμα μη καθορισμενης περιοχης του σωματος, μη καθορισμενου βαθμου

T30.1 Θερμικο εγκαυμα πρωτου βαθμου, μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T30.2 Θερμικο εγκαυμα δευτερου βαθμου, μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T30.3 Θερμικο εγκαυμα τριτου βαθμου, μη καθορισμενης περιοχης του σωματος



T30.4 Χημικο εγκαυμα μη καθορισμενης περιοχης του σωματος, μη καθορισμενου βαθμου

T30.5 Χημικο εγκαυμα πρωτου βαθμου, μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T30.6 Χημικο εγκαυμα δευτερου βαθμου, μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T30.7 Χημικο εγκαυμα τριτου βαθμου, μη καθορισμενης περιοχης του σωματος

T31 Θερμικα εγκαυματα που ταξινομουνται συμφωνα με την εκταση της επιφανειας του σωματος που καταλαμβανουν

T31.0 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν λιγοτερο απο το 10% της επιφανειας σωματος

T31.1 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 10 - 19% της επιφανειας σωματος

T31.2 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 20 - 29% της επιφανειας σωματος

T31.3 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 30 - 39% της επιφανειας σωματος

T31.4 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 40 - 49% της επιφανειας σωματος

T31.5 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 50 - 59% της επιφανειας σωματος

T31.6 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 60 - 69% της επιφανειας σωματος

T31.7 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 70 - 79% της επιφανειας σωματος

T31.8 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 80 - 89% της επιφανειας σωματος

T31.9 Θερμικα εγκαυματα που καταλαμβανουν το 90% η περισσοτερο της επιφανειας σωματος

T32 Χημικα εγκαυματα που ταξινομουνται συμφωνα με την εκταση της επιφανειας του σωματος που καταλαμβανουν

T32.0 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν λιγοτερο απο το 10% της επιφανειας σωματος

T32.1 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 10 - 19% της επιφανειας σωματος

T32.2 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 20 - 29% της επιφανειας σωματος

T32.3 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 30 - 39% της επιφανειας σωματος

T32.4 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 40 - 49% της επιφανειας σωματος

T32.5 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 50 - 59% της επιφανειας σωματος

T32.6 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 60 - 69% της επιφανειας σωματος

T32.7 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 70 - 79% της επιφανειας σωματος

T32.8 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν 80 - 89% της επιφανειας σωματος

T32.9 Χημικα εγκαυματα που καταλαμβανουν το 90% η περισσοτερο της επιφανειας σωματος

T33 Επιπολης κρυοπαγημα

T33.0 Επιπολης κρυοπαγημα της κεφαλης

T33.1 Επιπολης κρυοπαγημα του τραχηλου

T33.2 Επιπολης κρυοπαγημα του θωρακα

T33.3 Επιπολης κρυοπαγημα του κοιλιακου τοιχωματος, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

T33.4 Επιπολης κρυοπαγημα του ανω ακρου

T33.5 Επιπολης κρυοπαγημα του καρπου και της ακρας χειρας

T33.6 Επιπολης κρυοπαγημα του ισχιου και του μηρου

T33.7 Επιπολης κρυοπαγημα του γονατος και της κνημης

T33.8 Επιπολης κρυοπαγημα της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα

T33.9 Επιπολης κρυοπαγημα αλλων και μη καθορισμενων εντοπισεων

T34 Κρυοπαγημα με νεκρωση ιστου

T34.0 Κρυοπαγημα της κεφαλης με νεκρωση ιστου

T34.1 Κρυοπαγημα του τραχηλου με νεκρωση ιστου

T34.2 Κρυοπαγημα του θωρακα με νεκρωση ιστου

T34.3 Κρυοπαγημα του κοιλιακου τοιχωματος, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου με νεκρωση ιστου

T34.4 Κρυοπαγημα του ανω ακρου με νεκρωση ιστου



T34.5 Κρυοπαγημα του καρπου και της ακρας χειρας με νεκρωση ιστου

T34.6 Κρυοπαγημα του ισχιου και του μηρου με νεκρωση ιστου

T34.7 Κρυοπαγημα του γονατος και της κνημης με νεκρωση ιστου

T34.8 Κρυοπαγημα της ποδοκνημικης και του ακρου ποδα με νεκρωση ιστου

T34.9 Κρυοπαγημα με νεκρωση ιστου αλλων και μη καθορισμενων εντοπισεων

T35 Κρυοπαγημα που αφορα πολλαπλες περιοχες του σωματος και μη καθορισμενο κρυοπαγημα

T35.0 Επιπολης κρυοπαγημα που αφορα πολλαπλες περιοχες του σωματος

T35.1 Κρυοπαγημα με νεκρωση ιστου που αφορα πολλαπλες περιοχες του σωματος

T35.2 Μη καθορισμενο κρυοπαγημα της κεφαλης και του τραχηλου

T35.3 Μη καθορισμενο κρυοπαγημα του θωρακα, της κοιλιακης χωρας, του κατωτερου τμηματος της ραχης και της πυελου

T35.4 Μη καθορισμενο κρυοπαγημα του ανω ακρου

T35.5 Μη καθορισμενο κρυοπαγημα του κατω ακρου

T35.6 Μη καθορισμενο κρυοπαγημα που αφορα πολλαπλες περιοχες του σωματος

T35.7 Μη καθορισμενο κρυοπαγημα μη καθορισμενης εντοπισης

T36 Δηλητηριαση απο αντιβιοτικα συστηματικης χορηγησης

T36.0 Πενικιλινες

T36.1 Κεφαλοσπορινες και αλλα αντιβιοτικα της β-λακταμης

T36.2 Ομαδα της χλωραμφαινικολης

T36.3 Μακρολιδια

T36.4 Τετρακυκλινες

T36.5 Αμινογλυκοσιδες

T36.6 Ριφαμυκινες

T36.7 Αντιμυκητιασικα, συστηματικης χρησης

T36.8 αλλα αντιβιοτικα συστηματικης χορηγησης

T36.9 Αντιβιοτικο συστηματικης χορηγησης, μη καθορισμενο

T37 Δηλητηριαση απο αλλα αντιμικροβιακα και αντιπαρασιτικα συστηματικης χορηγησης

T37.0 Σουλφοναμιδες

T37.1 Αντιμυκοβακτηριδιακα φαρμακα

T37.2 Ανθελονοσιακα και φαρμακα που δρουν σε αλλα πρωτοζωα του αιματος

T37.3 αλλα αντιπρωτοζωϊκα φαρμακα

T37.4 Ανθελμινθικα φαρμακα

T37.5 Αντιϊκα φαρμακα

T37.8 αλλα καθορισμενα αντιλοιμωδη και αντιπαρασιτικα συστηματικης χορηγησης

T37.9 Αντιλοιμωδες και αντιπαρασιτικο  συστηματικης χορηγησης, μη καθορισμενο

T38 Δηλητηριαση απο ορμονες και τα συνθετικα υποκαταστατα τους και ανταγωνιστες τους, που δεν ταξινομουνται αλλου

T38.0 Γλυκοκορτικοειδη και συνθετικα αναλογα

T38.1 Θυρεοειδικες ορμονες και υποκαταστατα

T38.2 Αντιθυρεοειδικα φαρμακα

T38.3 Ινσουλινη και απο του στοματος υπογλυκαιμικα [αντιδιαβητικα] φαρμακα

T38.4 Απο του στοματος αντισυλληπτικα

T38.5 αλλα οιστρογονα και προγεσταγονα

T38.6 Αντιγοναδοτροφινες, αντιοιστρογονα, αντιανδρογονα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T38.7 Ανδρογονα και αναβολικα αναλογα

T38.8 αλλες και μη καθορισμενες ορμονες και τα συνθετικα τους υποκαταστατα



T38.9 αλλοι και μη καθορισμενοι ορμονικοι ανταγωνιστες

T39 Δηλητηριαση απο μη οπιοειδη αναλγητικα, αντιπυρετικα και αντιρευματικα

T39.0 Σαλικυλικα

T39.1 Παραγωγα της 4-αμινοφαινολης

T39.2 Παραγωγα της πυραζολονης

T39.3 αλλα μη στεροειδη αντιφλεγμονωδη φαρμακα [ΜΣΑΦ]

T39.4 Αντιρευματικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T39.8 αλλα μη οπιοειδη αναλγητικα και αντιπυρετικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T39.9 Μη οπιοειδες αναλγητικο, αντιπυρετικο και αντιρευματικο, μη καθορισμενο

T40 Δηλητηριαση απο ναρκωτικα και ψυχοδυσληπτικα [ψευδαισθησιογονα]

T40.0 οπιο

T40.1 Ηρωινη

T40.2 αλλα οπιοειδη

T40.3 Μεθαδονη

T40.4 αλλα συνθετικα ναρκωτικα

T40.5 Κοκαΐνη

T40.6 αλλα και μη καθορισμενα ναρκωτικα

T40.7 Κανναβη (παραγωγα)

T40.8 Διαιθυλαμιδιο του λυσεργικου οξεος [LSD]

T40.9 αλλα και μη καθορισμενα ψυχοδυσληπτικα [ψευδαισθησιογονα]

T41 Δηλητηριαση απο αναισθητικα και θεραπευτικα αερια

T41.0 Εισπνεομενα αναισθητικα

T41.1 Ενδοφλεβια αναισθητικα

T41.2 αλλα και μη καθορισμενα γενικα αναισθητικα

T41.3 Τοπικα αναισθητικα

T41.4 Αναισθητικα, μη καθορισμενα

T41.5 Θεραπευτικα αερια

T42 Δηλητηριαση απο αντιεπιληπτικα, καταπραϋντικα-υπνωτικα και αντιπαρκινσονικα φαρμακα

T42.0 Παραγωγα της υδαντοΐνης

T42.1 Ιμινοστιβενες

T42.2 Σουκκινιμιδες και οξαζολιδινεδιονες

T42.3 Βαρβιτουρικα

T42.4 Βενζοδιαζεπινες

T42.5 Μικτα αντιεπιληπτικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T42.6 αλλα αντιεπιληπτικα και ηρεμιστικα-υπνωτικα φαρμακα

T42.7 Αντιεπιληπτικα και καταπραϋντικα-υπνωτικα φαρμακα, μη καθορισμενα

T42.8 Αντιπαρκινσονικα και αλλα κατασταλτικα του κεντρικου μυϊκου τονου

T43 Δηλητηριαση απο ψυχοτροπα φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T43.0 Τρικυκλικα και τετρακυκλικα αντικαταθλιπτικα

T43.1 Αντικαταθλιπτικα της ομαδας των αναστολεων της μονοαμινοξειδασης (ΜΑΟ)

T43.2 αλλα και μη καθορισμενα αντικαταθλιπτικα

T43.3 Αντιψυχωσικα και νευροληπτικα της ομαδας των φαινοθειαζινων

T43.4 Νευροληπτικα της ομαδας της βουτυροφαινονης και της θειοξανθενης



T43.5 αλλα και μη καθορισμενα αντιψυχωσικα και νευροληπτικα

T43.6 Ψυχοδιεγερτικα με πιθανοτητα καταχρησης

T43.8 αλλα ψυχοτροπα φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T43.9 Ψυχοτροπο φαρμακο, μη καθορισμενο

T44 Δηλητηριαση απο φαρμακα τα οποια δρουν κυριως στο αυτονομο νευρικο συστημα

T44.0 Αντιχολινεστερασικοι παραγοντες

T44.1 αλλα παρασυμπαθητικομιμητικα [χολινεργικα]

T44.2 Γαγγλιοπληγικα φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T44.3 αλλα παρασυμπαθητικολυτικα [αντιχολινεργικα και αντιμουσκαρινικα] και σπασμολυτικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T44.4 Οι κυριως αγωνιστες των αλφα-αδρενεργικων υποδοχεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

T44.5 Οι κυριως αγωνιστες των βητα-αδρενεργικων υποδοχεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

T44.6 Ανταγωνιστες των α-αδρενεργικων υποδοχεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

T44.7 Ανταγωνιστες των β-αδρενεργικων υποδοχεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

T44.8 Κεντρικης δρασης και αδρενεργικοι –νευρωνικοι-αποκλειστες, που δεν ταξινομουνται αλλου

T44.9 αλλα και μη καθορισμενα φαρμακα που δρουν κυριως στο αυτονομο νευρικο συστημα

T45 Δηλητηριαση απο κυριως συστηματικους και αιματολογικους παραγοντες, που δεν ταξινομουνται αλλου

T45.0 Αντιαλλεργικα και αντιεμετικα φαρμακα

T45.1 Αντινεοπλασματικα και ανοσοκατασταλτικα φαρμακα

T45.2 Βιταμινες, που δεν ταξινομουνται αλλου

T45.3 ενζυμα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T45.4 Σιδηρος και ενωσεις του

T45.5 Αντιπηκτικα

T45.6 Φαρμακα που επηρεαζουν την ινωδολυση

T45.7 Ανταγωνιστες των αντιπηκτικων, βιταμινη Κ και αλλοι παραγοντες της πηξης

T45.8 αλλοι κυριως συστηματικοι και αιματολογικοι παραγοντες

T45.9 Κυριως συστηματικος και αιματολογικος παραγοντας, μη καθορισμενος

T46 Δηλητηριαση απο παραγοντες που δρουν κυριως στο καρδιαγγειακο συστημα

T46.0 Καρδιοτονωτικες γλυκοσιδες και φαρμακα με παρομοια δραση

T46.1 Αποκλειστες των διαυλων ασβεστιου

T46.2 αλλα αντιαρρυθμικα φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T46.3 Στεφανιαια αγγειοδιασταλτικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T46.4 Αναστολεις του μετατρεπτικου ενζυμου της αγγειοτασινης

T46.5 αλλα αντιυπερταστικα φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T46.6 Αντιυπερλιπιδαιμικα και αντιαθηροσκληρωτικα φαρμακα

T46.7 Περιφερικα αγγειοδιασταλτικα

T46.8 Φαρμακα κατα των κιρσων, συμπεριλαμβανομενων των σκληρωτικων παραγοντων

T46.9 αλλοι και μη καθορισμενοι παραγοντες που δρουν κυριως στο καρδιαγγειακο συστημα

T47 Δηλητηριαση απο παραγοντες που δρουν  κυριως στο γαστρεντερικο συστημα

T47.0 Ανταγωνιστες των Η2-υποδοχεων της ισταμινης

T47.1 αλλα αντιοξινα και κατασταλτικα της γαστρικης εκκρισης

T47.2 Διεγερτικα υπακτικα

T47.3 Αλατουχα και ωσμωτικα υπακτικα

T47.4 αλλα υπακτικα



T47.5 Φαρμακα που διευκολυνουν την πεψη

T47.6 Αντιδιαρροϊκα φαρμακα

T47.7 Εμετικοι παραγοντες

T47.8 αλλοι παραγοντες που δρουν  κυριως στο γαστρεντερικο συστημα

T47.9 Παραγοντας που δρα  κυριως στο γαστερεντερικο συστημα, μη καθορισμενος

T48 Δηλητηριαση απο παραγοντες που δρουν κυριως στους λειους και τους σκελετικους μυες και στο αναπνευστικο συστημα

T48.0 Ωκυτοκικα φαρμακα

T48.1 Χαλαρωτικα των σκελετικων μυων [παραγοντες νευρομυϊκου αποκλεισμου]

T48.2 αλλοι και μη καθορισμενοι παραγοντες που δρουν κυριως στους μυες

T48.3 Αντιβηχικα

T48.4 Αποχρεμπτικα

T48.5 Φαρμακα κατα του κοινου κρυολογηματος

T48.6 Αντιασθματικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T48.7 αλλοι και μη καθορισμενοι παραγοντες που δρουν κυριως στο αναπνευστικο συστημα

T49 Δηλητηριαση απο τοπικους παραγοντες που δρουν κυριως στο δερμα και τους βλεννογονους και απο οφθαλμολογικα, ωτορινολαρυγγολογικα και οδοντιατρικα φαρμακα

T49.0 Τοπικα αντιμυκητιασικα, αντιλοιμωδη και αντιφλεγμονωδη φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

T49.1 Αντικνησμωδη

T49.2 Τοπικα στυπτικα και τοπικα απορρυπαντικα

T49.3 Μαλακτικα, αντιερεθιστικα και προστατευτικα

T49.4 Κερατολυτικα, κερατοπλαστικα και αλλα φαρμακα και σκευασματα για τη θεραπεια των μαλλιων

T49.5 Οφθαλμολογικα φαρμακα και σκευασματα

T49.6 Ωτορινολαρυγγολικα φαρμακα και σκευασματα

T49.7 Οδοντιατρικα φαρμακα, τοπικης εφαρμογης

T49.8 αλλοι παραγοντες τοπικης χρησης

T49.9 Τοπικος παραγοντας, μη καθορισμενος

T50 Δηλητηριαση απο διουρητικα και απο αλλα και μη καθορισμενα φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες

T50.0 Αλατοκορτικοειδη και οι ανταγωνιστες τους

T50.1 Διουρητικα της αγκυλης [υψηλης οροφης]

T50.2 Αναστολεις της καρβονικης ανυδρασης, θειαζιδες και αλλα διουρητικα

T50.3 Ηλεκτρολυτικοι, θερμιδικοι και παραγοντες που εχουν σχεση με τη ρυθμιση του ισοζυγιου υδατος

T50.4 Φαρμακα που επηρεαζουν το μεταβολισμο του ουρικου οξεος

T50.5 Κατασταλτικα της ορεξης

T50.6 Αντιδοτα και χηλικοι παραγοντες, που δεν ταξινομουνται αλλου

T50.7 Αναληπτικα φαρμακα και ανταγωνιστες των οπιοειδων υποδοχεων

T50.8 Διαγνωστικοι παραγοντες

T50.9 αλλα και μη καθορισμενα φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες

T51 Τοξικη επιδραση αλκοολης

T51.0 Αιθανολη

T51.1 Μεθανολη

T51.2 2-προπανολη

T51.3 Ζυμελαιο

T51.8 αλλες αλκοολες

T51.9 Αλκοολη, μη καθορισμενη

T52 Τοξικες επιδρασεις απο οργανικους διαλυτες



T52.0 Παραγωγα του πετρελαιου

T52.1 Βενζολιο

T52.2 Ομολογα του βενζολιου

T52.3 Γλυκολες

T52.4 Κετονες

T52.8 αλλοι οργανικοι διαλυτες

T52.9 Οργανικος διαλυτης, μη καθορισμενος

T53 Τοξικες επιδρασεις των αλογονοπαραγωγων των αλειφατικων και αρωματικων υδρογονανθρακων

T53.0 Τετραχλωρανθρακας

T53.1 Χλωροφορμιο

T53.2 Τριχλωροαιθυλενιο

T53.3 Τετραχλωροαιθυλενιο

T53.4 Διχλωρομεθανιο

T53.5 Χλωροφορανθρακες

T53.6 αλλα αλογονοπαραγωγα των αλειφατικων υδρογονανθρακων

T53.7 αλλα αλογονοπαραγωγα των αρωματικων υδρογονανθρακων

T53.9 Αλογονοπαραγωγο αλειφατικων και αρωματικων υδρογονανθρακων, μη καθορισμενο

T54 Τοξικες επιδρασεις διαβρωτικων ουσιων

T54.0 Φαινολες και ομολογα τους

T54.1 αλλες διαβρωτικες οργανικες ενωσεις

T54.2 Διαβρωτικα οξεα και παρομοιες ουσιες

T54.3 Διαβρωτικα αλκαλια και παρομοιες ουσιες

T54.9 Διαβρωτικη ουσια, μη καθορισμενη

T55 Τοξικες επιδρασεις σαπωνων και απορρυπαντικων ουσιων

T56 Τοξικες επιδρασεις μεταλλων

T56.0 Μολυβδος και οι ενωσεις του

T56.1 Υδραργυρος και οι ενωσεις του

T56.2 Χρωμιο και οι ενωσεις του

T56.3 Καδμιο και οι ενωσεις του

T56.4 Χαλκος και οι ενωσεις του

T56.5 Ψευδαργυρος και οι ενωσεις του

T56.6 Κασσιτερος και οι ενωσεις του

T56.7 Βηρυλλιο και οι ενωσεις του

T56.8 αλλα μεταλλα

T56.9 Μεταλλο, μη καθορισμενο

T57 Τοξικη επιδραση απο αλλες ανοργανες ουσιες

T57.0 Αρσενικο και οι ενωσεις του

T57.1 Φωσφορος και οι ενωσεις του

T57.2 Μαγγανιο και οι ενωσεις του

T57.3 Υδροκυανιο

T57.8 αλλες καθορισμενες ανοργανες ουσιες

T57.9 Ανοργανη ουσια, μη καθορισμενη

T58 Τοξικες επιδρασεις μονοξειδιου του ανθρακα

T59 Τοξικες επιδρασεις αλλων αεριων, αναθυμιασεων και ατμων



T59.0 Οξειδια του αζωτου

T59.1 Διοξειδιο του θειου

T59.2 Φορμαλδεΰδη

T59.3 Δακρυγονα αερια

T59.4 Αερια χλωρινη

T59.5 Αεριο φθοριο και υδροφθοριο

T59.6 Υδροθειο

T59.7 Διοξειδιο του ανθρακα

T59.8 αλλα καθορισμενα αερια, αναθυμιασεις και ατμοι

T59.9 Αερια, αναθυμιασεις και ατμοι, μη καθορισμενα

T60 Τοξικες επιδρασεις παρασιτοκτονων

T60.0 Οργανοφωσφορικα και καρβαμιδικα εντομοκτονα

T60.1 Αλογονωμενα εντομοκτονα

T60.2 αλλα εντομοκτονα

T60.3 Ζιζανιοκτονα και μυκητοκτονα

T60.4 Μυοκτονα

T60.8 αλλα παρασιτοκτονα

T60.9 Παρασιτοκτονο, μη καθορισμενο

T61 Τοξικη επιδραση βλαπτικων ουσιων που τρωγονται με τα βρωσιμα θαλασσινα

T61.0 Ιχθυογενης τροφικη δηλητηριαση απο σιγκουατοξινη

T61.1 Ιχθυογενης τροφικη δηλητηριαση απο σκομβροτοξινη

T61.2 αλλες δηλητηριασεις απο ψαρια και οστρακοειδη

T61.8 Τοξικη επιδραση αλλων βρωσιμων θαλασσινων

T61.9 Τοξικη επιδραση αλλων μη καθορισμενων βρωσιμων θαλασσινων

T62 Τοξικη επιδραση αλλων βλαπτικων ουσιων που τρωγονται με το φαγητο

T62.0 Βρωση μανιταριων

T62.1 Βρωση μουρων

T62.2 Βρωση αλλου(ων) φυτου(ων) η τμηματων τους

T62.8 αλλες καθορισμενες βλαπτικες ουσιες που τρωγονται με το φαγητο

T62.9 Βλαπτικη ουσια που τρωγεται με το φαγητο, μη καθορισμενη

T63 Τοξικη επιδραση απο επαφη με δηλητηριωδη ζωα

T63.0 Δηλητηριο φιδιου

T63.1 Δηλητηριο αλλων ερπετων

T63.2 Δηλητηριο σκορπιου

T63.3 Δηλητηριο αραχνης

T63.4 Δηλητηριο αλλων αρθροποδων

T63.5 Τοξικη επιδραση απο επαφη με ψαρια

T63.6 Τοξικη επιδραση απο επαφη με αλλα θαλασσια ζωα

T63.8 Τοξικη επιδραση απο επαφη με αλλα δηλητηριωδη ζωα

T63.9 Τοξικη επιδραση απο επαφη με μη καθορισμενο δηλητηριωδες ζωο

T64 Τοξικη επιδραση απο αφλατοξινη και αλλες μυκοτοξινες που εχουν μολυνει τις τροφες

