
Code Description 
A00 Χολέρα 

A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί 

A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα 

A03 Σιγκέλλωση 

A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές λοιμώξεις 

A05 Άλλες περιπτώσεις μικροβιακής τροφογενούς δηλητηρίασης 

A06 Αμοιβάδωση 

A07 Άλλα πρωτοζωικά νοσήματα του εντέρου 

A08 Ιογενείς και ορισμένες άλλες εντερικές λοιμώξεις 

A09 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα 

A15 Πνευμονική φυματίωση, μικροβιολογικώς και ιστολογικώς τεκμηριωμένη 

A16 Πνευμονική φυματίωση,που δεν είναι μικροβιολογικώς και ιστολογικώς τεκμηριωμένη 

A17 Φυματίωση του νευρικού συστήματος 

A18 Φυματίωση άλλων οργάνων 

A19 Κεγχροειδής φυματίωση 

A20 Πανώλη 

A21 Τουλαραιμία 

A22 Άνθρακας 

A23 Βρουκέλλωση 

A24 Μάλη και ψευδομάλη 

A25 Πυρετοί από δήγμα ποντικού 

A26 Ερυσιπελατοειδές 

A27 Λεπτοσπείρωση 

A28 Άλλες μικροβιακές ζωονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού 

A30 Λέπρα (νόσος του Hansen) 

A31 Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια 

A32 Λιστερίωση 

A33 Νεογνικός τέτανος 

A34 Μαιευτικός τέτανος 

A35 Άλλες μορφές τετάνου 

A36 Διφθερίτιδα 

A37 Κοκκύτης 

A38 Οστρακιά 

A39 Μηνιγγοκοκκική λοίμωξη 

A40 Στρεπτοκοκκική σηψαιμία 

A41 Άλλες μορφές σηψαιμίας 

A42 Ακτινομυκητίαση 

A43 Νοκαρδίωση 

A44 Μπαρτονέλλωση 

A46 Ερυσίπελας 

A48 Άλλα μικροβιακά νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 

A49 Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης 

A50 Συγγενής σύφιλη 



A51 Πρώιμη σύφιλη 

A52 Όψιμη σύφιλη 

A53 Άλλες και διάφορες μορφές σύφιλης 

A54 Γονοκοκκική λοίμωξη 

A55 Λεμφοκοκκίωμα που προκαλείται από χλαμύδια (αφροδίσια) 

A56 Άλλες, σεξουαλικά μεταδιδόμενες, χλαμυδιακές παθήσεις 

A57 Μαλακό έλκος 

A58 Αφροδίσιο κοκκίωμα 

A59 Τριχομονάδωση 

A60 Πρωκτογεννητικές λοιμώξεις από ερπητοϊό (ϊό του απλού έρπητα) 

A63 

Άλλα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 

A64 Διάφορα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

A65 Μη αφροδίσια σύφιλη 

A66 Τροπική μόρωση 

A67 Πίντα (κηλιδώδης νόσος) 

A68 Υπόστροφοι πυρετοί 

A69 Άλλες λοιμώξεις που προκαλούνται από σπειροχαίτες 

A70 Λοίμωξη με Chlamydia psittaci 

A71 Τράχωμα 

A74 Άλλες παθήσεις που προκαλούνται από χλαμύδια 

A75 Τύφοι 

A77 Spotted fever (ρικετσιώσεις που μεταδίδονται με κρότωνες) 

A78 Πυρετός Q 

A79 Άλλες ρικετσιώσεις 

A80 Οξεία πολιομυελίτιδα 

A81 Λοιμώξεις από βραδείς ιούς, του κεντρικού νευρικού συστήματος 

A82 Λύσσα 

A83 Ιογενείς εγκεφαλίτιδες που μεταδίδονται με κώνωπες 

A84 Ιογενείς εγκεφαλίτιδες που μεταδίδονται με κρότωνες 

A85 Άλλες ιογενείς εγκεφαλίτιδες, που δεν ταξινομούνται αλλού 

A86 Διάφορες ιογενείς εγκεφαλίτιδες 

A87 Ιογενής μηνιγγίτιδα 

A88 

Άλλες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 

A89 Διάφορες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος 

A90 Δάγγειος πυρετός (κλασσικός δάγγειος) 