T65 Τοξικη επιδραση απο αλλες και μη καθορισμενες ουσιες

T65.0 Κυανιουχες ενωσεις



T65.1 Στρυχνινη και αλατα αυτης

T65.2 Καπνος και νικοτινη

T65.3 Παραγωγα αζωτου, και αμινοπαραγωγα του βενζολιου και των ομολογων του

T65.4 Διθειουχος ανθρακας

T65.5 Νιτρογλυκερινη και αλλα νιτρικα οξεα και εστερες

T65.6 Βαφες και χρωστικες, που δεν ταξινομουνται αλλου

T65.8 Τοξικη επιδραση απο αλλες καθορισμενες ουσιων

T65.9 Τοξικη επιδραση απο μη καθορισμενη ουσια

T66 Μη καθορισμενες επιδρασεις ακτινοβολιας

T67 Επιδρασεις της θερμοτητας και του φωτος

T67.0 Θερμοπληξια και ηλιαση

T67.1 Θερμικη συγκοπη

T67.2 Θερμικη κραμπα

T67.3 Θερμικη εξαντληση, ανυδρωτικη

T67.4 Θερμικη εξαντληση που οφειλεται σε μειωση αποθεματων αλατος

T67.5 Θερμικη εξαντληση, μη καθορισμενη

T67.6 Θερμικη κοπωση, παροδικη

T67.7 Θερμικο οιδημα

T67.8 αλλες επιδρασεις της θερμοτητας και του φωτος

T67.9 Επιδραση της θερμοτητας και του φωτος, μη καθορισμενη

T68 Υποθερμια

T69 αλλες επιδρασεις χαμηλης θερμοκρασιας

T69.0 Διαβροχη της ακρας χειρας και του ακρου ποδα

T69.1 Χιονιστρες (χειμετλα)

T69.8 αλλες καθορισμενες επιδρασεις της χαμηλης θερμοκρασιας

T69.9 Επιδραση της χαμηλης θερμοκρασιας, μη καθορισμενη

T70 Επιδρασεις της πιεσης του αερα και του νερου

T70.0 Ωτικη βλαβη που οφειλεται σε αυξηση της πιεσης

T70.1 Βλαβη κολπου [παραρρινιου] που οφειλεται σε μεταβολη της πιεσης

T70.2 αλλες και μη καθορισμενες επιδρασεις του μεγαλου υψομετρου

T70.3 Νοσος του Caisson [νοσος της αποσυμπιεσης ]

T70.4 Επιδρασεις των υγρων με υψηλη πιεση

T70.8 αλλες επιδρασεις απο υψηλη πιεση αερα και νερου

T70.9 Επιδραση απο υψηλη πιεση αερα και νερου, μη καθορισμενη

T71 Ασφυξια

T73 Επιδρασεις απο αλλες μορφες στερησης

T73.0 Επιδρασεις της πεινας

T73.1 Επιδρασεις της διψας

T73.2 Εξαντληση που οφειλεται σε εκθεση

T73.3 Εξαντληση που οφειλεται σε υπερβολικη προσπαθεια



T73.8 αλλες επιδρασεις στερησης

T73.9 Επιδραση της στερησης, μη καθορισμενη

T74 Συνδρομα κακοποιησης

T74.0 Παραμεληση η εγκαταλειψη

T74.1 Σωματικη κακοποιηση

T74.2 Σεξουαλικη κακοποιηση

T74.3 Ψυχολογικη κακοποιηση

T74.8 αλλα συνδρομα κακοποιησης

T74.9 Συνδρομο κακοποιησης, μη καθορισμενο

T75 Επιδρασεις αλλων εξωτερικων αιτιων

T75.0 Επιδρασεις κεραυνου

T75.1 Πνιγμος και μη θανατηφορος εμβυθιση

T75.2 Επιδραση των δονησεων

T75.3 Νοσος απο μετακινησεις

T75.4 Επιδρασεις του ηλεκτρικου ρευματος

T75.8 αλλες καθορισμενες επιδρασεις εξωτερικων αιτιων

T78 Ανεπιθυμητες ενεργειες, που δεν ταξινομουνται αλλου

T78.0 Αναφυλακτικο shock, που οφειλεται σε ανεπιθυμητη αντιδραση σε τροφη

T78.1 αλλες ανεπιθυμητες αντιδρασεις σε τροφη, που δεν ταξινομουνται αλλου

T78.2 Αναφυλακτικο  shock, μη καθορισμενο

T78.3 Αγγειονευρωτικο οιδημα

T78.4 Αλλεργια, μη καθορισμενη

T78.8 αλλες ανεπιθυμητες ενεργειες που δεν ταξινομουνται αλλου

T78.9 Ανεπιθυμητη ενεργεια, μη καθορισμενη

T79 Ορισμενες πρωιμες επιπλοκες του τραυματος, που δεν ταξινομουνται αλλου

T79.0 Εμβολη αερα (τραυματικη)

T79.1 Λιπωδης εμβολη (τραυματικη)

T79.2 Τραυματικη δευτεροπαθης και υποτροπιαζουσα αιμορραγια

T79.3 Μετατραυματικη μολυνση του τραυματος, που δεν ταξινομειται αλλου

T79.4 Τραυματικο shock

T79.5 Τραυματικη ανουρια

T79.6 Τραυματικη ισχαιμια μυος

T79.7 Τραυματικο υποδοριο εμφυσημα

T79.8 αλλες πρωιμες επιπλοκες του τραυματος

T79.9 Μη καθορισμενη πρωιμη επιπλοκη τραυματος

T80 Επιπλοκες μετα απο εγχυση, μεταγγιση και θεραπευτικη ενεση

T80.0 Εμβολη απο αερα μετα απο εγχυση, μεταγγιση και θεραπευτικη ενεση

T80.1 Αγγειακες επιπλοκες μετα απο εγχυση, μεταγγιση και θεραπευτικη ενεση

T80.2 Λοιμωξεις μετα απο εγχυση, μεταγγιση και θεραπευτικη ενεση



T80.3 Αντιδραση ασυμβατοτητας του συστηματος ΑΒΟ

T80.4 Αντιδραση ασυμβατοτητας παραγοντα Rh

T80.5 Αναφυλακτικο shock που οφειλεται σε ορο

T80.6 αλλες αντιδρασεις στη χορηγηση ορου

T80.8 αλλες επιπλοκες μετα απο εγχυση, μεταγγιση και θεραπευτικη ενεση

T80.9 Μη καθορισμενη επιπλοκη μετα απο εγχυση, μεταγγιση και θεραπευτικη ενεση

T81 Επιπλοκες ιατρικων επεμβασεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

T81.0 Αιμορραγια και αιματωμα που επιπλεκουν ιατρικη επεμβαση, που δεν ταξινομουνται αλλου

T81.1 Καταπληξια (shock) που συμβαινει κατα τη διαρκεια η προερχεται απο ιατρικη επεμβαση, που δεν ταξινομειται αλλου

T81.2 Τυχαια παρακεντηση και διασχιση κατα τη διαρκεια ιατρικης επεμβασης, που δεν ταξινομουνται αλλου

T81.3 Διασπαση χειρουργικου τραυματος, που δεν ταξινομειται αλλου

T81.4 Μολυνση μετα απο ιατρικη επεμβαση, που δεν ταξινομειται αλλου

T81.5 Ξενο σωμα που εγκαταλειφθηκε τυχαια σε σωματικη κοιλοτητα η σε χειρουργικο τραυμα μετα απο επεμβαση

T81.6 Οξεια αντιδραση σε ξενη ουσια η οποια εγκαταλειφθηκε τυχαια στη διαρκεια επεμβασης

T81.7 Αγγειακες επιπλοκες μετα απο ιατρικη επεμβαση, που δεν ταξινομουνται αλλου

T81.8 αλλες επιπλοκες επεμβασεων, που δεν ταξινομουνται αλλου

T81.9 Μη καθορισμενη επιπλοκη επεμβασης

T82 Επιπλοκες απο καρδιακες και αγγειακες προσθετικες συσκευες, εμφυτευματα και μοσχευματα

T82.0 Μηχανικη επιπλοκη προσθετικης βαλβιδας της καρδιας

T82.1 Μηχανικη επιπλοκη καρδιακης ηλεκτρονικης συσκευης

T82.2 Μηχανικη επιπλοκη επεμβασης αορτοστεφανιαιας παρακαμψης και βαλβιδικων μοσχευματων

T82.3 Μηχανικη επιπλοκη αλλων αγγειακων μοσχευματων

T82.4 Μηχανικη επιπλοκη αγγειακου καθετηρα αιμοκαθαρσης

T82.5 Μηχανικη επιπλοκη αλλων καρδιακων και αγγειακων συσκευων και εμφυτευματων

T82.6 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση που οφειλεται σε προσθετικη καρδιακη βαλβιδα

T82.7 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση που οφειλεται σε αλλες καρδιακες και αγγειακες συσκευες, εμφυτευματα και μοσχευματα

T82.8 αλλες επιπλοκες καρδιακων και αγγειακων προσθετικων βαλβιδων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T82.9 Μη καθορισμενη επιπλοκη καρδιακης και αγγειακης προσθετικης συσκευης, εμφυτευματος και μοσχευματος

T83 Επιπλοκες προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων του ουρογεννητικου συστηματος

T83.0 Μηχανικη επιπλοκη μονιμου ουροκαθετηρα:

T83.1 Μηχανικη επιπλοκη αλλων συσκευων και εμφυτευματων του ουροποιητικου συστηματος

T83.2 Μηχανικη επιπλοκη μοσχευματος οργανου του ουροποιητικου συστηματος

T83.3 Μηχανικη επιπλοκη ενδομητριας αντισυλληπτικης συσκευης

T83.4 Μηχανικη επιπλοκη αλλων προσθετικων συσκευων εμφυτευματων και μοσχευματων της γεννητικης οδου

T83.5 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση που οφειλεται σε προσθετικη συσκευη, εμφυτευμα και μοσχευμα στο ουροποιητικο συστημα

T83.6 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση που οφειλεται σε προσθετικη συσκευη, εμφυτευμα και μοσχευμα στη γεννητικη οδο



T83.8 αλλες επιπλοκες προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων του ουρογεννητικου συστηματος

T83.9 Μη καθορισμενη επιπλοκη προσθετικης συσκευης, εμφυτευματος και μοσχευματος του ουρογεννητικου συστηματος

T84 Επιπλοκες εσωτερικων ορθοπεδικων προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T84.0 Μηχανικη επιπλοκη εσωτερικης αρθρικης προθεσης

T84.1 Μηχανικη επιπλοκη συσκευης εσωτερικης οστεοσυνθεσης των οστων των ακρων

T84.2 Μηχανικη  επιπλοκη συσκευης εσωτερικης οστεοσυνθεσης αλλων οστων

T84.3 Μηχανικη επιπλοκη αλλων οστικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T84.4 Μηχανικη επιπλοκη αλλων εσωτερικων ορθοπεδικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T84.5 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση απο εσωτερικη αρθρικη προθεση

T84.6 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση απο συσκευη εσωτερικης οστεοσυνθεσης [οποιαδηποτε εντοπιση]

T84.7 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση απο αλλες εσωτερικες ορθοπεδικες προσθετικες συσκευες, εμφυτευματα και μοσχευματα

T84.8 αλλες επιπλοκες εσωτερικων ορθοπεδικων προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T84.9 Μη καθορισμενη επιπλοκη εσωτερικης ορθοπεδικης προσθετικης συσκευης, εμφυτευματος και μοσχευματος

T85 Επιπλοκες αλλων εσωτερικων προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T85.0 Μηχανικη επιπλοκη ενδοκρανιακης κοιλιακης (επικοινωνουσας) αναστομωσης

T85.1 Μηχανικη επιπλοκη εμφυτευμενου ηλεκτρονικου διεγερτη του νευρικου συστηματος

T85.2 Μηχανικη επιπλοκη ενδοφθαλμιου φακου

T85.3 Μηχανικη επιπλοκη αλλων οφθαλμικων προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T85.4 Μηχανικη επιπλοκη προθεσης και εμφυτευματος του μαστου

T85.5 Μηχανικη επιπλοκη προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων του γαστρεντερικου

T85.6 Μηχανικη επιπλοκη αλλων καθορισμενων εσωτερικων προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων

T85.7 Λοιμωξη και φλεγμονωδης αντιδραση απο αλλες εσωτερικες προσθετικες συσκευες, εμφυτευματα και μοσχευματα

T85.8 αλλες επιπλοκες εσωτερικων προσθετικων συσκευων, εμφυτευματων και μοσχευματων, που δεν ταξινομουνται αλλου

T85.9 Μη καθορισμενη επιπλοκη εσωτερικης προσθετικης συσκευης, εμφυτευματος και μοσχευματος

T86 Ανεπαρκεια και απορριψη μεταμοσχευμενων οργανων και ιστων

T86.0 Απορριψη μοσχευματος μυελου των οστων

T86.1 Ανεπαρκεια και απορριψη νεφρικου μοσχευματος

T86.2 Ανεπαρκεια και απορριψη καρδιακου μοσχευματος

T86.3 Ανεπαρκεια και απορριψη καρδιοπνευμονικου μοσχευματος

T86.4 Ανεπαρκεια και απορριψη ηπατικου μοσχευματος

T86.5 Ανεπάρκεια και απόρριψη άλλων μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών

T86.8 Ανεπαρκεια και απορριψη αλλων μεταμοσχευθεντων οργανων και ιστων

T86.9 Ανεπαρκεια και απορριψη μη καθορισμενου μεταμοσχευμενου οργανου και ιστου

T87 Επιπλοκες ειδικες της επανασυγκολλησης και του ακρωτηριασμου

T87.0 Επιπλοκες απο την επανασυγκολληση του ανω ακρου (τμηματος αυτου)

T87.1 Επιπλοκες απο την επανασυγκολληση του κατω ακρου (τμηματος αυτου)

T87.2 Επιπλοκες απο την επανασυγκολληση αλλου τμηματος του σωματος

T87.3 Νευρωμα του κολοβωματος μετα απο ακρωτηριασμο

T87.4 Λοιμωξη του κολοβωματος μετα απο ακρωτηριασμο

T87.5 Νεκρωση του κολοβωματος μετα απο ακρωτηριασμο

T87.6 αλλες και μη καθορισμενες επιπλοκες του κολοβωματος μετα απο ακρωτηριασμο



T88 αλλες επιπλοκες χειρουργικης και ιατρικης περιθαλψης, που δεν ταξινομουνται αλλου

T88.0 Λοιμωξη μετα απο ανοσοποιηση

T88.1 αλλες επιπλοκες μετα απο ανοσοποιηση, που δεν ταξινομουνται αλλου

T88.2 Shock που οφειλεται σε αναισθησια

T88.3 Κακοηθης υπερθερμια, που οφειλεται σε αναισθησια

T88.4 Ανεπιτυχης η δυσχερης διασωληνωση

T88.5 αλλες επιπλοκες της αναισθησιας

T88.6 Αναφυλακτικο shock που οφειλεται σε ανεπιθυμητη ενεργεια σωστου φαρμακου η φαρμακευτικης ουσιας που χορηγηθηκε καταλληλως

T88.7 Μη καθορισμενη ανεπιθυμητη ενεργεια φαρμακου η φαρμακευτικης ουσιας

T88.8 αλλες καθορισμενες επιπλοκες χειρουργικης και ιατρικης περιθαλψης, που δεν ταξινομουνται αλλου

T88.9 Επιπλοκη χειρουργικης και ιατρικης περιθαλψης, μη καθορισμενη

T90 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου της κεφαλης

T90.0 οψιμα αποτελεσματα επιπολης τραυματισμου της κεφαλης

T90.1 Συνέπειες των ανοικτών τραυμάτων της κεφαλής

T90.2 οψιμα αποτελεσματα καταγματος του κρανιου και των οστων του προσωπου

T90.3 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου κρανιακων νευρων

T90.4 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου του οφθαλμου και του οφθαλμικου κογχου

T90.5 οψιμα αποτελεσματα ενδοκρανιακου τραυματισμου

T90.8 οψιμα αποτελεσματα αλλων καθορισμενων τραυματισμων της κεφαλης

T90.9 οψιμα αποτελεσματα μη καθορισμενου τραυματισμου της κεφαλης

T91 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμων του τραχηλου και του κορμου

T91.0 οψιμα αποτελεσματα επιπολης τραυματισμου και ανοικτου τραυματος του τραχηλου και του κορμου

T91.1 οψιμα αποτελεσματα καταγματος της σπονδυλικης στηλης

T91.2 οψιμα αποτελεσματα αλλου καταγματος του θωρακα και της πυελου

T91.3 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου του νωτιαιου μυελου

T91.4 Συνέπειες του τραυματισμού των ενδοθωρακικών οργάνων

T91.5 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου των ενδοκοιλιακων και πυελικων οργανων

T91.8 οψιμα αποτελεσματα αλλων καθορισμενων τραυματισμων του τραχηλου και του κορμου

T91.9 οψιμα αποτελεσματα μη καθορισμενου τραυματισμου του τραχηλου  και του κορμου

T92 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμων του ανω ακρου

T92.0 οψιμα αποτελεσματα ανοιχτου τραυματος του ανω ακρου

T92.1 οψιμα αποτελεσματα καταγματος του βραχιονα

T92.2 οψιμα αποτελεσματα καταγματος στο επιπεδο του καρπου και της ακρας χειρας

T92.3 οψιμα αποτελεσματα εξαρθρηματος και διαστρεμματος του ανω ακρου

T92.4 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου νευρου του ανω ακρου

T92.5 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου μυος και τενοντα του ανω ακρου

T92.6 οψιμα αποτελεσματα συνθλιπτικου τραυματισμου και τραυματικου ακρωτηριασμου  του ανω ακρου

T92.8 οψιμα αποτελεσματα αλλων καθορισμενων τραυματισμων του ανω ακρου

T92.9 οψιμα αποτελεσματα μη καθορισμενου τραυματισμου του ανω ακρου

T93 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμων του κατω ακρου



T93.0 οψιμα αποτελεσματα ανοικτου τραυματος του κατω ακρου

T93.1 οψιμα αποτελεσματα καταγματος του μηριαιου

T93.2 οψιμα αποτελεσματα αλλων καταγματων του κατω ακρου

T93.3 οψιμα αποτελεσματα εξαρθρηματος και διαστρεμματος του κατω ακρου

T93.4 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου νευρου του κατω ακρου

T93.5 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμου μυος και τενοντα του κατω ακρου

T93.6 οψιμα αποτελεσματα συνθλιπτικου τραυματισμου και τραυματικου ακρωτηριασμου του κατω ακρου

T93.8 οψιμα αποτελεσματα αλλων καθορισμενων τραυματισμων του κατω ακρου

T93.9 οψιμα αποτελεσματα μη καθορισμενου τραυματισμου του κατω ακρου

T94 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμων που αφορουν πολλαπλες και μη καθορισμενες περιοχες του σωματος

T94.0 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμων που αφορουν πολλαπλες περιοχες του σωματος

T94.1 οψιμα αποτελεσματα τραυματισμων, που δεν καθοριζονται κατα περιοχη του σωματος

T95 οψιμα αποτελεσματα θερμικων, χημικων εγκαυματων και κρυοπαγηματων

T95.0 οψιμα αποτελεσματα θερμικου και χημικου εγκαυματος και κρυοπαγηματος της κεφαλης και του τραχηλου

T95.1 οψιμα αποτελεσματα θερμικου και χημικου εγκαυματος και κρυοπαγηματος του κορμου

T95.2 οψιμα αποτελεσματα θερμικου και χημικου εγκαυματος και κρυοπαγηματος του ανω ακρου

T95.3 οψιμα αποτελεσματα θερμικου και χημικου εγκαυματος και κρυοπαγηματος του κατω ακρου

T95.4 οψιμα αποτελεσματα θερμικου και χημικου εγκαυματος που ταξινομουνται μονο συμφωνα με την εκταση του σωματος που καταλαμβανουν

T95.5 Συνέπειες των θερμικών και χημικών εγκαυμάτων σύμφωνα μόνο με την έκταση του σώματος που καταλαμβάνουν

T95.8 οψιμα αποτελεσματα αλλου καθορισμενου θερμικου και χημικου εγκαυματος και κρυοπαγηματος

T95.9 οψιμα αποτελεσματα μη καθορισμενου θερμικου και χημικου εγκαυματος και κρυοπαγηματος

T96 οψιμα αποτελεσματα δηλητηριασης απο φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες

T97 οψιμα αποτελεσματα τοξικων επιδρασεων ουσιων οι οποιες δεν ειναι πρωτιστως φαρμακευτικης προελευσης

T98 οψιμα αποτελεσματα αλλων και μη καθορισμενων επιδρασεων απο εξωτερικες αιτιες

T98.0 οψιμα αποτελεσματα απο την εισοδο ξενου σωματος σε φυσικο στομιο

T98.1 οψιμα αποτελεσματα αλλων και μη καθορισμενων επιδρασεων απο εξωτερικες αιτιες

T98.2 οψιμα αποτελεσματα ορισμενων πρωιμων επιπλοκων τραυματος

T98.3 οψιμα αποτελεσματα επιπλοκων χειρουργικης και ιατρικης περιθαλψης, που δεν ταξινομουνται αλλου

U04 Σοβαρο οξυ αναπνευστικο συνδρομο [SARS]

U04.9 Σοβαρο οξυ αναπνευστικο συνδρομο, μη καθορισμενο

U80 Παραγοντας ανθεκτικος στην πενικιλλινη και τα συγγενη αντιβιοτικα

U80.0 Παραγοντας ανθεκτικος στην πενικιλλινη

U80.1 Παραγοντας ανθεκτικος στη μεθικιλλινη

U80.8 Παραγοντας ανθεκτικος σε αλλο αντιβιοτικο σχετιζομενο με την πενικιλλινη

U81 Παραγοντας ανθεκτικος στη βανκομυκινη και τα συγγενη αντιβιοτικα

U81.0 Παραγοντας ανθεκτικος στη βανκομυκινη

U81.8 Παραγοντας ανθεκτικος σε αλλο αντιβιοτικο σχετιζομενο με τη βανκομυκινη

U88 Παραγοντας ανθεκτικος σε πολλαπλα αντιβιοτικα

U89 Παραγοντας ανθεκτικος σε αλλα και μη καθορισμενα αντιβιοτικα

U89.8 Παραγοντας ανθεκτικος σε αλλο μεμονωμενο καθορισμενο αντιβιοτικο

U89.9 Παραγοντας ανθεκτικος σε μη καθορισμενο αντιβιοτικο

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

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 άλλα μη μηχανοκίνητα οχήματα

V09 Πεζος που τραυματιζεται σε αλλα και μη καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V09.0 Πεζος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα με συμμετοχη αλλων και μη καθορισμενων μηχανοκινητων οχηματων

V09.1 Πεζος που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη οδικο ατυχημα

V09.2 Πεζος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα με συμμετοχη αλλων και μη καθορισμενων μηχανοκινητων οχηματων

V09.3 Πεζος που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

V09.9 Πεζος που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο ατυχημα μεταφορας

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 φορτηγό

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 ακίνητο ή μόνιμο αντικείμενο

V18 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση

V19 Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε άλλα και διάφορα τροχαία ατυχήματα

V19.0 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V19.1 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V19.2 Διάφορες περιπτώσεις ποδηλάτη που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και διάφορα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη τροχαίο ατύχημα

V19.3 Ποδηλατης [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη οδικο ατυχημα

V19.4 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V19.5 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V19.6 Μη καθορισμενος ποδηλατης που τραυματιζεται σε συγκρουση με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V19.8 Ποδηλατης [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V19.9 Ποδηλατης [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

V20 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο

V21 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο

V22 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα

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

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 άλλα μη μηχανοκίνητα οχήματα

V27 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ακίνητο ή μόνιμο αντικείμενο

V28 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση

V29 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε άλλα και διάφορα τροχαία ατυχήματα

V29.0 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V29.1 Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και διάφορα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη τροχαίο ατύχημα

V29.2 Διάφορες περιπτώσεις μοτοσυκλέτιστή που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και διάφορα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη τροχαίο ατύχημα

V29.3 Μοτοσικλετιστης [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη  οδικο ατυχημα

V29.4 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V29.5 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V29.6 Μη καθορισμενος μοτοσικλετιστης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V29.8 Μοτοσυκλετιστής (οποιοσδήποτε) που τραυματίζεται σε άλλα συγκεκριμένα τροχαία ατυχήματα



V29.9 Μοτοσικλετιστης [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

V30 Επιβάτης τρίτροχου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο

V31 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο

V32 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα

V33 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό

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 άλλα μη μηχανοκίνητα οχήματα

V37 Επιβατης τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με σταθερο η ακινητοποιημενο αντικειμενο

V38 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση

V39 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε άλλα και διάφορα τροχαία ατυχήματα

V39.0 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V39.1 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V39.2 Μη καθορισμενος επιβατης τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος που τραυματιζεται σε συγκρουση με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V39.3 Επιβατης [οποιοσδηποτε] τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη οδικο ατυχημα

V39.4 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V39.5 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V39.6 Μη καθορισμενος επιβατης τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος που τραυματιζεται σε συγκρουση με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V39.8 Επιβατης [οποιοσδηποτε] τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V39.9 Επιβατης [οποιοσδηποτε] τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

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 με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα

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

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 άλλα μη μηχανοκίνητα οχήματα

V47 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ακίνητο ή μόνιμο αντικείμενο

V48 Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση

V49 Επιβατης αυτοκινητου που τραυματιζεται σε αλλα και μη καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V49.0 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V49.1 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V49.2 Μη καθορισμενος επιβατης αυτοκινητου που τραυματιζεται σε συγκρουση με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V49.3 Επιβατης αυτοκινητου [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη οδικο ατυχημα

V49.4 Οδηγος αυτοκινητου που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V49.5 Επιβατης αυτοκινητου που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V49.6 Μη καθορισμενος επιβατης αυτοκινητου που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V49.8 Επιβατης αυτοκινητου [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V49.9 Επιβατης αυτοκινητου [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

V50 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο

V51 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο

V52 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα



V53 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό

V54 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο

V55 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές

V56 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα

V57 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ακίνητο ή μόνιμο αντικείμενο

V58 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση

V59 Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού που τραυματίζεται σε άλλα και διάφορα τροχαία ατυχήματα

V59.0 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V59.1 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V59.2 Μη καθορισμενος επιβατης ημιφορτηγου η κλειστου φορτηγου (βαν) που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και  μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V59.3 Επιβατης [οποιοσδηποτε] ημιφορτηγου η κλειστου φορτηγου (βαν) που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη οδικο ατυχημα

V59.4 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V59.5 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και  μη καθορισμενα  μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V59.6 Μη καθορισμενος επιβατης ημιφορτηγου η κλειστου φορτηγου (βαν) που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V59.8 Επιβατης [οποιοσδηποτε] ημιφορτηγου η κλειστου φορτηγου (βαν) που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V59.9 Επιβατης [οποιοσδηποτε] ημιφορτηγου η κλειστου φορτηγου (βαν) που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

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

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 ακίνητο ή μόνιμο αντικείμενο

V68 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση

V69 Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε άλλα και διάφορα τροχαία ατυχήματα

V69.0 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V69.1 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V69.2 Μη καθορισμενος επιβατης βαρεος οχηματος μεταφορας που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V69.3 Επιβατης [οποιοσδηποτε] βαρεος οχηματος μεταφορας που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη οδικο ατυχημα

V69.4 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V69.5 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V69.6 Μη καθορισμενος επιβατης βαρεος οχηματος μεταφορας που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V69.8 Επιβατης [οποιοσδηποτε] βαρεος οχηματος μεταφορας που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V69.9 Επιβατης [οποιοσδηποτε] βαρεος οχηματος μεταφορας που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

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 με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα

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

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 ακίνητο ή μόνιμο αντικείμενο



V78 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση

V79 Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε άλλα και διάφορα τροχαία ατυχήματα

V79.0 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V79.1 Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και διάφορα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη τροχαίο ατύχημα

V79.2 Μη καθορισμενος επιβατης λεωφορειου που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε μη οδικο ατυχημα

V79.3 Επιβατης λεωφορειου [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο μη οδικο ατυχημα

V79.4 Οδηγος που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V79.5 Επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V79.6 Μη καθορισμενος επιβατης λεωφορειου που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλα και μη καθορισμενα μηχανοκινητα οχηματα σε οδικο ατυχημα

V79.8 Επιβατης λεωφορειου [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V79.9 Επιβατης λεωφορειου [οποιοσδηποτε] που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

V80 Αναβατης ζωου η επιβατης οχηματος συρομενου απο ζωο που τραυματιζεται σε ατυχημα μεταφορας

V80.0 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται λογω πτωσης απο ζωο η απο οχημα συρομενο απο ζωο σε ατυχημα χωρις συγκρουση

V80.1 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με πεζο η αλλο ζωο

V80.2 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με ποδηλατο

V80.3 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με διτροχο η τριτροχο μηχανοκινητο οχημα

V80.4 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αυτοκινητο, ημιφορτηγο, κλειστο φορτηγο (βαν), βαρυ οχημα μεταφορας η λεωφορειο

V80.5 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλο καθορισμενο μηχανοκινητο  οχημα

V80.6 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με τραινο η με οχημα που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες

V80.7 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλο μη μηχανοκινητο οχημα

V80.8 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε συγκρουση  με σταθερο η ακινητοποιημενο αντικειμενο

V80.9 Αναβατης η επιβατης που τραυματιζεται σε αλλα και μη καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V81 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες ο οποιος τραυματιζεται σε ατυχημα μεταφορας

V81.0 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται σε συγκρουση  με μηχανοκινητο οχημα σε μη οδικο ατυχημα

V81.1 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται σε συγκρουση  με μηχανοκινητο οχημα σε οδικο ατυχημα

V81.2 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται σε συγκρουση  με τροχαιο υλικο

V81.3 Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα αντικείμενα

V81.4 ατομο που τραυματιζεται κατα την επιβιβαση η αποβιβαση απο τραινο η οχημα που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες

V81.5 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται απο πτωση μεσα σε τραινο η σε οχημα που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες

V81.6 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται λογω πτωσης απο τραινο η οχημα που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες

V81.7 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται κατα τον εκτροχιασμο, χωρις προηγηθεισα συγκρουση

V81.8 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα σιδηροδρομικα ατυχηματα:

V81.9 Επιβατης τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες, ο οποιος τραυματιζεται σε μη καθορισμενο σιδηροδρομικο ατυχημα

V82 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε ατυχημα μεταφορας

V82.0 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε συγκρουση  με μηχανοκινητο οχημα σε μη οδικο ατυχημα

V82.1 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε συγκρουση  με μηχανοκινητο οχημα σε οδικο ατυχημα

V82.2 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε συγκρουση  με η σε χτυπημα απο τροχαιο υλικο

V82.3 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε συγκρουση  με αλλο αντικειμενο

V82.4 ατομο που τραυματιζεται κατα την επιβιβαση η αποβιβαση απο το τραμ

V82.5 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται απο πτωση μεσα στο τραμ

V82.6 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται λογω πτωσης απο το τραμ

V82.7 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε εκτροχιασμο χωρις προηγηθεισα συγκρουση

V82.8 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας

V82.9 Επιβατης τραμ που τραυματιζεται σε μη καθορισμενο οδικο ατυχημα

V83 Επιβάτης ειδικού οχήματος, που κυρίως χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά κτίρια, που τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα



V83.0 Οδηγος ειδικου βιομηχανικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V83.1 Επιβατης ειδικου βιομηχανικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V83.2 ατομο στο εξωτερικο ειδικου βιομηχανικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V83.3 Μη καθορισμενος επιβατης ειδικου βιομηχανικου οχηματος ο οποιος τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V83.4 ατομο που τραυματιζεται κατα την επιβιβαση η αποβιβαση απο ειδικο βιομηχανικο οχημα

V83.5 Οδηγος ειδικου βιομηχανικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V83.6 Επιβατης ειδικου βιομηχανικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V83.7 ατομο στο εξωτερικο ειδικου βιομηχανικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V83.9 Μη καθορισμενος επιβατης ειδικου βιομηχανικου οχηματος ο οποιος τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V84 Επιβάτης ειδικού οχήματος, που κυρίως χρησιμοποιείται στη γεωργία, που τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα

V84.0 Οδηγος ειδικου αγροτικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V84.1 Επιβατης ειδικου αγροτικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V84.2 ατομο στο εξωτερικο ειδικου αγροτικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V84.3 Μη καθορισμενος επιβατης ειδικου αγροτικου οχηματος, ο οποιος τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V84.4 ατομο που τραυματιζεται κατα την επιβιβαση η αποβιβαση απο ειδικο αγροτικο οχημα

V84.5 Οδηγος ειδικου αγροτικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V84.6 Επιβατης ειδικου αγροτικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V84.7 ατομο στο εξωτερικο ειδικου αγροτικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V84.9 Μη καθορισμενος επιβατης ειδικου αγροτικου οχηματος ο οποιος τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V85 Επιβάτης ειδικής κατασκευής οχήματος, που τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα

V85.0 Οδηγος ειδικου οικοδομικου οχηματος, που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V85.1 Επιβατης ειδικου οικοδομικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V85.2 ατομο στο εξωτερικο ειδικου οικοδομικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V85.3 Μη καθορισμενος επιβατης ειδικου οικοδομικου οχηματος που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V85.4 ατομο που τραυματιζεται κατα την επιβιβαση η αποβιβαση απο ειδικο οικοδομικο οχημα

V85.5 Οδηγος ειδικου οικοδομικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V85.6 Επιβατης ειδικου οικοδομικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V85.7 ατομο στο εξωτερικο ειδικου οικοδομικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V85.9 Μη καθορισμενος επιβατης ειδικου οικοδομικου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V86 Επιβάτης ειδικού παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου οχήματος σχεδιασμένου κυρίως για χρήση εκτός δρόμου, που τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα

V86.0 Οδηγος οχηματος παντος εδαφους η αλλου μηχανοκινητου εκτος δρομου οχηματος, ο οποιος τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V86.1 Επιβατης οχηματος παντος εδαφους η αλλου μηχανοκινητου εκτος δρομου οχηματος ο οποιος τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V86.2 ατομο στο εξωτερικο οχηματος παντος εδαφους η αλλου μηχανοκινητου εκτος δρομου οχηματος το οποιο τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V86.3 Μη καθορισμενος επιβατης οχηματος παντος εδαφους η αλλου μηχανοκινητου εκτος δρομου οχηματος ο οποιος τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα

V86.4 ατομο που τραυματιζεται κατα την επιβιβαση η αποβιβαση απο οχημα παντος εδαφους η αλλο εκτος δρομου μηχανοκινητο οχημα

V86.5 Οδηγος οχηματος παντος εδαφους η αλλου εκτος δρομου μηχανοκινητου οχηματος ο οποιος τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V86.6 Επιβατης οχηματος παντος εδαφους η αλλου εκτος δρομου μηχανοκινητου οχηματος ο οποιος τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V86.7 ατομο στο εξωτερικο του οχηματος παντος εδαφους η αλλου εκτος δρομου μηχανοκινητου οχηματος το οποιο τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V86.9 Μη καθορισμενος επιβατης οχηματος παντος εδαφους η αλλου εκτος δρομου μηχανοκινητου οχηματος που τραυματιζεται σε μη οδικο ατυχημα

V87 Τροχαίο ατύχημα ειδικού τύπου όπου είναι άγνωστος ο τρόπος μεταφοράς του θύματος

V87.0 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αυτοκινητου και διτροχου η τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος (οδικο ατυχημα)

V87.1 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ  αλλου μηχανοκινητου οχηματος και διτροχου η τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος (οδικο ατυχημα)

V87.2 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αυτοκινητου και ημιφορτηγου η κλειστου φορτηγου (βαν) (οδικο ατυχημα)

V87.3 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αυτοκινητου και λεωφορειου (οδικο ατυχημα)

V87.4 Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και βαρέος οχήματος μεταφοράς (τροχαίο ατύχημα)



V87.5 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ βαρεος οχηματος μεταφορας και λεωφορειου (οδικο ατυχημα)

V87.6 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες και αυτοκινητου (οδικο ατυχημα)

V87.7 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αλλων καθορισμενων μηχανοκινητων οχηματων (οδικο ατυχημα)

V87.8 ατομο που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας χωρις συγκρουση με συμμετοχη μηχανοκινητου οχηματος (οδικο ατυχημα)

V87.9 ατομο που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα (με συγκρουση) (χωρις συγκρουση) ατυχηματα μεταφορας με συμμετοχη μη μηχανοκινητου οχηματος (οδικο ατυχημα)

V88 Μη οδικο ατυχημα καθορισμενου τυπου, αλλα οπου ειναι αγνωστος ο τροπος μεταφορας του θυματος

V88.0 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αυτοκινητου και διτροχου η τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος, μη οδικο ατυχημα

V88.1 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αλλου μηχανοκινητου οχηματος και διτροχου η τριτροχου μηχανοκινητου οχηματος, μη οδικο ατυχημα

V88.2 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αυτοκινητου και ημιφορτηγου η κλειστου φορτηγου (βαν), μη οδικο ατυχημα

V88.3 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αυτοκινητου και λεωφορειου, μη οδικο ατυχημα

V88.4 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αυτοκινητου και βαρεος οχηματος μεταφορας, μη οδικο ατυχημα

V88.5 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ βαρεος οχηματος μεταφορας και λεωφορειου, μη οδικο ατυχημα

V88.6 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ τραινου η οχηματος που κινειται σε σιδηροδρομικες γραμμες και αυτοκινητου, μη οδικο ατυχημα

V88.7 ατομο που τραυματιζεται σε συγκρουση  μεταξυ αλλων καθορισμενων μηχανοκινητων οχηματων, μη οδικο ατυχημα

V88.8 ατομο που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα μεταφορας χωρις συγκρουση με συμμετοχη μηχανοκινητου οχηματος, μη οδικο ατυχημα

V88.9 ατομο που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα (με συγκρουση) (χωρις συγκρουση) ατυχηματα μεταφορας με συμμετοχη μη μηχανοκινητου οχηματος, μη οδικο ατυχημα

V89 Ατύχημα με μηχανοκίνητο ή μη όχημα, όπου δεν διευκρινίζεται ο τύπος του οχήματος

V89.0 ατομο που τραυματιζεται σε ατυχημα με μη καθορισμενο μηχανοκινητο οχημα, μη οδικο

V89.1 ατομο που τραυματιζεται σε ατυχημα με μη καθορισμενο μη μηχανοκινητο οχημα, μη οδικο

V89.2 ατομο που τραυματιζεται σε ατυχημα με μη καθορισμενο μηχανοκινητο οχημα, οδικο

V89.3 ατομο που τραυματιζεται σε οδικο ατυχημα με μη καθορισμενο μη μηχανοκινητο οχημα, οδικο

V89.9 ατομο που τραυματιζεται σε ατυχημα με μη καθορισμενο οχημα

V90 Ατύχημα με σκάφος που προκαλεί πνιγμό και καταβύθιση

V91 Ατύχημα με σκάφος που προκαλεί άλλους τραυματισμούς

V92 Πνιγμός και καταβύθιση που σχετίζεται με υδάτινα μεταφορικά μέσα, χωρίς ατύχημα με σκάφος

V93 Ατύχημα στο κατάστρωμα του σκάφους χωρίς ατύχημα του σκάφους, που δεν προκαλεί πνιγμό ή καταβύθιση

V94 Άλλα και διάφορα θαλάσσια ατυχήματα

V95 Ατύχημα σε μηχανοκίνητο αεροσκάφος που προκαλεί τραυματισμό σε επιβάτη

V95.0 Ατυχημα ελικοπτερου με τραυματισμο επιβατη

V95.1 Vetralight, microlight ή ατύχημα μηχανοκίνητου ανεμοπλάνου με τραυματισμό επιβάτη

V95.2 Ατυχημα με αλλο ιδιωτικο αεροσκαφος σταθερων πτερυγων, με τραυματισμο επιβατη

V95.3 Ατυχημα εμπορικου (επιβατικου) αεροσκαφους σταθερων πτερυγων, με τραυματισμο επιβατη