A91 Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός 

A92 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κώνωπες 

A93 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

A94 Διάφοροι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα 

A95 Κίτρινος πυρετός 

A96 Αιμορραγικός πυρετός από ϊό Arena 

A98 Άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινομούνται αλλού 

A99 Διάφοροι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί 



B00 Λοιμώξεις από ερπητοϊούς (ιός του απλού έρπητα) 

B01 Ανεμευλογία 

B02 Ζωστήρας (έρπητας ζωστήρας) 

B03 Ευλογιά 

B04 Ευλογιά των πιθήκων 

B05 Ιλαρά 

B06 Ερυθρά (Γερμανική ιλαρά) 

B07 Ιογενής μυρμηκίες 

B08 

Άλλες ιογενείς λοιμώξεις που χαρακτηρίζονται από βλάβες του δέρματος και των 

βλεννογόνων, που δεν ταξινομούνται αλλού 

B09 

Διάφορες ιογενείς λοιμώξεις που χαρακτηρίζονται από βλάβες του δέρματος και των 

βλεννογόνων 

B15 Οξεία ηπατίτιδα Α 

B16 Οξεία ηπατίτιδα Β 

B17 Άλλες οξείες ιογενείς ηπατίτιδες 

B18 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 

B19 Διάφορες ιογενείς ηπατίτιδες 

B20 

Νόσος από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας που καταλήγει σε λοιμώδη και 

παρασιτικά νοσήματα 

B21 

Νόσος από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας που καταλήγει σε κακοήθη 

νεοπλάσματα 

B22 

Νόσος από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας που καταλήγει σε ορισμένες 

άλλες παθήσεις 

B23 

Νόσος από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας που καταλήγει σε άλλες 

καταστάσεις 

B24 Νόσος από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, διάφορες περιπτώσεις 

B25 Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό 

B26 Παρωτίτιδα 

B27 Λοιμώδης μονοπυρήνωση 

B30 Ιογενής επιπεφυκίτιδα 

B33 Άλλες ιογενείς παθήσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 

B34 Ιογενείς λοιμώξεις διαφόρων εντοπίσεων 

B35 Δερματοφυτία 

B36 Άλλες επιπολής μυκητιάσεις 

B37 Καντιντίαση 

B38 Κοκκιδιοειδομύκωση 

B39 Ιστοπλάσμωση 

B40 Βλαστομύκωση 

B41 Παρακοκκιδιοειδομύκωση 

B42 Σποροτρίχωση 

B43 Χρωμομυκητίαση και φαιομυκωτικό απόστημα 

B44 Ασπεργίλλωση 

B45 Κρυπτοκόκκωση 

B46 Ζυγομύκωση 

B47 Μυκήτωμα 

B48 Άλλες μυκητιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 



B49 Διάφορες μυκητιάσεις 

B50 Ελονοσία από πλασμώδιο falciparum 

B51 Ελονοσία από πλασμώδιο vivax 

B52 Ελονοσία από πλασμώδιο malariae 

B53 Άλλες περιπτώσεις, παρασιτολογικά τεκμηριωμένης ελονοσίας 

B54 Διάφορες περιπτώσεις ελονοσίας 

B55 Λεϊσμανίαση 

B56 Αφρικανική τρυπανοσωμίαση 

B57 Νόσος του Chagas 

B58 Τοξοπλάσμωση 

B59 Πνευμοκύστωση 

B60 Άλλες πρωτοζωικές νόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού 

B64 Διάφορες πρωτοζωικές νόσοι 

B65 Σχιστοσωμίαση (βιλαρζίαση) 

B66 Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες 

B67 Εχινοκοκκίαση 

B68 Ταινίαση 

B69 Κυστικέρκωση 

B70 Διφυλλοβοθρίαση 

B71 Άλλες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες 

B72 Δρακοντίαση 

B73 Ογκοκέρκωση 

B74 Φιλαρίαση 

B75 Τριχινέλλωση 

B76 Αγκυλοστομιάσεις 

B77 Ασκαριδίαση 

B78 Στρογγυλοειδίαση 

B79 Τριχουρίαση 

B80 Λοιμώξείς από νηματέλμενθες του γένους Enterobius (Enterobiasis) 