V95.4 Ατυχημα διαστημικου σκαφους με τραυματισμο επιβατη

V95.8 αλλα αεροπορικα ατυχηματα με τραυματισμο επιβατη

V95.9 Μη καθορισμενο αεροπορικο ατυχημα με τραυματισμο επιβατη

V96 Ατυχημα σε μη μηχανοκινητο αεροσκαφος που προκαλει τραυματισμο επιβατη

V96.0 Ατυχημα αεροστατου με τραυματισμο επιβατη

V96.1 Ατυχημα αεροστατου με τραυματισμο επιβατη

V96.2 Ατυχημα μη μηχανοκινητου ανεμοπτερου με τραυματισμο επιβατη

V96.8 αλλα ατυχηματα μη μηχανοκινητων αεροσκαφων με τραυματισμο επιβατη

V96.9 Μη καθορισμενο ατυχημα μη μηχανοκινητου αεροσκαφους με τραυματισμο επιβατη



V97 Άλλα συγκεκριμένα αεροπορικά ατυχήματα

V97.0 Επιβατης αεροσκαφους που τραυματιζεται σε αλλα καθορισμενα ατυχηματα αερομεταφορας

V97.1 Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από το αεροσκάφος

V97.2 Αλεξιπτωτιστής που τραυματίζεται σε αεροπορικό ατύχημα

V97.3 Άτομο στο έδαφος που τραυματίζεται σε αεροπορικό ατύχημα

V97.8 αλλα αεροπορικα ατυχηματα, που δεν ταξινομουνται αλλου

V98 Άλλα συγκεκριμένα τροχαία ατυχήματα

V99 Διάφορα τροχαία ατυχήματα

W00 Πτωση στο ιδιο επιπεδο συσχετιζομενη με παγο και χιονι

W01 Πτώση στο έδαφος από ολίσθηση ή παραπάτημα

W02 Πτώση με παγοπέδιλα, σκι, πατίνια ή skateboard

W03 αλλη πτωση στο ιδιο επιπεδο που οφειλεται σε συγκρουση με η ωθηση απο αλλο ατομο

W04 Πτώση κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή στήριξης από άλλα άτομα

W05 Πτωση συσχετιζομενη με αναπηρικη καρεκλα

W06 Πτωση συσχετιζομενη με κρεβατι

W07 Πτώση από καρέκλα

W08 Πτώση από άλλα έπιπλα

W09 Πτώση από παιχνίδια παιδικής χαράς

W10 Πτώση σε και από σκάλες και σκαλοπάτια

W11 Πτώση επάνω σε/ή από σκάλα

W12 Πτώση επάνω σε/ή από σκαλωσιά

W13 Πτώση από κτίριο ή οικοδόμημα

W14 Πτώση από δέντρο

W15 Πτώση από βράχο

W16 Βουτιά ή άλμα σε νερό που προκαλεί άλλον τραυματισμό εκτός από πνιγμό ή καταβύθιση

W17 Πτώση από το ένα επίπεδο στο άλλο

W18 Άλλες περιπτώσεις πτώσης στο ίδιο επίπεδο

W19 Διάφορες περιπτώσεις

W20 Χτύπημα από αντικείμενο που εκτοξεύεται ή πέφτει

W21 Χτύπημα σε/ή από αθλητικό εξοπλισμό

W22 Χτύπημα σε/ή από άλλα αντικείμενα

W23 Σύνθλιψη ή σύλληψη μεταξύ αντικείμενων

W24 Επαφή με ανυψωτικές και μεταφορικές συσκευές, 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 και οικιακές συσκευές



W30 Επαφή με γεωργικά μηχανήματα

W31 Επαφή με διάφορα άλλα μηχανήματα

W32 Πυροβολισμός περιστρόφου

W33 Πυροβολισμός από καραμπίνα, κυνηγετικό όπλο και άλλα μεγαλύτερα πυροβόλα όπλα

W34 Πυροβολισμός από διάφορα άλλα πυροβόλα όπλα

W35 Έκρηξη και ρήξη λέβητα

W36 Έκρηξη και ρήξη gas cylinder

W37 Έκρηξη και ρήξη σωλήνων υπό πίεση

W38 Έκρηξη και ρήξη άλλων συσκευών υπό πίεση

W39 Έκρηξη πυροτεχνήματος

W40 Έκρηξη άλλων υλικών

W41 Έκθεση σε πίδακα υψηλής πίεσης

W42 Έκθεση σε θόρυβο

W43 Έκθεσε σε δονήσεις

W44 Είσοδος ξένου σώματος εντός ή μέσω του οφθαλμού ή φυσικής οπής

W45 Είσοδος ξένου σώματος ή αντικειμένου δια του δέρματος

W46 Επαφη με υποδερμικη βελονα

W49 Έκθεση σε διάφορες άλλες άψυχες μηχανικές δυνάμεις

W50 Χτυπημα, λακτισμα, συστροφη, δηγμα η εκδορα απο αλλο ατομο

W51 Σύγκρουση με άλλο άτομο

W52 Σύνθλιψη και ποδοπάτηση από πλήθος ή άτομα που τρέπονται σε άτακτη φυγή

W53 Δήγμα αρουραίου

W54 Δήγμα 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 χτύπημα από άλλα ερπετά

W60 Επαφή με αγκάθια και κοφτερά φύλλα φυτών

W64 Έκθεση σε διάφορες άλλες έμψυχες μηχανικές δυνάμεις

W65 Πνιγμός και καταβύθιση στο λουτήρα (μπανιέρα)

W66 Πνιγμός και καταβύθιση μετά από πτώση στο λουτήρα

W67 Πνιγμός και καταβύθιση σε κολυμβητική δεξαμενή

W68 Πνιγμός και καταβύθιση μετά από πτώση σε κολυμβητική δεξαμενή

W69 Πνιγμός και καταβύθιση σε φυσικά ύδατα

W70 Πνιγμός και καταβύθιση μετά από πτώση σε φυσικά ύδατα

W73 Ορισμένες άλλες περιπτώσεις πνιγμού και καταβύθισης

W74 Μη καθορισμενος πνιγμος και εμβυθιση

W75 Ασφυξία και στραγγαλισμός από ατύχημα στο κρεβάτι

W76 Άλλες περιπτώσεις απαγχονισμού και στραγγαλισμού από ατύχημα

W77 Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή και οφείλονται σε κατάρρευση ή κατολίσθηση και άλλες περιπτώσεις



W78 Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου

W79 Εισρόφηση και κατάποση τροφής που προκαλεί απόφραξη των αεροφόρων οδών

W80 Εισρόφηση και κατάποση άλλων αντικειμένων που προκαλούν απόφραξη των αεροφόρων οδών

W81 Περιορισμός ή παγίδευση σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου

W83 Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή

W84 Διάφορα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή

W85 Έκθεση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος

W86 Άλλες περιπτώσεις έκθεσης σε ηλεκτρικό ρεύμα

W87 Διάφορες περιπτώσεις έκθεσης σε ηλεκτρικό ρεύμα

W88 Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία

W89 Έκθεση σε τεχνητό ορατό και υπεριώδες φως

W90 Έκθεση σε άλλες μορφές μη ιονίζουσας ακτινοβολίας

W91 Έκθεση σε διάφορες μορφές ακτινοβολίας

W92 Έκθεση σε τεχνητή μορφή υπερβολικής θερμότητας

W93 Έκθεση σε τεχνητή μορφή υπερβολικού ψύχους

W94 εκθεση σε υψηλη η χαμηλη ατμοσφαιρικη πιεση και σε μεταβολες της ατμοσφαιρικης πιεσης

W99 Έκθεση σε διάφορους άλλους τεχνητούς περιβαλλοντικούς παράγοντες

X00 Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε κτίριο ή οικοδόμημα

X01 Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, εκτός κτιρίων ή οικοδομημάτων

X02 Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά 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 ειδών ρουχισμού

X08 Άλλες περιπτώσεις έκθεσης σε καπνούς, φωτιά και φλόγες

X09 Διάφορες περιπτώσεις έκθεσης σε καπνούς, φωτιά και φλόγες

X10 Επαφή με καυτά ποτά, λίπη και μαγειρικά έλαια

X11 Επαφή με καυτό νερό βρύσης

X12 Επαφή με άλλα θερμά υγρά

X13 Επαφή με υδρατμούς και θερμούς ατμούς

X14 Επαφή με θερμό αέρα και θερμά αέρια

X15 Επαφή με θερμές οικιακές συσκευές

X16 Επαφή με θερμές συσκευές θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ και σωλήνες

X17 Επαφή με θερμές μηχανές, μηχανήματα και εργαλεία

X18 Επαφή με άλλα καυτά μέταλλα

X19 Επαφή με διάφορες άλλες μορφές θερμότητας και θερμές ουσίες

X20 Επαφή με δηλητηριώδη φίδια και σαύρες

X21 Επαφή με δηλητηριώδεις αράχνες

X22 Επαφή με σκορπιούς

X23 Επαφή με σφήκες, φλεβοτόμους, και μέλισσες



X24 Επαφή με σαρανταποδαρούσες και δηλητηριώδη μυριόποδα (τροπικές χώρες)

X25 Επαφή με ορισμένα άλλα δηλητηριώδη αρθρόποδα

X26 Επαφή με δηλητηριώδη θαλάσσια ζώα και φυτά

X27 Επαφή με ορισμένα άλλα δηλητηριώδη ζώα

X28 Επαφη με αλλα καθορισμενα δηλητηριωδη φυτα

X29 Επαφή με διάφορα δηλητηριώδη ζώα ή φυτά

X30 Έκθεση σε υπερβολική φυσική θερμότητα

X31 Έκθεση σε υπερβολικό φυσικό ψύχος

X32 Έκθεση σε ηλιακό φως

X33 Θύμα κεραυνού

X34 Θύματα σεισμού

X35 Θύματα έκρηξης ηφαιστείου

X36 Θύματα χιονοστιβάδας, καθίζησης του εδάφους και άλλων γεωλογικών φαινομένων

X37 Θύματα κατακλυσμιαίας θύελλας

X38 Θύματα κατακλυσμού

X39 εκθεση σε αλλες και μη καθορισμενες δυναμεις της φυσης

X40 Τυχαια δηλητηριαση απο και εκθεση σε μη οπιοειδη αναλγητικα, αντιπυρετικα και αντιρευματικα

X41 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, κατασταλτικά υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού

X42 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και psychodyslptics (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 διάφορα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες

X45 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση στο 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 έκθεσης σε εντομοκτόνα και δηλητήρια

X49 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και διάφορες χημικές και επιβλαβείς ουσίες

X50 Υπερπροσπάθεια και επίπονες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις

X51 Ταξίδια και κίνηση

X52 Παράταση παραμονής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας

X53 Στέρηση τροφής

X54 Στέρηση ύδατος



X57 Διάφορες μορφές στέρησης

X58 Έκθεση σε άλλους συγκεκριμένους παράγοντες

X59 Έκθεση σε διάφορους παράγοντες

X59.0 εκθεση σε μη καθορισμενο παραγοντα που προκαλει καταγμα

X59.9 εκθεση σε μη καθορισμενο παραγοντα που προκαλει αλλο και μη καθορισμενο τραυματισμο

X60 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά

X61 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπηληπτικά, κατασταλτικά - υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα που δεν ταξινομούνται αλλού

X62 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψευδαισθησιογόνα - psychodysleptics που δεν ταξινομούνται αλλού

X63 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα

X64 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και διάφορα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες

X65 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ

X66 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους υδρογονάνθρακες και των ατμών τους

X67 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς

X68 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα και δηλητηριώδη

X69 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και διάφορες χημικές και επιβλαβείς ουσίες

X70 Εκούσιες αυτοτραυματισμός δια απαγχονισμού, στραγγαλισμού και ασφυξίας

X71 Εκούσιες αυτοτραυματισμός δια πνιγμού και καταβύθισης

X72 Εκούσιες αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με περίστροφο

X73 Εκούσιες αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και πυροβόλο όπλο

X74 Εκούσιες αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με άλλα και διάφορα πυροβόλα όπλα

X75 Εκούσιες αυτοτραυματισμός με εκρηκτικά υλικά

X76 Εκούσιες αυτοτραυματισμός με καπνό, φωτιά και φλόγες

X77 Εκούσιες αυτοτραυματισμός με υδρατμούς, θερμούς ατμούς και θερμά αντικείμενα

X78 Εκούσιες αυτοτραυματισμός με οξύαιχμο αντικείμενο

X79 Εκούσιες αυτοτραυματισμός με αμβλύ αντικείμενο

X80 Εκούσιες αυτοτραυματισμός μέσω άλματος από υψηλή τοποθεσία

X81 Εκούσιες αυτοτραυματισμός μέσω άλατος ή τοποθέτησης μπροστά από κινούμενο αντικείμενο

X82 Εκούσιες αυτοτραυματισμός μέσω σύγκρουσης μηχανοκίνητου οχήματος

X83 Εκούσιες αυτοτραυματισμός με άλλα συγκεκριμένα μέσα

X84 Εκούσιες αυτοτραυματισμός με διάφορα μέσα

X85 Επίθεση με φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες

X86 Επίθεση με καυστική ουσία

X87 Επίθεση με εντομοκτόνα και δηλητήρια

X88 Επίθεση με αέρια και ατμούς

X89 Επίθεση με άλλες συγκεκριμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες

X90 Επίθεση με διάφορες χημικές ή επιβλαβείς ουσίες



X91 Επίθεση με απαγχονισμό, στραγγαλισμό και ασφυξία

X92 Επίθεση με πνιγμό και καταβύθιση

X93 Επίθεση με πυροβολισμό περίστροφου

X94 Επίθεση με πυροβολισμό τυφεκίου, κυνηγητικού όπλου ή μεγάλου πυροβόλου όπλου

X95 Επίθεση με πυροβολισμό άλλων και διαφόρων πυροβόλων όπλων

X96 Επίθεση με εκρηκτικό υλικό

X97 Επίθεση με καπνό, φωτιά και φλόγες

X98 Επίθεση με υδρατμούς, θερμούς ατμούς και θερμά αντικείμενα

X99 Επίθεση με οξύαιχμο 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

Y06.0 Απο συζυγο η συντροφο

Y06.1 Απο γονεα

Y06.2 Απο γνωστο η φιλο

Y06.8 Απο αλλα καθορισμενα ατομα

Y06.9 Απο μη καθορισμενο ατομο

Y07 Άλλα σύνδρομα κακοποίησης

Y07.0 Απο συζυγο η συντροφο

Y07.1 Απο γονεα

Y07.2 Απο γνωστο η φιλο

Y07.3 Απο επισημες αρχες

Y07.8 Απο αλλα καθορισμενα ατομα

Y07.9 Απο μη καθορισμενο ατομο

Y08 Επίθεση με ορισμένα άλλα μέσα

Y09 Επίθεση με διάφορα μέσα

Y10 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y11 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, κατασταλτικά - υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y12 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και psychodysliptics (ψευδαισθησιογόνα), που δεν ταξινομούνται αλλού, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y13 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y14 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και διάφορα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y15 Δηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y16 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους υδρογονάνθρακες και των ατμών τους, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση



Y17 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y18 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα και δηλητήρια, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y19 Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και διάφορες χημικές και επιβλαβείς ουσίες, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y20 Απαγχονισμός, στραγγαλισμός και ασφυξία, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y21 Πνιγμός και καταβύθιση, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y22 Πυροβολισμός με περίστροφο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y23 Πυροβολισμός με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και μεγάλο πυροβόλο όπλο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y24 Πυροβολισμός με άλλα και διάφορα πυροβόλα όπλα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y25 Επαφή με εκρηκτικό υλικό, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y26 Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y27 Επαφή με υδρατμούς, θερμούς ατμούς και θερμά αντικείμενα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y28 Επαφή με οξύαιχμο αντικείμενο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y29 Επαφή με αμβλύ αντικείμενο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y30 Πτώση, άλμα ή ώθηση από υψηλή τοποθεσία, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y31 Πτώση, τοποθέτηση ή ξαφνική εμφάνιση μπροστά ή σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y32 Συντριβή μηχανοκίνητου οχήματος, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y33 Ορισμένα άλλα γεγονότα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y34 Διάφορα άλλα γεγονότα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση

Y35 Νόμιμη παρέμβαση

Y35.0 Νομιμη παρεμβαση που αφορα πυροβολισμο απο πυροβολο οπλο

Y35.1 Νομιμη παρεμβαση που αφορα εκρηκτικα

Y35.2 Νομιμη παρεμβαση που αφορα την χρηση αεριων

Y35.3 Νομιμη παρεμβαση που αφορα αμβλεα αντικειμενα

Y35.4 Νομιμη παρεμβαση που αφορα αιχμηρα αντικειμενα

Y35.5 Νομιμη εκτελεση (θανατικη)

Y35.6 Νομιμη παρεμβαση με αλλα καθορισμενα μεσα

Y35.7 Νομιμη παρεμβαση, με μη καθορισμενα μεσα

Y36 Πολεμικές επιχειρήσεις

Y36.0 Πολεμικές επιχειρήσεις με συμμετοχή έκρηξης θαλάσσιων όπλων

Y36.1 Πολεμικες επιχειρησεις που αφορουν καταστροφη αεροσκαφους

Y36.2 Πολεμικες επιχειρησεις που αφορουν αλλες εκρηξεις και θραυσματα

Y36.3 Πολεμικες επιχειρησεις που αφορουν φωτια, μεγαλη πυρκαγια και καυτες ουσιες

Y36.4 Πολεμικες επιχειρησεις που αφορουν πυροβολισμο πυροβολου οπλου και αλλες μορφες συμβατικου πολεμου

Y36.5 Πολεμικες επιχειρησεις που αφορουν πυρηνικα οπλα

Y36.6 Πολεμικες επιχειρησεις που αφορουν βιολογικα οπλα

Y36.7 Πολεμικες επιχειρησεις που αφορουν χημικα οπλα και αλλες μορφες μη συμβατικου πολεμου

Y36.8 Πολεμικες επιχειρησεις που λαμβανουν χωρα μετα την καταπαυση των εχθροπραξιων

Y36.9 Πολεμικες επιχειρησεις, μη καθορισμενες

Y40 Αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά



Y40.0 Πενικιλινες

Y40.1 Κεφαλοσπορίνες και άλλα β-λακτομικά αντιβιοτικά

Y40.2 Ομαδα της χλωραμφενικολης

Y40.3 Μακρολίδες

Y40.4 Τετρακυκλινες

Y40.5 Αμινογλυκοσιδες

Y40.6 Ριφαμυκινες

Y40.7 Αντιμυκητιακα που χορηγουνται συστηματικα

Y40.8 αλλα αντιβιοτικα που χορηγουνται συστηματικα

Y40.9 Αντιβιοτικο που χορηγειται συστηματικα, μη καθορισμενο

Y41 αλλα αντιμικροβιακα και αντιπαρασιτικα που χορηγουνται συστηματικα

Y41.0 Σουλφοναμιδες

Y41.1 Αντιμυκοβακτηριακα φαρμακα

Y41.2 Ανθελονοσιακα και φαρμακα που δρουν σε αλλα πρωτοζωα του αιματος

Y41.3 αλλα αντιπρωτοζωικα φαρμακα

Y41.4 Ανθελμινθικα

Y41.5 Αντιϊικα φαρμακα

Y41.8 αλλα καθορισμενα συστηματικως χορηγουμενα αντιμικροβιακα και αντιπαρασιτικα, μη καθορισμενα

Y41.9 Συστηματικως χορηγουμενο αντιμικροβιακο και αντιπαρασιτικο, μη καθορισμενο

Y42 Ορμονες και τα συνθετικα τους υποκαταστατα και ανταγωνιστες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y42.0 Γλυκοκορτικοειδη και τα συνθετικα τους αναλογα

Y42.1 Θυρεοειδικες ορμονες και υποκαταστατα

Y42.2 Αντιθυρεοειδικα φαρμακα

Y42.3 Ινσουλινη και απο του στοματος υπογλυκαιμικα [αντιδιαβητικα] φαρμακα

Y42.4 Αντισυλληπτικα, απο του στοματος

Y42.5 αλλα οιστρογονα και προγεσταγονα

Y42.6 Αντιγοναδοτροπινες, αντιοιστρογονα, αντιανδρογονα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y42.7 Ανδρογονα και συγγενη αναβολικα

Y42.8 Άλλες και διάφορες ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα

Y42.9 αλλοι και μη καθορισμενοι ορμονικοι ανταγωνιστες

Y43 Παράγοντες με κύρια συστηματική δράση

Y43.0 Αντιαλλεργικα και αντιεμετικα φαρμακα

Y43.1 Αντινεοπλασματικοι αντιμεταβολιτες

Y43.2 Αντινεοπλασματικα φυσικα προϊοντα

Y43.3 αλλα αντινεοπλασματικα φαρμακα

Y43.4 Ανοσοκατασταλτικοι παραγοντες

Y43.5 Οξινοποιητικοι και αλκαλοποιητικοι παραγοντες

Y43.6 Eνζυμα, που δεν ταξινομούνται αλλού

Y43.8 Άλλοι παράγοντες με κύρια συστηματική δράση, που δεν ταξινομούνται αλλού

Y43.9 Παραγοντας με κυρια συστηματικη δραση, μη καθορισμενος

Y44 Παραγοντες με κυρια δραση στα συστατικα του αιματος

Y44.0 Σκευασματα σιδηρου και αλλα σκευασματα κατα της υποχρωμης αναιμιας

Y44.1 Βιταμινη Β12, φυλλικο οξυ και αλλα σκευασματα κατα της μεγαλοβλαστικης αναιμιας