B81 Άλλες ελμινθιάσειςτου εντέρου, που δεν ταξινομούνται αλλού 

B82 Διάφορες περιπτώσεις εντερικού παρασιτισμού 

B83 Άλλες ελμινθιάσεις 

B85 Φθειρίαση 

B86 Ψώρα 

B87 Μυίαση 

B88 Άλλες παρασιτώσεις 

B89 Διάφορες παρασιτώσεις 

B90 Συνέπειες της φυματίωσης 

B91 Συνέπειες της πολιομυελίτιδας 

B92 Συνέπειες της λέπρας 

B94 Συνέπειες άλλων και διάφορων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 

B95 

Στρεπτόκοκκος και σταφυλόκοκκος ως αιτία παθήσεων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια 

B96 

Άλλοι μικροβιακοί παράγοντες ως αιτία παθήσεων που ταξινομούνται σε άλλα 

κεφάλαια 



B97 Ιογενείς παράγοντες ως αιτία παθήσεων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια 

B99 Άλλα και διάφορα λοιμώδη νοσήματα 

C00 Κακοήθη νεοπλάσματα των χειλέων 

C01 Κακοήθη νεοπλάσματα της βάσης της γλώσσης 

C02 Κακοήθη νεοπλάσμτα άλλων και διαφόρων τμημάτων της γλώσσης 

C03 Κακοήθη νεοπλάσματα των ούλων 

C04 Κακοήθη νεοπλάσματα του εδάφους του στόματος 

C05 Κακοήθη νεοπλάσματα της υπερώας 

C06 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και διαφόρων τμημάτων του στόματος 

C07 Κακοήθη νεοπλάσματα της παρωτίδας 

C08 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και διαφόρων μεγάλων σιελογόνων αδένων 

C09 Κακοήθη νεοπλάσματα των αμυγδαλών 

C10 Κακοήθη νεοπλάσματα του στοματοφάρυγγα 

C11 Κακοήθη νεοπλάσματα του ρινοφάρυγγα 

C12 Κακοήθη νεοπλάσματα of pyriform sinus 

C13 Κακοήθη νεοπλάσματα του υποφάρυγγα 

C14 

Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων στα χείλη, τη 

στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα 

C15 Κακοήθη νεοπλάσματα του οισοφάγου 

C16 Κακοήθη νεοπλάσματα του στομάχου 

C17 Κακοήθη νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου 

C18 Κακοήθη νεοπλάσματα του κόλου 

C19 Κακοήθη νεοπλάσματα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής 

C20 Κακοήθη νεοπλάσματα του ορθού 

C21 Κακοήθη νεοπλάσματα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 

C22 Κακοήθη νεοπλάσματα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων 

C23 Κακοήθη νεοπλάσματα της χοληδόχου κύστης 

C24 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και διαφόρων τμημάτων της χοληφόρου οδού 

C25 Κακοήθη νεοπλάσματα του παγκρέατος 

C26 

Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και ασαφώς καθορισμένων οργάνων του πεπτικού 

συστήματος 

C30 Κακοήθη νεοπλάσματα των ρινικών κοιλοτήτων και του μέσου ωτός 

C31 Κακοήθη νεοπλάσματα των παραρρίνιων κόλπων 

C32 Κακοήθη νεοπλάσματα του λάρυγγα 

C33 Κακοήθη νεοπλάσματα της τραχείας 

C34 Κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και των πνευμόνων 

C37 Κακοήθη νεοπλάσματα του θύμου αδένα 

C38 Κακοήθη νεοπλάσματα της καρδιάς, του μεσοθωρακίου και του υπεζωκότα 

C39 

Κακοήθη νεοπάσματα άλλων και ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων στο αναπνευστικό 

σύστημα και τα ενδοθωρακικά όργανα 

C40 Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων 

C41 

Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη 

καθορισμένων εντοπίσεων 

C43 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος 

C44 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος 



C45 Μεσοθηλίωμα 

C46 Σάρκωμα kaposi 

C47 

Κακοήθη νεοπλάσματα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος 

C48 Κακοήθη νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και του περιτοναίου 

C49 Κακοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων 

C50 Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού 

C51 Κακοήθη νεοπλάσματα του αιδοίου 

C52 Κακοήθη νεοπλάσματα του κόλπου 

C53 Κακοήθη νεοπλάσματα του τραχήλου της μήτρας 

C54 Κακοήθη νεοπλάσματα του σώματος της μήτρας 

C55 Κακοήθη νεοπλάσματα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος (αυτής) 

C56 Κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών 

C57 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 

C58 Κακοήθη νεοπλάσματα του πλακούντα 

C60 Κακοήθη νεοπλάσματα του πέους 

C61 Κακοήθη νεοπλάσματα του προστάτη 

C62 Κακοήθη νεοπλάσματα των όρχεων 

C63 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

C64 Κακοήθη νεοπλάσματα των νεφρών, εκτός της νεφρικής πυέλου 

C65 Κακοήθη νεοπλάσματα της νεφρικής πυέλου 

C66 Κακοήθη νεοπλάσματα των ουρητήρων 

C67 Κακοήθη νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστης 

C68 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων ουροποιητικών οργάνων 

C69 Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 

C70 Κακοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων 

C71 Κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου 

C72 

Κακοήθη νεοπλάσματα του νωτιαίου μυελού ,των κρανιακών νεύρων και άλλων 

τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 

C73 Κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς αδένα 

C74 Κακοήθη νεοπλάσματα των επινεφριδίων 

C75 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων ενδοκρινών αδένων και σχετιζομένων δομών 

C76 Κακοήθη νεοπλάσματα άλλων και ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων 

C77 Δευτεροπαθή και μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα των λεμφαδένων 

C78 

Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και των οργάνων 

του πεπτικού συστήματος 

C79 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα άλλων εντοπίσεων 

C80 Κακοήθη νεοπλάσματα χωρίς καθορισμίνη εντόπιση 

C81 Νόσος του Hodgkin 

C82 Θυλακιώδες (οζώδες) μη-Hodgkin λέμφωμα 

C83 Διάχυτο μη Hodgkin λέμφωμα 

C84 Περιφεριακά και δερματικά λεμφώματα από Τ-κύτταρα 

C85 Άλλοι και μη καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος 

C88 Κακοήθεις ανοσοϋπερπλαστικές παθήσεις 

C90 Πολλαπλό μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα 



C91 Λεμφογενής λευχαιμία 

C92 Μυελογενής λευχαιμία 

C93 Μονοκυτταρική λευχαιμία 

C94 Άλλες λευχαιμές καθορισμένου κυτταρικού τύπου 

C95 Λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου 

C96 

Άλλα και μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και 

σχετικών τους ιστών 

C97 Κακοήθη νεοπλάσματα ανεξάρτητων (πρωτοπαθών) πολλαπλών εντοπίσεων 

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

D01 Καρκίνωμα in situ άλλων μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος 

D02 Καρκίνωμα in situ άλλων του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος 

D03 Μελάνωμα in situ 

D04 Καρκίνωμα in situ του δέρματος 

D05 Καρκίνωμα in situ του μαστού 

D06 Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας 

D07 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων γεννητικών οργάνων 

D09 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 

D10 Καλοήθη νεοπλάσματα του στόματος και του φάρυγγα 

D11 Καλοήθη νεοπλάσματα των μεγάλων σιελογόνων αδένων 

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

D13 

Καλοήθη νεοπλάσματα άλλων και ασαφώς καθορισμένων τμημάτων του πεπτικού 

συστήματος 

D14 Καλοήθη νεοπλάσματα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος 

D15 Καλοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων 

D16 Καλοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων 

D17 Λίπωμα 

D18 Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης 

D19 Καλοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλικού ιστού 

D20 

Καλοήθη νεοπλάσματα των μαλακών μορίων, του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και του 

περιτοναίου 

D21 Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων 

D22 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι 

D23 Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του δέρματος 

D24 Καλοήθη νεοπλάσματα του μαστού 

D25 Λειομύωμα της μήτρας 

D26 Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας 

D27 καλοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών 

D28 

Καλοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 

οργάνων 

D29 Καλοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

D30 Καλοήθη νεοπλάσματα των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος 

D31 Καλοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 

D32 Καλοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων 

D33 

Καλοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 

D34 Καλοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς αδένα 



D35 Καλοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων ενδοκρινών αδένων 