Y44.2 Αντιπηκτικα



Y44.3 Ανταγωνιστες των αντιπηκτικων, βιταμινη Κ και αλλοι παραγοντες με πηκτικη δραση

Y44.4 Αντιθρομβωτικα φαρμακα [αναστολεις συσσωρευσης αιμοπεταλιων]

Y44.5 Θρομβολυτικα φαρμακα

Y44.6 Φυσικο αιμα και παραγωγα του αιματος

Y44.7 Υποκαταστατα πλασματος

Y44.9 αλλοι και μη καθορισμενοι παραγοντες με κυρια δραση στα συστατικα του αιματος

Y45 Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Y45.0 Οπιοειδη και σχετικα αναλγητικα

Y45.1 Σαλικυλικα

Y45.2 Παραγωγα προπιονικου οξεος

Y45.3 Άλλα μη στερεοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAID)

Y45.4 Αντιρευματικα

Y45.5 Παραγωγα της 4-αμινοφαινολης

Y45.8 αλλα αναλγητικα και αντιπυρετικα

Y45.9 Αναλγητικο, αντιπυρετικο και αντιφλεγμονωδες φαρμακο, μη καθορισμενο

Y46 Αντιεπιληπτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα

Y46.0 Σουκινιμιδια

Y46.1 Οξαζολιδινεδιονες

Y46.2 Παραγωγα της υδαντοΐνης

Y46.3 Διοξυβαρβιτουρικα

Y46.4 Ιμινοστιλβενες

Y46.5 Βαλπροϊκο οξυ

Y46.6 αλλα και μη καθορισμενα αντιεπιληπτικα

Y46.7 Αντιπαρκινσονικα φαρμακα

Y46.8 Φαρμακα κατα της σπαστικοτητας

Y47 Κατασταλτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα

Y47.0 Βαρβιτουρικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y47.1 Βενζοδιαζεπινες

Y47.2 Παραγωγα της χλωραλης

Y47.3 Παραλδεΰδη

Y47.4 Ενώσεις βρωμίου

Y47.5 Μικτα κατασταλτικα και υπνωτικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y47.8 αλλα κατασταλτικα, υπνωτικα και αγχολυτικα φαρμακα

Y47.9 Κατασταλτικο, υπνωτικο και αγχολυτικο φαρμακα, μη καθορισμενο

Y48 Αναισθητικα και θεραπευτικα αερια

Y48.0 Εισπνεομενα αναισθητικα

Y48.1 Αναισθητικα που χορηγουνται παρεντερικως

Y48.2 αλλα και μη καθορισμενα γενικα αναισθητικα

Y48.3 Τοπικα αναισθητικα

Y48.4 Αναισθητικο, μη καθορισμενο

Y48.5 Θεραπευτικα αερια

Y49 Ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού

Y49.0 Τρικυκλικα και τετρακυκλικα αντικαταθλιπτικα

Y49.1 Αντικαταθλιπτικα αναστολεις της μονοαμινοξειδασης



Y49.2 αλλα και μη καθορισμενα αντικαταθλιπτικα

Y49.3 Φαινοθειαζιδικα αντιψυχωσικα και νευροληπτικα

Y49.4 Βουτυροφαινονες και θειοξανθινικα νευροληπτικα

Y49.5 αλλα αντιψυχωσικα και νευροληπτικα

Y49.6 Ψυχοδυσληπτικα [ψευδαισθησιογονα]

Y49.7 Ψυχοδιεγερτικα με δυνατοτητα καταχρησης

Y49.8 αλλα ψυχοτροπα φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y49.9 Ψυχοτροπο φαρμακο, μη καθορισμενο

Y50 Διεγερτικα του κεντρικου νευρικου συστηματος, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y50.0 Αναληπτικα

Y50.1 Ανταγωνιστές των υποδοχέων των οπιοειδών

Y50.2 Μεθυλοξανθινες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y50.8 αλλα διεγερτικα του κεντρικου νευρικου συστηματος

Y50.9 Διάφορα διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος

Y51 Φαρμακα που δρουν κυριως στο αυτονομο νευρικο συστημα

Y51.0 Αντιχολινεστερασικοι παραγοντες

Y51.1 αλλα παρασυμπαθητικομιμητικα [χολινεργικα]

Y51.2 Γαγγλιοπληγικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού

Y51.3 αλλα παρασυμπαθητικολυτικα [αντιχολινεργικα και αντιμουσκαρινικα] και σπασμολυτικα που δεν ταξινομουνται αλλου

Y51.4 Κυριοι α-αδρενεργικοι αγωνιστες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y51.5 Κυριως β-αδρενεργικοι αγωνιστες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y51.6 Α-αδρενεργικοι ανταγωνιστες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y51.7 Β-αδρενεργικοι ανταγωνιστες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y51.8 Κεντρικως δρωντες και αδρενεργικοι νευροαποκλειστες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y51.9 αλλα και μη καθορισμενα φαρμακα που δρουν κυριως στο αυτονομο νευρικο συστημα

Y52 Παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα

Y52.0 Καρδιοτονωτικες γλυκοσιδες και φαρμακα με παρομοια δραση

Y52.1 Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου

Y52.2 αλλα αντιαρρυθμικα φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y52.3 Αγγειοδιασταλτικα των στεφανιαιων αγγειων, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y52.4 Αναστολεις του μετατρεπτικου ενζυμου της αγγειοτασινης

Y52.5 Άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού

Y52.6 Αντιλιπιδαιμικά και αντιαρτηριοσκλυρηντικά φάρμακα

Y52.7 Περιφερικα αγγειοδιασταλτικα

Y52.8 Φαρμακα κατα των κιρσων, συμπεριλαμβανομενων των σκληρυντικων παραγοντων

Y52.9 Άλλοι και διάφοροι παράγοντες που κυρίως δρουν στο καρδιοαγγειακό σύστημα

Y53 Παράγοντες που κυρίως δρουν στο γαστερεντερικό σύστημα

Y53.0 Ανταγωνιστες των Η2-υποδοχεων της ισταμινης

Y53.1 αλλα αντιοξινα και φαρμακα που αναστελλουν την γαστρικη εκκριση

Y53.2 Υπακτικά που δρουν μέσω διέγερσης της κινητικότητας του εντέρου

Y53.3 Αλατωδη και ωσμωτικα υπακτικα

Y53.4 Άλλα υπακτικά

Y53.5 Φαρμακα που διευκολυνουν την πεψη (των τροφων)

Y53.6 Αντιδιαρροϊκα φαρμακα



Y53.7 Εμετικα

Y53.8 Άλλοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα

Y53.9 Παραγοντας που δρα κυριως στο γαστρεντερικο συστημα, μη καθορισμενος

Y54 Παράγοντες που δρουν κυρίως στο ισοζύγιο του ύδατος και στο μεταβολισμό των αλάτων και του ουρικού οξέος

Y54.0 Αλατοκορτικοειδη

Y54.1 Ανταγωνιστες των αλατοκορτικοειδων [ανταγωνιστες της αλδοστερονης]

Y54.2 Αναστολεας της καρβονικης ανυδρασης

Y54.3 Θειαζιδικα διουρητικα

Y54.4 Διουρητικα της [υψηλης] αγκυλης

Y54.5 αλλα διουρητικα

Y54.6 Ηλεκτρολυτικοι, θερμιδικοι και παραγοντες που επηρεαζουν το ισοζυγιο υδατος

Y54.7 Παράγοντες που δρουν στην αφαλάτωση

Y54.8 Παραγοντες που δρουν στο μεταβολισμο του ουρικου οξεος

Y54.9 Μεταλλικα αλατα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y55 Παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και γραμμωτούς μύες και στο αναπνευστικό σύστημα

Y55.0 Ωκυτοκα φαρμακα

Y55.1 Μυοχαλαρωτικα των σκελετικων μυων [νευρομυικοι αποκλειστες]

Y55.2 αλλοι και μη καθορισμενοι παραγοντες που δρουν κυριως στους μυες

Y55.3 Αντιβηχικα

Y55.4 Αποχρεμπτικα

Y55.5 Φαρμακα κατα του κοινου κρυολογηματος

Y55.6 Αντιασθματικα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y55.7 αλλοι και μη καθορισμενοι παραγοντες που δρουν κυριως στο αναπνευστικο συστημα

Y56 Τοπικοί παράγοντες που κυρίως δρουν στο δέρμα και τους βλεννογόνους και οφθαλμογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα

Y56.0 Τοπικα αντιμυκητιακα, αντιμικροβιακα και αντιφλεγμονωδη φαρμακα, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y56.1 Αντικνησμωδη

Y56.2 Τοπικα στυπτικα και τοπικα απολυμαντικα

Y56.3 Μαλακτικά, ελαιώδη και προστατευτικά του δέρματος

Y56.4 Κερατολυτικα, κερατοπλαστικα και αλλα φαρμακα και σκευασματα για τη θεραπεια των τριχων

Y56.5 Οφθαλμολογικα φαρμακα και σκευασματα

Y56.6 Ωτορινολαρυγγολογικά φάρμακα και σκευάσματα

Y56.7 Οδοντιατρικά φάρμακα, για τοπική χρήση

Y56.8 αλλοι τοπικοι παραγοντες

Y56.9 Τοπικος παραγοντας, μη καθορισμενος

Y57 Άλλα και διάφορα φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες

Y57.0 Κατασταλτικα της ορεξης [ανορεκτικα]

Y57.1 Λιποτροπα φαρμακα

Y57.2 Αντιδοτα και χηλικοι παραγοντες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y57.3 Αποτρεπτικα του οινοπνευματος

Y57.4 Φαρμακευτικα εκδοχα

Y57.5 Μεσα που χρησιμοποιουνται για τη ληψη ακτινογραφιων [σκιαγραφικα]

Y57.6 αλλοι διαγνωστικοι παραγοντες

Y57.7 Βιταμινες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Y57.8 αλλα φαρμακα και φαρμακευτικες ουσιες



Y57.9 Φαρμακο και φαρμακευτικη ουσια, μη καθορισμενη

Y58 Μικροβιακά εμβόλια

Y58.0 Εμβολιο ΒCG

Y58.1 Εμβολιο κατα της σαλμονελας του τυφοειδους και του παρατυφου

Y58.2 Εμβολιο κατα της χολερας

Y58.3 Εμβολιο κατα της πανωλης

Y58.4 Εμβόλιο αντιτετανικό

Y58.5 Εμβολιο αντιδιφθεριτιδικο

Y58.6 Εμβολιο αντικοκκυτικο, συμπεριλαμβανομενων των συνδυασμων με συστατικο του κοκκυτη

Y58.8 Συνδυασμένα μικροβιακά εμβόλια, εκτός των συνδυασμών με συστατικά του κοκκύτη

Y58.9 αλλα και μη καθορισμενα βακτηριακα

Y59 Άλλα και διάφορα εμβόλια και βιολογικές ουσίες

Y59.0 Εμβολια κατα των ιων

Y59.1 Εμβολια κατα των ρικετσιων

Y59.2 Εμβολια κατα των πρωτοζωων

Y59.3 Ανοσοοσφαιρινη

Y59.8 αλλα καθορισμενα εμβολια και βιολογικες ουσιες

Y59.9 Εμβολιο η βιολογικη ουσια, μη καθορισμενη

Y60 Ακούσια διατομή, νύξη, διάτρηση ή αιμορραγία κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y60.0 Κατα τη διαρκεια χειρουργικης επεμβασης

Y60.1 Κατα τη διαρκεια εγχυσης η μεταγγισης

Y60.2 Κατα τη διαρκεια νεφρικης αιμοκαθαρσης η αλλης μορφης διαχυσης

Y60.3 Κατα τη διαρκεια ενεσης η εμβολιασμου

Y60.4 Κατα τη διαρκεια ενδοσκοπησης

Y60.5 Κατα τη διαρκεια καρδιακου καθετηριασμου

Y60.6 Κατα τη διαρκεια αναρροφησης, νυξης και αλλου καθετηριασμου

Y60.7 Κατά τη διάρκεια χορήγησης υποκλυσμού

Y60.8 Κατα τη διαρκεια αλλων μορφων χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y60.9 Κατα τη διαρκεια μη καθορισμενης χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y61 Τυχαία παραμομονή ξένου αντικειμένου στο σώμα κατά την διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y61.0 Κατα τη διαρκεια χειρουργικης επεμβασης

Y61.1 Κατα τη διαρκεια εγχυσης η μεταγγισης

Y61.2 Κατα τη διαρκεια νεφρικης αιμοκαθαρσης η αλλης μορφης διαχυσης

Y61.3 Κατα τη διαρκεια ενεσης η εμβολιασμου

Y61.4 Κατά τη διάρκεια ενδοσκόπησης

Y61.5 Κατα τη διαρκεια καρδιακου καθετηριασμου

Y61.6 Κατα τη διαρκεια αναρροφησης, νυξης και αλλου καθετηριασμου

Y61.7 Κατα τη διαρκεια μετακινησης καθετηρα η επιπωματισμου

Y61.8 Κατα τη διαρκεια αλλων μορφων χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y61.9 Κατα τη διαρκεια μη καθορισμενης χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y62 Αποτυχία των μέτρων αντισηψίας, κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y62.0 Κατα τη διαρκεια χειρουργικης επεμβασης

Y62.1 Κατα τη διαρκεια εγχυσης η μεταγγισης

Y62.2 Κατα τη διαρκεια νεφρικης αιμοκαθαρσης η αλλης μορφης διαχυσης

Y62.3 Κατα τη διαρκεια ενεσης η ανοσοποιησης



Y62.4 Κατα τη διαρκεια ενδοσκοπησης

Y62.5 Κατα τη διαρκεια καρδιακου καθετηριασμου

Y62.6 Κατα τη διαρκεια αναρροφησης, νυξης και αλλου καθετηριασμου

Y62.8 Κατα τη διαρκεια αλλων μορφων χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y62.9 Κατα τη διαρκεια μη καθορισμενης χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y63 Λανθασμένη δοσολογία (φαρμάκων ή άλλων υγρών) κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y63.0 Υπερβολικη ποσοτητα αιματος η αλλου υγρου που χορηγειται κατα τη διαρκεια μεταγγισης η εγχυσης

Y63.1 Λανθασμένη αραίωση του υγρού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια έγχυσης

Y63.2 Υπερδοσολογία στη χορηγούμενη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια θεραπείας

Y63.3 Ακουσια εκθεση ασθενους σε ακτινοβολια κατα τη διαρκεια ιατρικης φροντιδας

Y63.4 Λανθασμενη δοσολογια κατα την ηλεκτροσπασμοθεραπεια η θεραπεια με ινσουλινικο shock

Y63.5 Ακαταλληλη θερμοκρασια κατα την τοπικη εφαρμογη και τον επιπωματισμο

Y63.6 Μη χορηγηση του απαραιτητου φαρμακου, φαρμακευτικης η βιολογικης ουσιας

Y63.8 Λανθασμένη δοσολογία κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y63.9 Λανθασμένη δοσολογία κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y64 Μολυσμενες ιατρικες η βιολογικες ουσιες

Y64.0 Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία, που μεταγγίζεται ή εγχέεται

Y64.1 Μολυσμενη ιατρικη η βιολογικη ουσια, που ενιεται η χρησιμοποιειται για εμβολιασμο

Y64.8 Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία, που χορηγείται με άλλα μέσα

Y64.9 Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία, που χορηγείται με διάφορα μέσα

Y65 Άλλα ατυχή συμβάματα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y65.0 Χρησιμοποιηση λανθασμενα διασταυρωμενου αιματος σε μεταγγιση

Y65.1 Χρησιμοποιηση λανθασμενου υγρου σε εγχυση

Y65.2 Αποτυχια της συρραφης η απολινωσης (τραυματος) κατα τη διαρκεια χειρουργικης επεμβασης

Y65.3 Λανθασμενη τοποθετηση ενδοτραχειακου σωληνα κατα τη διαρκεια αναισθησιας

Y65.4 Αποτυχια εισαγωγης η απομακρυνσης αλλου σωληνα η εργαλειου (ιατρικου)

Y65.5 Εκτελεση ακαταλληλης χειρουργικης επεμβασης

Y65.8 αλλα καθορισμενα ατυχη περιστατικα κατα τη διαρκεια χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y66 Μη χορήγηση χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

Y69 Μη καθορισμενο ατυχες περιστατικο κατα τη διαρκεια χειρουργικης και ιατρικης φροντιδας

Y70 Συσκευές αναισθησίας που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y71 Καρδιαγγειακές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y72 Ωτορινολαρυγγολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y73 Γαστρεντερολογικές και ουρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y74 Συσκευές σε γενικό νοσοκομείο και ιδιωτικά χρησιμοποιούμενες συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y75 Νευρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y76 Μαιευτικες και γυναικολογικες συσκευες που σχετιζονται με ανεπιθυμητα περιστατικα

Y77 Οφθαλμολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y78 Ακτινολογικά μηχανήματα που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y79 Ορθοπεδικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y80 Συσκευές φυσιατρικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y81 Συσκευές γενικής και πλαστικής χειρουργικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y82 Άλλες και διάφορες ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συμβάματα

Y83
Χειρουργικη επεμβαση και αλλες χειρουργικες πραξεις που προκαλουν παθολογικη αντιδραση του ασθενη η αλλη οψιμη επιπλοκη, χωρις αναφορα σε ατυχες περιστατικο κατα τη διαρκεια της 

επεμβασης



Y83.0 Χειρουργικη επεμβαση με μεταμοσχευση ολοκληρου οργανου

Y83.1 Χειρουργικη επεμβαση με εμφυτευση τεχνητης εσωτερικης συσκευης

Y83.2 Χειρουργικη επεμβαση με αναστομωση, παρακαμψη η τοποθετηση μοσχευματος

Y83.3 Χειρουργικη επεμβαση με δημιουργια εξωτερικης στομιας

Y83.4 αλλη χειρουργικη αποκατασταση (αναπλαση)

Y83.5 Ακρωτηριασμος ακρου(ων)

Y83.6 Αφαιρεση αλλου οργανου (μερικη) (ολικη)

Y83.8 αλλες χειρουργικες επεμβασεις

Y83.9 Διάφορες χειρουργικές πράξεις

Y84 αλλες ιατρικες επεμβασεις που προκαλουν παθολογικη αντιδραση του ασθενη η οψιμη επιπλοκη, χωρις αναφορα σε ατυχες περιστατικο κατα τη διαρκεια της επεμβασης

Y84.0 Καρδιακός καθετηριασμός

Y84.1 Νεφρικη αιμοκαθαρση

Y84.2 Ακτινολογικες πραξεις και ακτινοθεραπεια

Y84.3 Θεραπεια με shock

Y84.4 Εισροφηση υγρου

Y84.5 Εισαγωγη μηλης στο στομαχο η το δωδεκαδακτυλο

Y84.6 Καθετηριασμος του ουροποιητικου συστηματος

Y84.7 Δειγματοληψια αιματος

Y84.8 αλλες ιατρικες πραξεις

Y84.9 Ιατρικη πραξη, μη καθορισμενη

Y85 οψιμα αποτελεσματα ατυχηματων μεταφορας

Y85.0 οψιμα αποτελεσματα ατυχηματος με μηχανοκινητο οχημα

Y85.9 οψιμα αποτελεσματα αλλων και μη καθορισμενων ατυχηματων μεταφορας

Y86 Συνέπειες άλλων ατυχημάτων

Y87 οψιμα αποτελεσματα σκοπιμου αυτοτραυματισμου, επιθεσης και γεγονοτων χωρις καθορισμενη προθεση

Y87.0 οψιμα αποτελεσματα σκοπιμου αυτοτραυματισμου

Y87.1 οψιμα αποτελεσματα επιθεσης

Y87.2 οψιμα αποτελεσματα γεγονοτων μη καθορισμενης προθεσης

Y88 οψιμα αποτελεσματα οπου η χειρουργικη και ιατρικη φροντιδα αποτελουν την εξωτερικη αιτια

Y88.0 οψιμα αποτελεσματα ανεπιθυμητων ενεργειων προκαλουνται απο φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες κατα τη θεραπευτικη τους χρηση

Y88.1 οψιμα αποτελεσματα ατυχων περιστατικων που συμβαινουν στον ασθενη κατα τη διαρκεια χειρουργικων και ιατρικων πραξεων

Y88.2 οψιμα αποτελεσματα ανεπιθυμητων περιστατικων που σχετιζονται με ιατρικες συσκευες κατα τη διαγνωστικη και θεραπευτικη τους χρηση

Y88.3 οψιμα αποτελεσματα χειρουργικων και ιατρικων πραξεων ως η αιτια παθολογικης αντιδρασης του ασθενους η οψιμης επιπλοκης, χωρις αναφορα στο ατυχες περιστατικο κατα τη διαρκεια της πραξης

Y89 οψιμα αποτελεσματα αλλων εξωτερικων αιτιων

Y89.0 οψιμα αποτελεσματα νομιμης παρεμβασης

Y89.1 οψιμα αποτελεσματα πολεμικων επιχειρησεων

Y89.9 οψιμα αποτελεσματα μη καθορισμενης εξωτερικης αιτιας

Y90 Αποδειξη της συμμετοχης αλκοολ μεσω προσδιορισμου του επιπεδου της αλκοολης στο αιμα