D36 Καλοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 

D37 

Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά της στοματικής κοιλότητας και των 

οργάνων του πεπτικού σωλήνα 

D38 

Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά του μέσου ωτός και των οργάνων 

του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων 

D39 

Νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων με αβέβαιη ή άγνωστη 

συμπεριφορά 

D40 Νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά 

D41 

Νεοπλάσματα των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος με αβέβαιη ή άγνωστη 

συμπεριφορά 

D42 Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά των μηνίγγων 

D43 

Νεοπλάσματα του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος με αβέβαιη ή 

άγνωστη συμπεριφορά 

D44 Νεοπλάσματα των ενδοκρινών αδένων με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά 

D45 Αληθής πολυκυτταραιμία 

D46 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 

D47 

Άλλα νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών με αβέβαιη ή 

άγνωστη συμπεριφορά 

D48 Νεοπλάσματα σε διάφορες άλλες εντοπίσεις με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά 

D50 Σιδηροπενική αναιμία 

D51 Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12 

D52 Αναιμία από έλλειψη φολικού οξέος 

D53 Άλλες στερητικές αναιμίες 

D55 Αναιμία που οφείλεται σε ενζυμικές διαταραχές 

D56 Θαλασσαιμία 

D57 Δρεπανοκυτταρικές διαταραχές 

D58 Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες 

D59 επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες 

D60 Επίκτητη αμιγής ερυθροκυτταρική απλασία (ερυθροβλαστοπενία) 

D61 Άλλες απλαστικές αναιμίες 

D62 Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία 

D64 Άλλες αναιμίες 

D65 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

D66 Κληρονομική έλλειψη του παράγοντα VIII 

D67 Κληρονομική έλλειψη του παράγοντα IX 

D68 Άλλες διαταρχές πήξης 

D69 Πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις 

D70 Ακοκκιοκυττάρωση 

D71 Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων 

D72 Άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων 

D73 Νοσήματα του σπλήνα 

D74 Μεθαιμοσφαιριναιμία 

D75 Άλλες διαταραχές του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 

D76 

Ορισμένα νοσήματα με συμμετοχή του ιστού και του δικτυοϊστιοκυτταρικού 

συστήματος 



D80 Ανοσοανεπάρκεια 

D81 Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες 

D82 Ανοσοανεπάρκεια που σχετίζεται με άλλες μείζονες παθήσεις 

D83 Κοινή ποικίλουσα ανοσοανεπάρκεια 

D84 Άλλες ανοσοανεπάρκειες 

D86 Σαρκοείδωση 

D89 

Άλλες διαταραχές που αφορούν τους ανοσολογικούς μηχανισμούς και δεν 

ταξινομούνται αλλού 

E00 Σύνδρομα συγγενούς έλλειψης ιωδίου 

E01 

Διαταραχές του θυρεοειδούς και άλλες (σχετικές) καταστάσεις που σχετίζονται με 

έλλειψη ιωδίου 

E02 Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός λόγω έλλειψης ιωδίου 

E03 Άλλες περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού 

E04 Άλλες περιπτώσεις μη τοξικής βρογχοκήλης 

E05 Θυρεοτοξίκωση (υπερθυρεοειδισμός) 

E06 Θυρεοειδίτιδα 

E07 Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς 

E10 Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 

E11 Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 

E12 Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό 

E13 Άλλως καθοριζόμενος σακχαρώδης διαβήτης 

E14 Μη καθοριζόμενος σακχαρώδης διαβήτης 

E15 Μη διαβητικό υπογλυκαιμικό κώμα 

E16 Άλλες διαταραχές της λειτουργίας της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος 

E20 Υποπαραθυρεοειδισμός 

E21 Υποπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων 

E22 Υπερλειτουργία της υπόφυσης 

E23 Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης 

E24 Σύνδρομο Cushing 

E25 Αδρενογεννητικές διαταραχές 

E26 Υπεραλδοστερονισμοί 

E27 Άλλες διαταραχέςς των επινεφριδίων 

E28 Δυσλειτουργία των ωοθηκών 

E29 Δυσλειτουργία των όρχεων 

E30 Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού 

E31 Πολυαδενική δυσλειτουργία 

E32 Διαταραχές του θύμου αδένα 

E40 Kwashiorkor 

E41 Μαρασμός τροφικής αιτιολογίας 

E42 Μαρασμικό Kwashiorkor 

E43 Μη καθορισμένος σοβαρός πρωτεϊνικός - ενεργειακός υποσιτισμός 

E44 Μέσης και ήπιας βαρύτητας πρωτεϊνικός - ενεργειακός υποσιτισμός 

E45 Καθυστερημένη ανάπτυξη λόγω πρωτεϊνικού - ενεργειακού υποσιτισμού 

E46 Μη καθορισμένος πρωτεϊνικός ενεργειακό υποσιτισμός 

E50 Έλλειψη βιταμίνης Α 



E51 Έλλειψη θειαμίνης (B1) 

E52 Έλλειψη νιασίνης (νικοτινικό οξύ) (πελλάγρα) 

E53 Έλλειψη άλλων βιταμινών του συμπλέγματος Β 

E54 Έλλειψη ασκορβικού οξέος (C) 

E55 Έλλειψη βιταμίνης D 

E56 Ελλείψεις άλλων βιταμινών 

E58 Έλλειψη ασβεστίου από τη διατροφή 

E59 Έλλειψη σεληνίου από τη διατροφή 

E60 Έλλειψη ψευδαργύρου από τη διατροφή 

E61 Έλλειψη άλλων στοιχείων της διατροφής 

E63 Άλλες διατροφικές ελλείψεις 

E64 Συνέπειες του υποσιτισμού και άλλες διατροφικές ελλείψεις 

E65 Εντοπισμένη παχυσαρκία 

E66 Παχυσαρκία 

E67 Άλλες πριπτώσεις υπερσιτισμού 

E68 Συνέπειες του υπερσιτισμού 

E70 Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων 

E71 

Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων με διακλαδιζόμενη άλυσο 

και του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων 

E72 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων 

E73 Δυσανεξία στη λακτόζη 

E74 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων 

E75 

Διαταραχές του μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές 

εναποθήκευσης λιπιδίων 

E76 Διαταραχές του μεταβολισμού των γλυκοζαμινογλυκανών 

E77 Διαταραχές του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών 

E78 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών και άλλες λιπιδαιμίες 

E79 Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυριμιδινών 

E80 Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και της χολερυθίνης 

E83 Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (ιχνοστοιχείων) 

E84 Κυστική ίνωση 

E85 Αμυλοείδωση 

E86 Ένδεια όγκου 

E87 Άλλες διαταραχές των υγρών, ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας 

E88 Άλλες μεταβολικές διαταραχές 

E89 

Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρικές πράξεις που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

F01 Αγγειακή άνοια 

F02 Άνοια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

F03 Μη καθορισμένη άνοια 

F04 

Οργανικό αμνησικό σύνδρομο, που δεν προκαλείται από αλκοόλ και άλλες 

ψυχοδραστικές ουσίες 

F05 Παραλήρημα που δεν προκαλείται από αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες 

F06 

Άλλες ψυχικές διαταραχές που προκαλούνται από εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία 