Y90.0 Επιπεδο αλκοολ στο αιμα λιγοτερο απο 20 mg/100 ml

Y90.1 Επιπεδο αλκοολ στο αιμα απο 20 - 39 mg/100 ml

Y90.2 Επιπεδο αλκοολ στο αιμα απο 40 - 59 mg/100 ml

Y90.3 Επιπεδο αλκοολ στο αιμα απο 60 - 79 mg/100 ml

Y90.4 Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα λιγότερο από 80-99 mg/100 ml

Y90.5 Επιπεδο αλκοολ στο αιμα απο 100 - 119 mg/100 ml



Y90.6 Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα λιγότερο από 120-199 mg/100 ml

Y90.7 Επιπεδο αλκοολ στο αιμα απο 200 - 239 mg/100 ml

Y90.8 Επιπεδο αλκοολ στο αιμα απο 240 mg/100 ml η περισσοτερο

Y90.9 Παρουσια αλκοολ στο αιμα, χωρις να καθοριζεται το επιπεδο

Y91 Απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ μέσω προσδιορισμού του επιπέδου της δηλητηρίασης

Y91.0 ηπια δηλητηριαση απο αλκοολ (μεθη)

Y91.1 Μέτρια δηλητηρίαση από αλκοόλ

Y91.2 Σοβαρη δηλητηριαση απο αλκοολ

Y91.3 Πολυ σοβαρη δηλητηριαση απο αλκοολ

Y91.9 Συμμετοχη αλκοολ, που δεν καθοριζεται αλλιως

Y95 Νοσοκομειακές καταστάσεις

Y96 Καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία (επάγγελμα)

Y97 Καταστάσεις που σχετίζονται με την μόλυνση του περιβάλλοντος

Y98 Καταστάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής

Z00 Γενικη εξεταση και διερευνηση ατομων χωρις ενοχλημα και αναφερομενη διαγνωση

Z00.0 Γενικη ιατρικη εξεταση

Z00.1 Εξετάσεις ρουτίνας στον παιδικό πληθυσμό

Z00.2 Εξεταση για την περιοδο της ταχειας αναπτυξης κατα την παιδικη ηλικια

Z00.3 Εξεταση για το επιπεδο της αναπτυξης κατα την εφηβεια

Z00.4 Γενικη ψυχιατρικη εξεταση, που δεν ταξινομειται αλλου

Z00.5 Εξεταση πιθανου δοτη οργανου και ιστου

Z00.6 Εξεταση για φυσιολογικες συγκρισεις και ελεγχο σε προγραμμα κλινικης ερευνας

Z00.8 αλλες γενικες εξετασεις

Z01 αλλες ειδικες εξετασεις και διερευνησεις ατομων χωρις ενοχληματα η αναφερομενη διαγνωση

Z01.0 Εξεταση οφθαλμων και ορασης

Z01.1 Εξεταση  ωτων και ακοης

Z01.2 Οδοντιατρικη εξεταση

Z01.3 Εξέταση της αρτηριακής πίεσης

Z01.4 Γυναικολογικη εξεταση (γενικη) (ρουτινας)

Z01.5 Διαγνωστικες δερματικες δοκιμασιες και δοκιμασιες ευαισθησιας

Z01.6 Ακτινολογικη εξεταση,  που δεν ταξινομειται αλλου

Z01.7 Εργαστηριακη εξεταση

Z01.8 αλλες καθορισμενες ειδικες εξετασεις

Z01.9 Ειδικη εξεταση, μη καθορισμενη

Z02 Εξεταση για διοικητικους σκοπους

Z02.0 Εξεταση για την εισαγωγη σε εκπαιδευτικο ιδρυμα

Z02.1 Εξεταση που προηγειται της προσληψης ατομου σε εργασια

Z02.2 Εξετάσεις για την εισαγωγή τροφίμων σε ιδρύματα

Z02.3 Εξετάσεις για την επάνδρωση των ενόπλων δυνάμεων

Z02.4 Εξεταση για αδεια οδηγησης

Z02.5 Εξεταση για συμμετοχη σε αθλημα

Z02.6 Εξεταση για ασφαλιστικους σκοπους



Z02.7 εκδοση ιατρικου πιστοποιητικου

Z02.8 αλλες εξετασεις για διοικητικους σκοπους

Z02.9 Εξεταση για διοικητικους σκοπους, μη καθορισμενη

Z03 Ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για ύποπτες νόσους και καταστάσεις

Z03.0 Παρακολουθηση για υποπτη φυματιωση

Z03.1 Παρακολουθηση για υποπτο κακοηθες νεοπλασμα

Z03.2 Παρακολουθηση για υποπτες ψυχικες διαταραχες και διαταραχες συμπεριφορας

Z03.3 Παρακολουθηση για υποπτη διαταραχη του νευρικου συστηματος

Z03.4 Παρακολουθηση για υποπτο εμφραγμα του μυοκαρδιου

Z03.5 Παρακολουθηση για αλλα υποπτα καρδιαγγειακα νοσηματα

Z03.6 Παρακολούθηση για πιθανές τοξικές επιδράσεις από την κατάποση ουσιών

Z03.8 Παρακολουθηση για αλλα υποπτα νοσηματα και καταστασεις

Z03.9 Παρακολουθηση για υποπτο νοσημα η κατασταση, μη καθορισμενη

Z04 Εξεταση και παρακολουθηση για αλλους λογους

Z04.0 Εξεταση αιματος για επιπεδο αλκοολ και επιπεδο φαρμακου

Z04.1 Εξεταση και παρακολουθηση μετα απο ατυχημα μεταφορας

Z04.2 Εξεταση και παρακολουθηση μετα απο εργατικο ατυχημα

Z04.3 Εξεταση και παρακολουθηση μετα απο αλλο ατυχημα

Z04.4 Εξεταση και παρακολουθηση μετα απο ισχυρισμο για  βιασμο και αποπλανηση

Z04.5 Εξεταση και παρακολουθηση μετα απο αλλη προκληθεισα σωματικη βλαβη

Z04.6 Γενικη ψυχιατρικη εξεταση, μετα απο αιτημα των αρχων

Z04.8 Εξεταση  και παρατηρηση για αλλους καθορισμενους λογους

Z04.9 Εξεταση  και παρατηρηση για μη καθορισμενο λογο

Z08 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα τη θεραπεια για κακοηθη νεοπλασματα

Z08.0 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο χειρουργικη επεμβαση για κακοηθες νεοπλασμα

Z08.1 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο ακτινοθεραπεια για κακοηθες νεοπλασμα

Z08.2 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο χημειοθεραπεια για κακοηθες νεοπλασμα

Z08.7 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο συνδυασμενη θεραπεια για κακοηθες νεοπλασμα

Z08.8 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο αλλη θεραπεια για κακοηθες νεοπλασμα

Z08.9 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο μη καθορισμενη θεραπεια για κακοηθες νεοπλασμα

Z09 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο θεραπεια για αλλες καταστασεις εκτος κακοηθων νεοπλασματων

Z09.0 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο εγχειρηση για αλλες καταστασεις

Z09.1 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο ακτινοθεραπεια για αλλες καταστασεις

Z09.2 Εξετάσεις για παρακολούθηση μετά από χημειοθεραπεία για άλλες καταστάσεις

Z09.3 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο ψυχοθεραπεια

Z09.4 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο θεραπεια καταγματος

Z09.7 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο συνδυασμενη θεραπεια για αλλες καταστασεις

Z09.8 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο αλλη θεραπεια για αλλες καταστασεις

Z09.9 Περιοδικη εξεταση παρακολουθησης [follow-up] μετα απο μη καθορισμενη θεραπεια για αλλες καταστασεις

Z10 Γενικος προσυμπτωματικος ελεγχος ρουτινας καθορισμενου υποπληθυσμου

Z10.0 Εξεταση επαγγελματικης υγειας

Z10.1 Γενικος προσυμπτωματικος ελεγχος ρουτινας ενοικων ιδρυματων



Z10.2 Γενικος προσυμπτωματικος ελεγχος ρουτινας στις ενοπλες δυναμεις

Z10.3 Γενικος προσυμπτωματικος ελεγχος ρουτινας σε αθλητικες ομαδες

Z10.8 Γενικές εξετάσεις ρουτίνας ορισμένων άλλων υποπληθυσμών

Z11 Ειδικη εξεταση διαλογης για λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα

Z11.0 Ειδικη εξεταση διαλογης για λοιμωδη νοσηματα του εντερου

Z11.1 Ειδικη εξεταση διαλογης για τη φυματιωση του αναπνευστικου

Z11.2 Ειδικη εξεταση διαλογης για αλλα βακτηριακα νοσηματα

Z11.3 Ειδικη εξεταση διαλογης για λοιμωξεις που μεταδιδονται κυριως με τη σεξουαλικη οδο

Z11.4 Ειδικη εξεταση διαλογης για τον ιο της επικτητης ανοσοανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV]

Z11.5 Ειδικη εξεταση διαλογης για αλλα ιογενη νοσηματα

Z11.6 Ειδικη εξεταση διαλογης για αλλα πρωτοζωϊκα νοσηματα και ελμινθιασεις

Z11.8 Ειδικη εξεταση διαλογης για αλλα λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα:

Z11.9 Ειδικη εξεταση διαλογης για λοιμωδη και παρασιτικα νοσηματα, μη καθορισμενα

Z12 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασματα

Z12.0 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασμα του στομαχου

Z12.1 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασμα της εντερικης οδου

Z12.2 Ειδικές δοκιμασίες διαλογής για τα νεοπλάσματα του αναπνευστικού

Z12.3 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασμα του μαστου

Z12.4 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασμα του τραχηλου της μητρας

Z12.5 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασμα του προστατη

Z12.6 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασμα της ουροδοχου κυστης

Z12.8 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασματα αλλων εντοπισεων

Z12.9 Ειδικη εξεταση διαλογης για νεοπλασμα, μη καθορισμενο

Z13 Ειδικη εξεταση διαλογης για αλλα νοσηματα και διαταραχες

Z13.0 Ειδικη εξεταση διαλογης για νοσηματα του αιματος και των αιμοποιητικων οργανων και για ορισμενες διαταραχες που αφορουν τον ανοσολογικο μηχανισμο

Z13.1 Ειδικη εξεταση διαλογης για το σακχαρωδη διαβητη

Z13.2 Ειδικη εξεταση διαλογης για διατροφικες διαταραχες

Z13.3 Ειδικη εξεταση διαλογης για ψυχικες διαταραχες και διαταραχες της συμπεριφορας

Z13.4 Ειδικη εξεταση διαλογης για ορισμενες αναπτυξιακες διαταραχες της παιδικης ηλικιας

Z13.5 Ειδικές δοκιμασίες διαλογής για οφθαλμικές και ωτολογικές διαταραχές

Z13.6 Ειδικές δοκιμασίες διαλογής για καρδιαγγειακές διαταραχές

Z13.7 Ειδικη εξεταση διαλογης για συγγενεις ανωμαλιες, διαμαρτιες της διαπλασης και χρωμοσωμικες ανωμαλιες

Z13.8 Ειδικη εξεταση διαλογης για  αλλα καθορισμενα νοσηματα και διαταραχες

Z13.9 Ειδικη εξεταση διαλογης, μη καθορισμενη

Z20 Επαφη με και εκθεση σε μεταδοτικα νοσηματα

Z20.0 Επαφη με και εκθεση σε λοιμωδη νοσηματα του εντερου

Z20.1 Επαφη με και εκθεση σε φυματιωση

Z20.2 Επαφη με και εκθεση σε λοιμωξεις που μεταδιδονται κυριως σεξουαλικως

Z20.3 Επαφη με και εκθεση σε λυσσα

Z20.4 Επαφη με και εκθεση σε ερυθρα

Z20.5 Επαφη με και εκθεση σε ιογενη ηπατιτιδα

Z20.6 Επαφη με και εκθεση στον ιο της επικτητης ανοσοανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV]

Z20.7 Επαφη με και εκθεση σε φθειριαση, ακαριαση και αλλες μολυσματικες νοσους απο παρασιτα

Z20.8 Επαφη με και εκθεση σε αλλα μεταδοτικα νοσηματα

Z20.9 Επαφη με και εκθεση σε μη καθορισμενο μεταδοτικο νοσημα



Z21 Κατασταση ασυμπτωματικη λοιμωξης απο τον ιο της ανοσολογικης ανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV]

Z22 Φορεας λοιμωδους νοσηματος

Z22.0 Φορεας τυφοειδους πυρετου

Z22.1 Φορεας αλλων εντερικων λοιμωδων νοσηματων

Z22.2 Φορεας διφθεριτιδας

Z22.3 Φορεας αλλων καθορισμενων βακτηριακων νοσηματων

Z22.4 Φορεας λοιμωξεων που μεταδιδονται κυριως σεξουαλικως

Z22.5 Φορεας ιογενους ηπατιτιδας

Z22.6 Φορεας λοιμωξης απο τον ανθρωπινο Τ-λεμφοτροπικο ιο τυπου-1 [HTLV-1]

Z22.8 Φορεας αλλων λοιμωδων νοσηματων

Z22.9 Φορεας λοιμωδους νοσηματος, μη καθορισμενου

Z23 Ανάγκη για ανοσοποίηση έναντι βακτηριακών νόσων που οφείλονται σε έναν παράγοντα

Z23.0 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της χολερας μεμονωμενα

Z23.1 Αναγκη για εμβολιασμο κατα του τυφοειδους και του παρατυφου μεμονωμενα [ΤΑΒ]

Z23.2 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της φυματιωσης [BCG]

Z23.3 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της πανωλης

Z23.4 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της τουλαραιμιας

Z23.5 Αναγκη για εμβολιασμο κατα του τετανου μεμονωμενα

Z23.6 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της διφθεριτιδας μεμονωμενα

Z23.7 Αναγκη για εμβολιασμο κατα του κοκκυτη μεμονωμενα

Z23.8 Αναγκη για εμβολιασμο κατα αλλων μεμονωμενων βακτηριακων νοσηματων

Z24 Αναγκη για εμβολιασμο κατα ορισμενων μεμονωμενων ιογενων νοσηματων

Z24.0 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της πολιομυελιτιδας

Z24.1 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της ιογενους εγκεφαλιτιδας που μεταδιδεται με αρθροποδα

Z24.2 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της λυσσας

Z24.3 Αναγκη για εμβολιασμο κατα του κιτρινου πυρετου

Z24.4 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της ιλαρας μεμονωμενα

Z24.5 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της ερυθρας μεμονωμενα

Z24.6 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της ιογενους ηπατιτιδας

Z25 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι άλλων ιογενών παθήσεων που οφείλονται σε έναν ιό

Z25.0 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της παρωτιτιδας μεμονωμενα

Z25.1 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της γριπης

Z25.8 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι ορισμένων άλλων ιογενών παθήσεων που οφείλονται σε έναν ιό

Z26 Αναγκη για εμβολιασμο κατα αλλων μεμονωμενων λοιμωδων νοσηματων

Z26.0 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της λεϊσμανιασης

Z26.8 Αναγκη για εμβολιασμο κατα αλλων καθορισμενων μεμονωμενων λοιμωδων νοσηματων

Z26.9 Αναγκη για εμβολιασμο κατα μη καθορισμενου λοιμωδους νοσηματος

Z27 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι συνδυασμού λοιμωδών νοσημάτων

Z27.0 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της χολερας με τυφοειδη-παρατυφο [χολερα + ΤΑΒ]

Z27.1 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της διφθεριτιδας-τετανου–κοκκυτη, σε συνδυασμο [DTP]

Z27.2 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της διφθεριτιδας-τετανου-κοκκυτη με τυφοειδη -παρατυφο [DTP + TAB]

Z27.3 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της διφθεριτιδας-τετανου-κοκκυτη με πολιομυελιτιδα [DTP + polio]

Z27.4 Αναγκη για εμβολιασμο κατα της ιλαρας-παρωτιτιδας-ερυθρας [MMR]

Z27.8 Αναγκη για εμβολιασμο κατα αλλων συνδυασμων λοιμωδων νοσηματων



Z27.9 Αναγκη για εμβολιασμο κατα μη καθορισμενων συνδυασμων λοιμωδων νοσηματων

Z28 Εμβολιασμος που δε διενεργηθηκε

Z28.0 Εμβολιασμος που δε διενεργηθηκε λογω αντενδειξης

Z28.1 Εμβολιασμος που δε διενεργηθηκε μετα απο αποφαση του ασθενη για λογους πεποιθησης η πιεσης απο ομαδα

Z28.2 Εμβολιασμος που δε διενεργηθηκε μετα απο αποφαση του ασθενη για αλλους και μη καθορισμενους λογους

Z28.8 Εμβολιασμος που δε διενεργηθηκε για αλλους λογους

Z28.9 Εμβολιασμος που δε διενεργηθηκε για μη καθορισμενο λογο

Z29 Αναγκη για αλλα προφυλακτικα μετρα

Z29.0 Απομονωση

Z29.1 Προφυλακτικη ανοσοθεραπεια

Z29.2 αλλη προφυλακτικη χημειοθεραπεια

Z29.8 αλλα καθορισμενα προφυλακτικα μετρα

Z29.9 Προφυλακτικο μετρο, μη καθορισμενο

Z30 Αντισυλληπτικά μέτρα

Z30.0 Γενικη συμβουλευτικη και συστασεις σχετικα με την αντισυλληψη

Z30.1 Εισαγωγη (ενδομητρικης) αντισυλληπτικης συσκευης

Z30.2 Στειρωση

Z30.3 Σχετικα με την εμμηνο ρυση

Z30.4 Παρακολουθηση της χορηγησης αντισυλληπτικων φαρμακων

Z30.5 Παρακολουθηση (ενδομητριας) αντισυλληπτικης συσκευης

Z30.8 αλλη διαχειριση της αντισυλληψης

Z30.9 Διαχειριση της αντισυλληψης, μη καθορισμενη

Z31 Procreative management
Z31.0 Πλαστικη αποκατασταση σαλπιγγων η σπερματικου πορου μετα απο προηγουμενη στειρωση

Z31.1 Τεχνητη σπερματεγχυση

Z31.2 Γονιμοποιηση in vitro

Z31.3 αλλες μεθοδοι υποβοηθουμενης γονιμοποιησης

Z31.4 ελεγχος και διερευνηση των οργανων αναπαραγωγης

Z31.5 Γενετικη συμβουλευτικη

Z31.6 Γενικη συμβουλευτικη και συστασεις σχετικα με την αναπαραγωγη

Z31.8 αλλοι χειρισμοι με σκοπο την αναπαραγωγη

Z31.9 Χειρισμοι με σκοπο την αναπαραγωγη

Z32 Εξεταση  και δοκιμασια κυησης

Z32.0 Κυηση, που δεν εχει (ακομη) επιβεβαιωθει

Z32.1 Κυηση επιβεβαιωμενη

Z33 Κατασταση κυησης, τυχαια

Z34 Παρακολούθηση της φυσιολογικής κύησης

Z34.0 Επιβλεψη φυσιολογικης πρωτης κυησης

Z34.8 Επιβλεψη αλλης φυσιολογικης κυησης

Z34.9 Επιβλεψη φυσιολογικης κυησης, μη καθορισμενης

Z35 Παρακολούθηση της κύησης υψηλού κινδύνου

Z35.0 Επιβλεψη κυησης με ιστορικο υπογονιμοτητας

Z35.1 Επιβλεψη κυησης με ιστορικο αποβολης

Z35.2 Επιβλεψη κυησης με αλλο φτωχο ιστορικο αναπαραγωγης η μαιευτικο ιστορικο



Z35.3 Επιβλεψη κυησης με ιστορικο ανεπαρκους προγεννητικης φροντιδας

Z35.4 Επιβλεψη κυησης σε πολυτοκο γυναικα

Z35.5 Επιβλεψη πρωτοτοκου μεγαλης ηλικιας

Z35.6 Επιβλεψη πολυ νεαρης πρωτοτοκου

Z35.7 Επιβλεψη κυησης υψηλου κινδυνου οφειλομενου σε κοινωνικα προβληματα

Z35.8 Επιβλεψη αλλων κυησεων υψηλου κινδυνου

Z35.9 Επιβλεψη κυησης υψηλου κινδυνου, μη καθορισμενης

Z36 Προγεννητικος ελεγχος

Z36.0 Προγεννητικος ελεγχος για χρωμοσωμικες ανωμαλιες

Z36.1 Προγεννητικος ελεγχος για αυξημενο επιπεδο της αλφα-φετοπρωτεΐνης

Z36.2 αλλος προγεννητικος ελεγχος βασιζομενος σε αμνιοκεντηση

Z36.3 Προγεννητικος ελεγχος για διαμαρτιες διαπλασης με τη χρηση υπερηχων η αλλων φυσικων μεθοδων

Z36.4 Προγεννητικος ελεγχος για καθυστερηση της εμβρυϊκης αναπτυξης με τη χρηση υπερηχων και αλλων φυσικων μεθοδων