και από φυσική νόσηση 



F07 

Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλικό 

νόσημα, εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία 

F09 Μη καθορισμένες οργανικές ή συμπτωματικές ψυχικές διαταραχές 

F10 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση αλκοόλ 

F11 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 

οπιοειδών 

F12 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 

κανναβινοειδών 

F13 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 

κατασταλτικών ή υπνωτικών 

F14 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση κοκαϊνης 

F15 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση άλλων 

διεγερτικών συμπεριλαμβανομένου και της καφεϊνης 

F16 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 

παραισθησιογόνων 

F17 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση καπνού 

F18 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση πτητικών 

διαλυτών 

F19 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 

πολλαπλών φαρμάκων και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών 

F20 Σχιζοφρένεια 

F21 Σχιζοτυπικές διαταραχές 

F22 Εμμένουσες παραληρηματικές διαταραχές 

F23 Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές 

F24 Επαγωγική παραληρηματική διαταραχή 

F25 Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές 

F28 Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές 

F29 Μη καθορισμένη μη - οργανική ψύχωση 

F30 Μανιακό επεισόδιο 

F31 Διπολική συναισθηματική διαταραχή 

F32 Καταθλιπτικό επεισόδιο 

F33 Υποτροπιάζοντα καταθλιπτικά επεισόδια 

F34 Εμμένουσες συναισθηματικές διαταραχές 

F38 Άλλες εμμένουσες συναισθηματικές διαταραχές 

F39 Μη καθορισμένες συναισθηματικές διαταραχές 

F40 Φοβικές αγχώδεις διαταραχές 

F41 Άλλες αγχώδεις διαταραχές 

F42 Ψυχαναγκαστική διαταραχή 

F43 Αντίδραση στο σοβαρό stress και διαταραχές προσαρμοστικότητας 

F44 Ψυχοαποσυνδετικές (σωματομετατρεπτικές) διαταραχές 

F45 Σωματόμορφες διαταραχές 

F48 Άλλες νευρωσικές διαταραχές 

F50 Διαταραχές σίτισης 

F51 Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου 

F52 Σεξουαλική δυσλειτουργία, που δεν οφείλεται σε οργανική διαταραχή ή νόσο 

F53 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη λοχεία, και 



δεν ταξινομούνται αλλού 

F54 

Ψυχολογικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες που σχετίζονται με διαταραχές ή νόσους 

που ταξινομούνται αλλού 

F55 Κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση 

F59 

Μη καθορισμένα συμπεριφορικά σύνδρομα που σχετίζονται με φυσιολογικές 

διαταραχές και φυσικούς παράγοντες 

F60 Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας 

F61 Μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας 

F62 

Μόνιμες αλλαγές της προσωπικότητας που δεν αποδίδονται σε εγκεφαλική βλάβη ή 

νόσο 

F63 

Διαταραχές που σχετίζονται με συνήθειες και παρορμήσεις (Habit and Impulse 

disorders) 

F64 Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου 

F65 διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης 

F66 

Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη 

σεξουαλική ανάπτυξη και τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

F68 Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας του ενήλικου και της συμπεριφοράς 

F69 Μη καθορισμένες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου 

F70 Ήπια νοητική υστέρηση 

F71 Μέσης βαρύτητας νοητική υστέρηση 

F72 Σοβαρή νοητική υστέρηση 

F73 Βαριά νοητική υστέρηση 

F78 Άλλες περιτπώσεις νοητικής υστέρησης 

F79 Μη καθορισμένη νοητική υστέρηση 

F80 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και της ομιλίας 

F81 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές σχολικών δεξιοτήτων 

F82 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των κινητικών λειτουργιών 

F83 Μικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 

F84 pervasive αναπτυξιακές διαταραχές 

F88 Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης 

F89 Μη καθορισμένες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης 

F90 Υπερκινητικές διαταραχές 

F91 Διαταραχές συμπεριφοράς 

F92 Μικτές διαταραχές της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων 

F93 Συναισθηματικές διαταραχές με έναρξη ειδικά στην παιδική ηλικία 

F94 

Διαταραχές της κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη ειδικά στην παιδική και την 

εφηβική ηλικία 

F95 Τικ 

F98 

Άλλες διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές με έναρξη συνήθως 

στην παιδική ηλικία και την εφηβεία 

F99 Ψυχικές διαταραχές που δεν καθορίζονται αλλιώς 

G00 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 

G03 Μηνιγγίτιδα από άλλα και μη καθορισμένα αίτια 

G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα 

G06 Ενδοκράνια και ενδονωτιαία αποστήματα και κοκκιώματα 

G08 Ενδοκράνια και ενδονωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα 



G09 Συνέπειες των φλεγμονωδών παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος 