Z36.5 Προγεννητικός έλεγχος για iσοανοποίηση

Z36.8 αλλος προγεννητικος ελεγχος

Z36.9 Προγεννητικος ελεγχος, μη καθορισμενος

Z37 εκβαση τοκετου

Z37.0 Τοκετος ενος ζωντος νεογνου

Z37.1 Τοκετος ενος θνησιγενους νεογνου

Z37.2 Τοκετος διδυμων, αμφοτερα γεννημενα ζωντα

Z37.3 Τοκετος διδυμων, γεννημενα το ενα ζωντανο και το ενα θνησιγενες

Z37.4 Τοκετος διδυμων, αμφοτερα θνησιγενη

Z37.5 αλλος τοκετος πολυδυμων, ολα γεννημενα ζωντα

Z37.6 αλλος τοκετος πολυδυμων, μερικα γεννημενα ζωντα

Z37.7 αλλος τοκετος πολυδυμων, ολα θνησιγενη

Z37.9 εκβαση τοκετου, μη καθορισμενη

Z38 Γεννημενα ζωντα βρεφη συμφωνα με τον τοπο γεννησης

Z38.0 ενα βρεφος, γεννημενο σε νοσοκομειο

Z38.1 ενα βρεφος, γεννημενο εκτος νοσοκομειου

Z38.2 ενα βρεφος, γεννημενο σε μη καθορισμενο τοπο

Z38.3 Διδυμο, γεννημενο σε νοσοκομειο

Z38.4 Γέννηση διδύμων εκτός νοσοκομείου

Z38.5 Διδυμο, γεννημενο σε μη καθορισμενο τοπο

Z38.6 αλλο πολυδυμο, γεννημενο σε νοσοκομειο

Z38.7 Γέννηση πολυδύμων εκτός νοσοκομείου

Z38.8 αλλο πολυδυμο, γεννημενο σε μη καθορισμενο τοπο

Z39 Φροντίδα και εξετάσεις μετά τον τοκετό

Z39.0 Φροντιδα και εξεταση αμεσως μετα τον τοκετο

Z39.1 Φροντιδα και εξεταση της μητερας σε γαλουχια

Z39.2 Συνηθης παρακολουθηση [follow-up] μετα τον τοκετο

Z40 Προφυλακτικη χειρουργικη επεμβαση

Z40.0 Προφυλακτικη χειρουργικη επεμβαση για παραγοντες κινδυνου που σχετιζονται με κακοηθη νεοπλασματα

Z40.8 αλλη προφυλακτικη χειρουργικη επεμβαση

Z40.9 Προφυλακτικη χειρουργικη επεμβαση, μη καθορισμενη

Z41 Ιατρικές πράξεις για σκοπούς άλλους εκτός των θεραπευτικών



Z41.0 Μεταμοσχευση μαλλιων

Z41.1 αλλη πλαστικη επεμβαση για μη αποδεκτη αισθητικη εμφανιση

Z41.2 Περιτομη ρουτινας και για θρησκευτικους λογους

Z41.3 Τρυπημα αυτιων

Z41.8 Άλλες ιατρικές πράξεις με σκοπούς άλλους εκτός των θεραπευτικών

Z41.9 Διάφορες ιατρικές πράξεις με διάφορους σκοπούς εκτός των θεραπευτικών

Z42 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων που αφορα πλαστικη επεμβαση

Z42.0 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων που αφορα πλαστικη επεμβαση της κεφαλης και του τραχηλου

Z42.1 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων που αφορα πλαστικη επεμβαση του μαστου

Z42.2 Φροντίδα και παρακολούθηση μετά από πλαστική επέμβαση σε άλλα τμήματα του κορμού

Z42.3 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων που αφορα πλαστικη επεμβαση ανω ακρου

Z42.4 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων που αφορα πλαστικη επεμβαση κατω ακρου

Z42.8 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων που αφορα πλαστικη επεμβαση σε αλλο τμημα του σωματος

Z42.9 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων που αφορα πλαστικη επεμβαση, μη καθορισμενη

Z43 Φροντίδα των τεχνητών στομίων

Z43.0 Φροντίδα της τραχειοστομίας

Z43.1 Φροντίδα της γαστροστομίας

Z43.2 Περιποιηση της ειλεοστομιας

Z43.3 Περιποιηση της κολοστομιας

Z43.4 Περιποιηση αλλων τεχνητων στομιων του πεπτικου συστηματος

Z43.5 Φροντίδα της κυστεοστομίας

Z43.6 Περιποιηση αλλων τεχνητων στομιων του ουροποιητικου συστηματος

Z43.7 Περιποιηση του τεχνητου κολπου

Z43.8 Περιποιηση αλλων τεχνητων στομιων

Z43.9 Φροντίδα διαφόρων τεχνητών στομίων

Z44 Εφαρμογή και ρύθμιση εξωτερικών προσθετικών συσκευών

Z44.0 Εφαρμογη και ρυθμιση τεχνητου βραχιονα (ολικος) (μερικος)

Z44.1 Εφαρμογη και ρυθμιση τεχνητου κατω ακρου (ολικο) (μερικο)

Z44.2 Εφαρμογη και ρυθμιση τεχνητου οφθαλμου

Z44.3 Εφαρμογη και ρυθμιση εξωτερικων προθεσεων του μαστου

Z44.8 Εφαρμογη και ρυθμιση αλλων εξωτερικων προσθετικων συσκευων

Z44.9 Εφαρμογη και ρυθμιση μη καθορισμενης εξωτερικης προσθετικης συσκευης

Z45 Ρυθμιση και χειρισμος εμφυτευμενης συσκευης

Z45.0 Ρυθμιση και χειρισμος καρδιακου βηματοδοτη

Z45.1 Ρυθμιση και χειρισμος αντλιας εγχυσης

Z45.2 Ρυθμιση και χειρισμος συσκευης αγγειακης προσβασης

Z45.3 Ρυθμιση και χειρισμος εμφυτευμενης ακουστικης συσκευης

Z45.8 Ρυθμιση και χειρισμος αλλων εμφυτευμενων συσκευων

Z45.9 Ρυθμιση και χειρισμος μη καθορισμενης εμφυτευμενης συσκευης

Z46 Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών

Z46.0 Εφαρμογη και ρυθμιση γυαλιων ορασεως και φακων επαφης

Z46.1 Εφαρμογη και ρυθμιση βοηθηματων ακοης



Z46.2 Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών σχετικών με το νευρικό σύστημα και τις αισθήσεις

Z46.3 Εφαρμογη και ρυθμιση οδοντιατρικης προσθετικης συσκευης

Z46.4 Εφαρμογη και ρυθμιση ορθοδοντικης συσκευης

Z46.5 Εφαρμογη και ρυθμιση ειλεοστομιας και αλλων εντερικων συσκευων

Z46.6 Εφαρμογη και ρυθμιση ουρολογικης συσκευης

Z46.7 Εφαρμογη και ρυθμιση ορθοπεδικης συσκευης

Z46.8 Εφαρμογη και ρυθμιση αλλων καθορισμενων συσκευων

Z46.9 Εφαρμογη και ρυθμιση μη καθορισμενης συσκευης

Z47 αλλη ορθοπεδικη φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων

Z47.0 Φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων  που αφορα αφαιρεση πλακας καταγματος και αλλης συσκευης εσωτερικης οστεοσυνθεσης

Z47.8 αλλη καθορισμενη ορθοπεδικη φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων

Z47.9 Διάφορες περιπτώσεις φροντίδας και παρακολούθησης στην ορθοπαιδική

Z48 αλλη χειρουργικη φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων

Z48.0 Περιποιηση των χειρουργικων επιδεσεων και ραμματων

Z48.8 αλλη καθορισμενη χειρουργικη φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων

Z48.9 αλλη χειρουργικη φροντιδα [follow-up] επακολουθων καταστασεων, μη καθορισμενη

Z49 Φροντιδα που αφορα εξωνεφρικη καθαρση

Z49.0 Προπαρασκευαστικη φροντιδα για εξωνεφρικη καθαρση

Z49.1 Εξωσωματικη εξωνεφρικη καθαρση

Z49.2 αλλη εξωνεφρικη καθαρση

Z50 Φροντιδα που αφορα τη χρηση διαδικασιων αποκαταστασης

Z50.0 Καρδιακη αποκατασταση

Z50.1 αλλη φυσιοθεραπεια

Z50.2 Απεξαρτηση απο τον αλκοολισμο

Z50.3 Απεξαρτηση απο ναρκωτικα

Z50.4 Ψυχοθεραπεία, που δεν ταξινομείται αλλού

Z50.5 Λογοθεραπεια

Z50.6 Ορθοπτικη εκπαιδευση

Z50.7 Εργοθεραπεια και επαγγελματικη αποκατασταση, που δεν ταξινομουνται αλλου

Z50.8 Φροντιδα που αφορα τη χρηση αλλων διαδικασιων αποκαταστασης

Z50.9 Φροντιδα που αφορα τη χρηση διαδικασιας αποκαταστασης, μη καθορισμενη

Z51 Άλλες περιπτώσεις ιατρικής περίθαλψης

Z51.0 Συνεδρια ακτινοθεραπειας

Z51.1 Συνεδρια χημειοθεραπειας για νεοπλασμα

Z51.2 αλλη χημειοθεραπεια

Z51.3 Μεταγγιση αιματος χωρις αναφερομενη διαγνωση

Z51.4 Προπαρασκευαστικη φροντιδα για επικειμενη θεραπεια, που δεν ταξινομειται αλλου

Z51.5 Παρηγορητικη φροντιδα

Z51.6 Απευαισθητοποιηση σε αλλεργιογονα

Z51.8 αλλη καθορισμενη ιατρικη φροντιδα

Z51.9 Ιατρικη φροντιδα, μη καθορισμενη

Z52 Δωρητές οργάνων και ιστών

Z52.0 Αιμοδοτης

Z52.1 Δοτης δερματος



Z52.2 Δοτης οστων

Z52.3 Δοτης μυελου των οστων

Z52.4 Δότης νεφρού

Z52.5 Δοτης κερατοειδους

Z52.6 Δοτης ηπατος

Z52.8 Δωρητές άλλων οργάνων και ιστών

Z52.9 Δοτης μη καθορισμενου οργανου η ιστου

Z53 ατομα που προσερχονται στις υπηρεσιες υγειας για ειδικες ιατρικες πραξεις, που δε διενεργηθηκαν

Z53.0 Ιατρικη πραξη που δε διενεργηθηκε εξαιτιας αντενδειξης

Z53.1 Ιατρικη πραξη που δε διενεργηθηκε εξαιτιας αποφασης του ασθενους για λογους πεποιθησης και πιεσης απο ομαδα

Z53.2 Ιατρικη πραξη που δε διενεργηθηκε εξαιτιας αποφασης του ασθενους για αλλους και μη καθορισμενους λογους

Z53.8 Ιατρικη πραξη που δε διενεργηθηκε για αλλους λογους

Z53.9 Ιατρικη πραξη που δε διενεργηθηκε, μη καθορισμενος λογος

Z54 Αναρρωση

Z54.0 Αναρρωση μετα απο χειρουργικη επεμβαση

Z54.1 Αναρρωση μετα απο ακτινοθεραπεια

Z54.2 Αναρρωση μετα απο χημειοθεραπεια

Z54.3 Αναρρωση μετα απο ψυχοθεραπεια

Z54.4 Αναρρωση μετα απο θεραπεια καταγματος

Z54.7 Αναρρωση μετα απο συνδυασμενη θεραπεια

Z54.8 Αναρρωση μετα απο αλλη θεραπεια

Z54.9 Αναρρωση μετα απο μη καθορισμενη θεραπεια

Z55 Προβλήματα που σχετίζονται με τη μόρφωση και την παιδεία

Z55.0 Αναλφαβητισμος και χαμηλο επιπεδο μορφωσης

Z55.1 Σχολεια μη διαθεσιμα η μη προσιτα

Z55.2 Αποτυχια στις εξετασεις

Z55.3 Χαμηλες σχολικες επιδοσεις

Z55.4 Κακή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και αντιπαραθέσεις με δασκάλους και συμμαθητές

Z55.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με την εκπαιδευση και τη μορφωση

Z55.9 Προβλημα που σχετιζεται με την εκπαιδευση και τη μορφωση, μη καθορισμενο

Z56 Προβληματα που σχετιζονται με την απασχοληση και την ανεργια

Z56.0 Ανεργια, μη καθορισμενη

Z56.1 Αλλαγή εργασίας

Z56.2 Κίνδυνος απώλειας της εργασίας

Z56.3 Στρεσσογονο εργασιακο προγραμμα

Z56.4 Διενέξεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους

Z56.5 Δυσαρεστη εργασια

Z56.6 αλλη φυσικη και ψυχικη καταπονηση που σχετιζεται με την εργασια

Z56.7 αλλα και μη καθορισμενα προβληματα που σχετιζονται με την εργασια

Z57 Επαγγελματικη εκθεση σε παραγοντες κινδυνου

Z57.0 Επαγγελματικη εκθεση σε θορυβο

Z57.1 Επαγγελματικη εκθεση σε ακτινοβολια

Z57.2 Επαγγελματικη εκθεση σε σκονη

Z57.3 Επαγγελματική έκθεση σε άλλους παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Z57.4 Επαγγελματικη εκθεση σε τοξικους παραγοντες στη γεωργια



Z57.5 Επαγγελματικη εκθεση σε τοξικους παραγοντες σε αλλες βιομηχανιες

Z57.6 Επαγγελματικη εκθεση σε ακραια θερμοκρασια

Z57.7 Επαγγελματικη εκθεση σε δονηση

Z57.8 Επαγγελματικη εκθεση σε αλλους παραγοντες κινδυνου

Z57.9 Επαγγελματικη εκθεση σε μη καθορισμενο παραγοντα κινδυνου

Z58 Προβληματα που σχετιζονται με το φυσικο περιβαλλον

Z58.0 εκθεση σε θορυβο

Z58.1 εκθεση σε ατμοσφαιρικη ρυπανση

Z58.2 εκθεση σε ρυπανση των υδατων

Z58.3 εκθεση σε ρυπανση του εδαφους

Z58.4 εκθεση σε ακτινοβολια

Z58.5 Έκθεση σε άλλες μορφές μόλυνσης

Z58.6 Ανεπαρκης παροχη ποσιμου υδατος

Z58.7 εκθεση σε καπνο τσιγαρου

Z58.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με το φυσικο περιβαλλον

Z58.9 Προβλημα που σχετιζεται με το φυσικο περιβαλλον, μη καθορισμενο

Z59 Προβληματα που σχετιζονται με τη στεγαση και την οικονομικη κατασταση

Z59.0 ελλειψη στεγης

Z59.1 Ανεπαρκεις συνθηκες στεγασης

Z59.2 Διενεξεις με τους γειτονες, τους συγκατοικους και τον ιδιοκτητη

Z59.3 Προβληματα που σχετιζονται με τη διαμονη σε ιδρυμα

Z59.4 ελλειψη επαρκους τροφης

Z59.5 Απορια

Z59.6 Χαμηλο εισοδημα

Z59.7 Ανεπαρκής κοινωνική ασφάλιση και προνομιακής στήριξης

Z59.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με τη στεγαση και την οικονομικη κατασταση

Z59.9 Προβλημα που σχετιζεται με τη στεγαση και την οικονομικη κατασταση, μη καθορισμενο

Z60 Προβλήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον

Z60.0 Προβληματα προσαρμογης σε μεταβατικες περιοδους της ζωης

Z60.1 ατυπη γονικη κατασταση

Z60.2 Μοναχικη διαβιωση

Z60.3 Δυσχερεια πολιτισμικης προσαρμογης

Z60.4 Κοινωνικος αποκλεισμος και απορριψη

Z60.5 Στοχος δυσμενους διακρισης και καταδιωξης

Z60.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με το κοινωνικο περιβαλλον

Z60.9 Προβλημα που σχετιζεται με το κοινωνικο περιβαλλον, μη καθορισμενο

Z61 Προβληματα που σχετιζονται με αρνητικα γεγονοτα ζωης κατα την παιδικη ηλικια

Z61.0 Απωλεια μιας σχεσης αγαπης κατα την παιδικη ηλικια

Z61.1 Απομακρυνση απο το σπιτι κατα την παιδικη ηλικια



Z61.2 Μεταβολη στην μορφη των οικογενειακων σχεσεων κατα την παιδικη ηλικια

Z61.3 Γεγονοτα που καταληγουν σε απωλεια της αυτοεκτιμησης κατα την παιδικη ηλικια

Z61.4 Προβληματα που σχετιζονται με φερομενη σεξουαλικη κακοποιηση του παιδιου απο ατομο του στενου περιβαλλοντος

Z61.5 Προβληματα που σχετιζονται με φερομενη σεξουαλικη κακοποιηση του παιδιου απο ατομο εκτος του στενου περιβαλλοντος

Z61.6 Προβληματα που σχετιζονται με φερομενη σωματικη κακοποιηση του παιδιου

Z61.7 Προσωπικη τρομακτικη εμπειρια κατα την παιδικη ηλικια

Z61.8 αλλα αρνητικα γεγονοτα ζωης κατα την παιδικη ηλικια

Z61.9 Αρνητικο γεγονος ζωης κατα την παιδικη ηλικια, μη καθορισμενο

Z62 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού

Z62.0 Ανεπαρκης γονεϊκη επιβλεψη και ελεγχος

Z62.1 Γονεϊκη υπερπροστασια

Z62.2 Ανατροφη παιδιου σε ιδρυμα

Z62.3 Εχθροτητα και αντιμετωπιση του παιδιου σαν εξιλαστηριο θυμα

Z62.4 Συναισθηματικη παραμεληση του παιδιου

Z62.5 αλλα προβληματα που σχετιζονται με παραμεληση κατα την ανατροφη του παιδιου

Z62.6 Ακαταλληλη γονεϊκη πιεση και αλλοι μη φυσιολογικοι τυποι γονεϊκης συμπεριφορας

Z62.8 αλλα καθορισμενα προβληματα που σχετιζονται με την ανατροφη

Z62.9 Προβλημα που σχετιζεται με την ανατροφη, μη καθορισμενο

Z63 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τις ομάδες πρωτογενούς στήριξης, περιλαμβανομένων και των οικογενειακών καταστάσεων

Z63.0 Προβληματα στις σχεσεις μεταξυ συζυγων η συντροφων

Z63.1 Προβληματα στις σχεσεις με τους γονεις και τα πεθερικα

Z63.2 Ανεπαρκης οικογενειακη υποστηριξη

Z63.3 Απουσια μελους της οικογενειας

Z63.4 Εξαφανιση και θανατος μελους της οικογενειας

Z63.5 Διασπαση  της οικογενειας λογω χωρισμου και διαζυγιου

Z63.6 Φροντιδα ανημπορου συγγενους στο σπιτι

Z63.7 αλλα στρεσσογονα γεγονοτα ζωης που επηρεαζουν την οικογενεια και το νοικοκυριο

Z63.8 αλλα καθορισμενα προβληματα που σχετιζονται με το στενο περιβαλλον

Z63.9 Προβλημα που σχετιζεται με το στενο περιβαλλον, μη καθορισμενο

Z64 Προβληματα που σχετιζονται με ορισμενες ψυχοκοινωνικες καταστασεις

Z64.0 Προβληματα που σχετιζονται με ανεπιθυμητη εγκυμοσυνη

Z64.1 Προβληματα που σχετιζονται με την πολυτοκια

Z64.2 Αναζητηση και αποδοχη φυσικων, διατροφικων και χημικων παρεμβασεων που ειναι γνωστο οτι ειναι επικινδυνες και επιβλαβεις

Z64.3 Αναζητηση και αποδοχη συμπεριφορικων και ψυχολογικων παρεμβασεων που ειναι γνωστο οτι ειναι επικινδυνες και επιβλαβεις

Z64.4 Διενεξεις με συμβουλους



Z65 Προβληματα που σχετιζονται με αλλες ψυχοκοινωνικες καταστασεις

Z65.0 Καταδικη για αστικα και ποινικα αδικηματα χωρις φυλακιση

Z65.1 Φυλακιση και αλλου ειδους εγκλεισμος

Z65.2 Προβληματα που σχετιζονται με την αποφυλακιση

Z65.3 Προβληματα που σχετιζονται με αλλες νομικες καταστασεις

Z65.4 Θυμα εγκληματος και τρομοκρατικης επιθεσης

Z65.5 εκθεση σε καταστροφη, πολεμο και αλλες εχθροπραξιες

Z65.8 αλλα καθορισμενα προβληματα που σχετιζονται με ψυχοκοινωνικες καταστασεις

Z65.9 Προβλημα που σχετιζεται με μη καθορισμενες ψυχοκοινωνικες καταστασεις

Z70 Συμβουλές σχετικά με τη σεξουαλική στάση, συμπεριφορά και το σεξουαλικό προσανατολισμό

Z70.0 Συμβουλευτικη σχετικα με τη σεξουαλικη σταση

Z70.1 Συμβουλευτικη σχετικα με τη σεξουαλικη συμπεριφορα και προσανατολισμο του ασθενους

Z70.2 Συμβουλευτικη σχετικα με τη σεξουαλικη συμπεριφορα και προσανατολισμο τριτου προσωπου

Z70.3 Συμβουλευτικη σχετικα με συνδυασμενα ζητηματα ανησυχιας για τη σεξουαλικη σταση, συμπεριφορα και προσανατολισμο

Z70.8 αλλη συμβουλευτικη σε σεξουαλικα θεματα

Z70.9 Συμβουλευτικη σε σεξουαλικα θεματα, μη καθορισμενη

Z71 ατομα που προσερχονται στις υπηρεσιες υγειας για αλλη συμβουλευτικη και ιατρικες συμβουλες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Z71.0 ατομο που ζητα ιατρικη συμβουλη για αλλο προσωπο

Z71.1 ατομο με φοβο υπαρχοντος συμπτωματος για το οποιο δεν τιθεται καμια διαγνωση

Z71.2 ατομο που ζητα ιατρικη συμβουλη για την επεξηγηση ευρηματων της διερευνησης

Z71.3 Διατροφικη συμβουλευτικη και επιβλεψη

Z71.4 Συμβουλευτικη και επιβλεψη για την καταχρηση αλκοολ

Z71.5 Συμβουλευτικη και επιβλεψη για την καταχρηση ναρκωτικων

Z71.6 Συμβουλευτικη για την καταχρηση προϊοντων καπνου

Z71.7 Συμβουλευτικη σχετικα με τον ιο της επικτητης ανοσοανεπαρκειας του ανθρωπου [HIV]

Z71.8 αλλη καθορισμενη συμβουλευτικη

Z71.9 Συμβουλευτικη, μη καθορισμενη

Z72 Προβληματα που σχετιζονται με τον τροπο ζωης

Z72.0 Χρηση προϊοντων καπνου

Z72.1 Χρηση αλκοολ

Z72.2 Χρηση φαρμακευτικων ουσιων

Z72.3 Απουσια φυσικης ασκησης

Z72.4 Ακαταλληλη διαιτα και κακες διατροφικες συνηθειες

Z72.5 Σεξουαλικη συμπεριφορα υψηλου κινδυνου

Z72.6 Χαρτοπαιξια και στοιχηματα

Z72.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με τον τροπο ζωης

Z72.9 Προβλημα που σχετιζεται με τον τροπο ζωης, μη καθορισμενο

Z73 Προβληματα που σχετιζονται με δυσκολια διαχειρισης της ζωης

Z73.0 Εξαντληση

Z73.1 Επιταση των χαρακτηριστικων της προσωπικοτητας

Z73.2 ελλειψη χαλαρωσης και ελευθερου χρονου

Z73.3 Στρες, που δεν ταξινομειται αλλου



Z73.4 Ανεπαρκεις κοινωνικες δεξιοτητες, που δεν ταξινομουνται αλλου

Z73.5 Συγκρουση κοινωνικων ρολων, που δεν ταξινομειται αλλου

Z73.6 Περιορισμος των δραστηριοτητων που οφειλεται σε αναπηρια

Z73.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με δυσκολια διαχειρισης της ζωης

Z73.9 Προβλημα που σχετιζεται με δυσκολια διαχειρισης ζωης, μη καθορισμενο

Z74 Προβληματα που σχετιζονται με την εξαρτηση απο το ατομο που παρεχει φροντιδα

Z74.0 Μειωμενη κινητικοτητα

Z74.1 Αναγκη για βοηθεια για την προσωπικη φροντιδα και υγιεινη

Z74.2 Αναγκη για βοηθεια στο σπιτι και κανενα αλλο μελος της οικογενειας δε μπορει να παρεχει φροντιδα

Z74.3 Αναγκη για συνεχη επιβλεψη

Z74.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με την εξαρτηση απο το ατομο που παρεχει φροντιδα

Z74.9 Προβλημα που σχετιζεται με την εξαρτηση απο το ατομο που παρεχει φροντιδα,

Z75 Προβλήματα που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη και παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Z75.0 Ιατρικες υπηρεσιες μη διαθεσιμες στο σπιτι

Z75.1 Προσωπο σε αναμονη εισαγωγης σε καταλληλη ιατρικη υπηρεσια αλλου

Z75.2 αλλη περιοδος αναμονης για διερευνηση  και θεραπεια

Z75.3 ελλειψη διαθεσιμοτητας και δυσχερεια προσβασης σε υπηρεσιες υγειας

Z75.4 ελλειψη διαθεσιμοτητας και δυσχερεια προσβασης σε αλλους φορεις παροχης βοηθειας

Z75.5 Επικουρικη περιθαλψη κατα τη διαρκεια των διακοπων

Z75.8 αλλα προβληματα που σχετιζονται με τις ιατρικες υπηρεσιες και αλλη φροντιδα υγειας

Z75.9 Μη καθορισμενο προβλημα που σχετιζεται με τις ιατρικες υπηρεσιες και αλλη φροντιδα υγειας

Z76 ατομα που προσερχονται στις υπηρεσιες υγειας σε αλλες καταστασεις

Z76.0 Ζητημα επαναληπτικης συνταγογραφησης

Z76.1 Επιβλεψη της υγειας και φροντιδα εκθετου βρεφους

Z76.2 Επιβλεψη της υγειας και φροντιδα αλλου υγιους βρεφους και παιδιου

Z76.3 Υγιες ατομο που συνοδευει αρρωστο ατομο

Z76.4 αλλος οικοτροφος σε ιατρικη υπηρεσια

Z76.5 Προσποιουμενος ασθενεια [ενσυνειδητη προσποιηση]

Z76.8 ατομα που προσερχονται στις υπηρεσιες υγειας σε αλλες καθορισμενες περιστασεις

Z76.9 ατομο που προσερχεται στις υπηρεσιες υγειας σε μη καθορισμενες καταστασεις

Z80 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθων νεοπλασμάτων

Z80.0 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος των οργανων του πεπτικου

Z80.1 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος της τραχειας, των βρογχων και του πνευμονα

Z80.2 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος αλλων αναπνευστικων και ενδοθωρακικων οργανων

Z80.3 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος του μαστου

Z80.4 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος των γεννητικων οργανων

Z80.5 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος της ουροποιητικης οδου

Z80.6 Οικογενειακό ιστορικό λευχαιμίας

Z80.7 Οικογενειακο ιστορικο αλλων κακοηθων νεοπλασματων του λεμφικου, αιμοποιητικου και σχετικων ιστων

Z80.8 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος αλλων οργανων η συστηματων

Z80.9 Οικογενειακο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος, μη καθορισμενου

Z81 Οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς

Z81.0 Οικογενειακό ιστορικό διανοητικής καθυστέρησης



Z81.1 Οικογενειακο ιστορικο καταχρησης οινοπνευματος

Z81.2 Οικογενειακο ιστορικο καταχρησης καπνου

Z81.3 Οικογενειακο ιστορικο καταχρησης αλλης ψυχοδραστικης ουσιας

Z81.4 Οικογενειακο ιστορικο καταχρησης αλλης ουσιας

Z81.8 Οικογενειακο ιστορικο αλλων ψυχικων διαταραχων και διαταραχων συμπεριφορας

Z82 Οικογενειακο ιστορικο ορισμενων αναπηριων και χρονιων παθησεων που οδηγουν σε αναπηρια

Z82.0 Οικογενειακο ιστορικο επιληψιας και αλλων νοσηματων του νευρικου συστηματος

Z82.1 Οικογενειακο ιστορικο τυφλωσης και απωλειας ορασης

Z82.2 Οικογενειακο ιστορικο κωφωσης και απωλειας της ακοης

Z82.3 Οικογενειακο ιστορικο εγκεφαλικου επεισοδιου

Z82.4 Οικογενειακο ιστορικο ισχαιμικης καρδιοπαθειας και αλλων νοσηματων του κυκλοφορικου συστηματος

Z82.5 Οικογενειακο ιστορικο ασθματος και αλλων χρονιων νοσηματων του κατωτερου αναπνευστικου συστηματος

Z82.6 Οικογενειακο ιστορικο αρθριτιδας και αλλων νοσηματων του μυοσκελετικου συστηματος και του συνδετικου ιστου

Z82.7 Οικογενειακο ιστορικο συγγενων διαμαρτιων της διαπλασης, δυσπλασιων και χρωμοσωμικων ανωμαλιων

Z82.8 Οικογενειακο ιστορικο αλλων αναπηριων και χρονιων νοσηματων που οδηγουν σε αναπηρια, που δεν ταξινομουνται αλλου

Z83 Οικογενειακο ιστορικο αλλων ειδικων διαταραχων

Z83.0 Οικογενειακο ιστορικο της νοσου απο τον  ιο της ανθρωπινης ανοσοανεπαρκειας [HIV]

Z83.1 Οικογενειακο ιστορικο αλλων λοιμωδων και παρασιτικων νοσηματων

Z83.2 Οικογενειακο ιστορικο νοσηματων του αιματος και των αιμοποιητικων οργανων και ορισμενες διαταραχες που αφορουν τον ανοσολογικο μηχανισμο

Z83.3 Οικογενειακο ιστορικο σακχαρωδους διαβητη

Z83.4 Οικογενειακο ιστορικο αλλων ενδοκρινικων, διατροφικων και μεταβολικων νοσηματων

Z83.5 Οικογενειακο ιστορικο οφθαλμικων και ωτικων διαταραχων

Z83.6 Οικογενειακο ιστορικο νοσηματων του αναπνευστικου συστηματος

Z83.7 Οικογενειακο ιστορικο νοσηματων του πεπτικου συστηματος

Z84 Οικογενειακο ιστορικο αλλων καταστασεων

Z84.0 Οικογενειακο ιστορικο των νοσηματων του δερματος και του υποδοριου ιστου

Z84.1 Οικογενειακό ιστορικό διαταραχών του νεφρού και του ουρητήρα

Z84.2 Οικογενειακο ιστορικο αλλων νοσηματων του ουρογεννητικου συστηματος

Z84.3 Οικογενειακο ιστορικο συγγενειας εξ αιματος

Z84.8 Οικογενειακο ιστορικο αλλων καθορισμενων καταστασεων

Z85 Ατομικο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος

Z85.0 Ατομικο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος των οργανων του πεπτικου

Z85.1 Ατομικο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος της τραχειας, των βρογχων και του πνευμονα

Z85.2 Ατομικό ιστορικό κακοήθων νεοπλασμάτων άλλων αναπνευστικών και ενδοθωρακικών οργάνων

Z85.3 Ατομικο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος του μαστου

Z85.4 Ατομικό ιστορικό κακοήθων νεοπλασμάτων των γεννητικών οργάνων

Z85.5 Ατομικο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος της ουροποιητικης οδου

Z85.6 Ατομικο ιστορικο λευχαιμιας

Z85.7 Ατομικο ιστορικο αλλων κακοηθων νεοπλασματων του λεμφικου, αιμοποιητικου και σχετικων ιστων

Z85.8 Ατομικο ιστορικο κακοηθων νεοπλασματων αλλων οργανων και συστηματων

Z85.9 Ατομικο ιστορικο κακοηθους νεοπλασματος μη καθορισμενου

Z86 Ατομικο ιστορικο ορισμενων αλλων νοσηματων

Z86.0 Ατομικο ιστορικο αλλων νεοπλασματων

Z86.1 Ατομικο ιστορικο λοιμωδων και παρασιτικων νοσηματων



Z86.2 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του αιματος και των αιμοποιητικων οργανων και ορισμενων διαταραχων που αφορουν τον ανοσολογικο μηχανισμο

Z86.3 Ατομικο ιστορικο ενδοκρινικων, διατροφικων και μεταβολικων νοσηματων

Z86.4 Ατομικο ιστορικο καταχρησης ψυχοδραστικης ουσιας

Z86.5 Ατομικο ιστορικο αλλων ψυχικων διαταραχων και διαταραχων συμπεριφορας

Z86.6 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του νευρικου συστηματος και των αισθητηριων οργανων

Z86.7 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του κυκλοφορικου συστηματος

Z87 Ατομικο ιστορικο αλλων νοσηματων και καταστασεων

Z87.0 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του αναπνευστικου συστηματος

Z87.1 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του πεπτικου συστηματος

Z87.2 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του δερματος και του υποδοριου ιστου

Z87.3 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του μυοσκελετικου συστηματος και του συνδετικου ιστου

Z87.4 Ατομικο ιστορικο νοσηματων του ουρογεννητικου συστηματος

Z87.5 Ατομικο ιστορικο επιπλοκων της κυησης, του τοκετου και της λοχειας

Z87.6 Ατομικο ιστορικο ορισμενων καταστασεων που εμφανιζονται στην περιγεννητικη περιοδο

Z87.7 Ατομικο ιστορικο συγγενων διαμαρτιων της διαπλασης, δυσπλασιας και χρωμοσωμικων ανωμαλιων

Z87.8 Ατομικο ιστορικο αλλων καθορισμενων καταστασεων

Z88 Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες

Z88.0 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας στην πενικιλινη

Z88.1 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε αλλους αντιβιοτικους παραγοντες

Z88.2 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας στις σουλφοναμιδες

Z88.3 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε αλλους παραγοντες κατα των λοιμωξεων

Z88.4 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε αναισθητικο παραγοντα

Z88.5 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε ναρκωτικο παραγοντα

Z88.6 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε αναλγητικο παραγοντα

Z88.7 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε ορο και εμβολιο

Z88.8 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε αλλα φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες

Z88.9 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας σε μη καθορισμενα φαρμακα, φαρμακευτικες και βιολογικες ουσιες

Z89 Επίκτητη απουσία άκρου

Z89.0 Επικτητη απουσια δακτυλου( ων) της ακρας χειρας [συμπεριλαμβανομενου του αντιχειρα], ετεροπλευρη

Z89.1 Επικτητη απουσια της ακρας χειρας και του καρπου

Z89.2 Επικτητη απουσια του ανω ακρου πανω απο τον καρπο

Z89.3 Επικτητη απουσια αμφοτερων των ανω ακρων [οποιοδηποτε επιπεδο]

Z89.4 Επικτητη απουσια του ακρου ποδα και του αστραγαλου

Z89.5 Επικτητη απουσια του κατω ακρου στο υψος του γονατος η κατω απ' αυτο

Z89.6 Επικτητη απουσια του κατω ακρου πανω απο το γονατο

Z89.7 Επικτητη απουσια αμφοτερων των κατω ακρων [οποιοδηποτε επιπεδο, εκτος των δακτυλων μονο]

Z89.8 Επικτητη απουσια ανω και κατω ακρων [οποιοδηποτε επιπεδο]

Z89.9 Επικτητη απουσια του ακρου, μη καθορισμενη

Z90 Επικτητη απουσια οργανων, που δεν ταξινομειται αλλου

Z90.0 Επικτητη απουσια τμηματος της κεφαλης και του τραχηλου

Z90.1 Επικτητη απουσια μαστου(ων)



Z90.2 Επικτητη απουσια του πνευμονα [τμηματος αυτου]

Z90.3 Επικτητη απουσια τμηματος του στομαχου

Z90.4 Επικτητη απουσια αλλων τμηματων της πεπτικης οδου

Z90.5 Επικτητη απουσια νεφρου

Z90.6 Επικτητη απουσια αλλων οργανων της ουροποιητικης οδου

Z90.7 Επικτητη απουσια γεννητικου(ων) οργανου(ων)

Z90.8 Επικτητη απουσια αλλων οργανων

Z91 Ατομικό ιστορικό των παραγόντων κινδύνου που δεν ταξινομούνται αλλού

Z91.0 Ατομικο ιστορικο αλλεργιας, εκτος απο αυτης στα φαρμακα και τις βιολογικες ουσιες

Z91.1 Ατομικο ιστορικο μη συμμορφωσης με την ιατρικη θεραπεια και αγωγη

Z91.2 Ατομικο ιστορικο κακης ατομικης υγιεινης

Z91.3 Ατομικο ιστορικο ανθυγιεινου προγραμματος υπνου

Z91.4 Ατομικο ιστορικο ψυχολογικου τραυματος, που δεν ταξινομειται αλλου

Z91.5 Ατομικο ιστορικο αυτοτραυματισμου

Z91.6 Ατομικο ιστορικο αλλου σωματικου τραυματος

Z91.8 Ατομικο ιστορικο αλλων καθορισμενων παραγοντων κινδυνου, που δεν ταξινομουνται αλλου

Z92 Ατομικο ιστορικο ιατρικης θεραπειας

Z92.0 Ατομικο ιστορικο αντισυλληψης

Z92.1 Ατομικο ιστορικο μακροχρονιας (τρεχουσας) χρησης αντιπηκτικων

Z92.2 Ατομικο ιστορικο μακροχρονιας (τρεχουσας) χρησης αλλων φαρμακευτικων ουσιων

Z92.3 Ατομικο ιστορικο ακτινοβολιας

Z92.4 Ατομικο ιστορικο μεγαλης εγχειρησης, που δεν ταξινομειται αλλου

Z92.5 Ατομικο ιστορικο μετρων αποκαταστασης

Z92.6 Ατομικο ιστορικο χημειοθεραπειας για νεοπλασματικη νοσο

Z92.8 Ατομικο ιστορικο αλλης ιατρικης θεραπειας

Z92.9 Ατομικο ιστορικο ιατρικης θεραπειας, μη καθορισμενης

Z93 Τεχνητή στομία

Z93.0 Κατασταση τραχειοστομιας

Z93.1 Κατασταση γαστροστομιας

Z93.2 Κατασταση ειλεοστομιας

Z93.3 Κατασταση κολοστομιας

Z93.4 Κατασταση αλλων τεχνητων στομιων της γαστρεντερικης οδου

Z93.5 Κατασταση κυστεοστομιας

Z93.6 Κατασταση αλλων τεχνητων στομιων της ουροποιητικης οδου

Z93.8 αλλη κατασταση τεχνητου στομιου

Z93.9 Κατασταση τεχνητου στομιου, μη καθορισμενη

Z94 Κατασταση μεταμοσχευμενου οργανου και ιστου

Z94.0 Κατασταση μεταμοσχευσης νεφρου

Z94.1 Κατασταση μεταμοσχευσης καρδιας

Z94.2 Κατασταση μεταμοσχευσης πνευμονα

Z94.3 Κατασταση μεταμοσχευσης καρδιας και πνευμονων

Z94.4 Κατασταση μεταμοσχευσης ηπατος



Z94.5 Κατασταση μεταμοσχευσης δερματος

Z94.6 Κατασταση μεταμοσχευσης οστου

Z94.7 Κατασταση μεταμοσχευσης κερατοειδους

Z94.8 Κατασταση αλλων μεταμοσχευμενων οργανων και ιστων

Z94.9 Διάφορες περιπτώσεις μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών

Z95 Παρουσια καρδιακων και αγγειακων εμφυτευματων και μοσχευματων

Z95.0 Παρουσια καρδιακου βηματοδοτη

Z95.1 Παρουσια μοσχευματος αορτοστεφανιαιας παρακαμψης

Z95.2 Παρουσια προσθετικης καρδιακης βαλβιδας

Z95.3 Παρουσια ξενογενους καρδιακης βαλβιδας

Z95.4 Παρουσια αλλης αντικαταστασης της καρδιακης βαλβιδας

Z95.5 Παρουσια εμφυτευματος και μοσχευματος στεφανιαιας αγγειοπλαστικης

Z95.8 Παρουσια αλλων καρδιακων και αγγειακων εμφυτευματων και μοσχευματων

Z95.9 Παρουσια καρδιακου και αγγειακου εμφυτευματος και μοσχευματος, μη καθορισμενου

Z96 Παρουσια αλλων λειτουργικων εμφυτευματων

Z96.0 Παρουσια ουρογεννητικων εμφυτευματων

Z96.1 Παρουσια ενδοφθαλμιου φακου

Z96.2 Παρουσια ωτολογικων και ακουστικων εμφυτευματων

Z96.3 Παρουσια τεχνητου λαρυγγα

Z96.4 Παρουσια ενδοκρινικων εμφυτευματων

Z96.5 Παρουσια εμφυτευματων της ριζας δοντιου και της κατω γναθου

Z96.6 Παρουσία ορθοπεδικών εμφυτευμάτων των αρθρώσεων

Z96.7 Παρουσια αλλων εμφυτευματων οστου και τενοντα

Z96.8 Παρουσια αλλων καθορισμενων λειτουργικων εμφυτευματων

Z96.9 Παρουσια λειτουργικου εμφυτευματος, μη καθορισμενου

Z97 Παρουσία άλλων συσκευών

Z97.0 Παρουσια τεχνητου οφθαλμου

Z97.1 Παρουσια τεχνητου ακρου (ολικο) (μερικο)

Z97.2 Παρουσια οδοντιατρικης προσθετικης συσκευης (ολικης) (μερικης)

Z97.3 Παρουσια γυαλιων ορασεως και φακων επαφης

Z97.4 Παρουσια εξωτερικου ακουστικου βαρηκοΐας

Z97.5 Παρουσια (ενδομητριας) αντισυλληπτικης συσκευης

Z97.8 Παρουσια αλλων καθορισμενων συσκευων

Z98 αλλες μετεγχειρητικες καταστασεις

Z98.0 Εντερικη παρακαμψη και κατασταση αναστομωσης

Z98.1 Κατασταση αρθροδεσιας

Z98.2 Παρουσια συσκευης παροχετευσης του εγκεφαλονωτιαιου υγρου

Z98.8 αλλες καθορισμενες μετεγχειρητικες καταστασεις

Z99 Εξαρτηση απο μηχανηματα και συσκευες που καθιστουν το ατομο ικανο, που δεν ταξινομουνται αλλου

Z99.0 Εξαρτηση απο συσκευη αναρροφησης

Z99.1 Εξαρτηση απο αναπνευστηρα

Z99.2 Εξαρτηση απο εξωνεφρικη καθαρση

Z99.3 Εξαρτηση απο αναπηρικη καρεκλα



Z99.8 Εξάρτηση από άλλα μηχανήματα και συσκευές

Z99.9 Εξαρτηση απο μη καθορισμενο μηχανημα και συσκευη που καθιστα το ατομο ικανο