G10 Νόσος του Huntington 

G11 Κληρονομική αταξία 

G12 Νωτιαία μυϊκή ατροφία και σχετικά σ΄νδρομα 

G20 Νόσος του Parkinson 

G21 Δευτεροπαθής παρκινσονισμός 

G23 Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγγλίων 

G24 Δυστονία 

G25 Άλλες εξωπυραμιδικές κινητικές διαταραχές 

G30 Νόσος του Alzheimer 

G31 Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 

G35 Πολλαπλή σκλήρυνση 

G36 Άλλες περιπτώσεις οξείας διάχυτης απομυελίνωσης 

G37 Άλλες απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος 

G40 Επιληψία 

G41 Επιληπτική κατάσταση 

G43 Ημικρανία 

G44 Άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας 

G45 Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και σχετικά σύνδρομα 

G47 Διαταραχές ύπνου 

G50 Διαταραχές του τριδύμου 

G51 Διαταραχές του προσωπικού 

G52 Διαταραχές άλλων καρανιακών νεύρων 

G54 Διαταραχές των νευρικών οδών και πλεγμάτων 

G56 Μονονευροπάθειες του άνω άκρου 

G57 Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου 

G58 Άλλες μονονευροπάθειες 

G60 Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια 

G61 Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια 

G62 Άλλες πολυνευροπάθειες 

G64 Άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συτήματος 

G70 Βαρεία μυασθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές 

G71 Πρωτοπαθείς διαταραχές των μυών 

G72 Άλλες μυοπάθειες 

G80 Βρεφική εγκεφαλική παράλυση 

G81 Ημιπληγία 

G82 Παραπληγία και τετραπληγία 

G83 Άλλα παραλυτικά σύνδρομα 

G90 Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

G91 Υδροκέφαλος 

G92 Τοξική εγκεφαλοπάθεια 

G93 Άλλες διαταραχές του εγκεφάλου 

G95 Άλλες παθήσεις του νωτιαίου μυελού 

G96 Άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος 

G97 Διαταραχές του νευρικού συστήματος μετά από ιατρικές πράξεις που δεν ταξινομούνται 



αλλού 

G98 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 

H00 Κριθή και χαλάζιο 

H01 Άλλες φλεγμονές των βλεφάρων 

H02 Άλλες διαταραχές των βλεφάρων 

H04 Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος 

H05 Διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου 

H10 Επιπεφυκίτιδα 

H11 Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα 

H15 Διαταραχές του σκληρού χιτώνα 

H16 Κερατίτιδα 

H17 Ουλές και θολερότητες του κερατοειδούς 

H18 Άλλες διαταραχές του κερατοειδή χιτώνα 

H19 

Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδή χιτώνα σε παθήσεις που ταξινομούνται 

αλλού 

H20 Ιριδοκυκλίτιδα 

H21 Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος 

H22 

Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε παθήσεις που ταξινομούνται 

αλλού 

H25 Γεροντικός καταρράκτης 

H26 Άλλες μορφές καταρράκτη 

H27 Άλλες διαταραχές του φακού 

H30 Χοριοαμφιβληστροειδικές φλεγμονές 

H31 Άλλες διαταραχές του χοριοειδή χιτώνα 

H33 Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 

H34 Αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς 

H35 Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς 

H40 Γλαύκωμα 

H42 Γλαύκωμα σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 

H43 Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος 

H44 Διαταραχές του βολβού και του οφθαλμού 

H46 Οπτική νευρίτιδα 

H47 Άλλες διαταραχές του οπτικού (2ου) νεύρου και των οπτικών οδών 

H49 Παραλυτικός στραβισμός 

H50 Άλλες μορφές στραβισμού 

H51 Άλλες διαταραχές των συζυγών κινήσεων 

H52 Διαταραχές της διάθλασης και της προσαρμογής 

H53 Διαταραχές της όρασης 

H54 Τύφλωση και χαμηλή όραση 

H55 Νυσταγμός και άλλες παθολογικές οφθαλμικές κινήσεις 

H57 Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 

H59 

Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του μετά από ιατρικές πράξεις, 

που δεν ταξινομούνται αλλού 

H60 εξωτερική ωτίτιδα 

H61 Άλλες διαταραχές του έξω ωτός 



H65 Μη πυώδης μέση ωτίτιδα 

H66 Πυώδης και μη καθορισμένη μέση ωτίτιδα 

H68 Απόφραξη και φλεγμονή της ευσταχιανής σάλπιγγας 

H69 Άλλες διαταραχές και σχετικές καταστάσεις 

H70 Μαστοειδίτιδα και σχετικές καταστάσεις 

H71 Χολοστεάτωμα του μέσου ωτός 

H72 Διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης 

H73 Άλλες διαταραχές της τυμπανικής μεμβράνης 

H74 Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς αποφύσεως 

H80 Ωτοσκλήρυνση 

H81 Διαταραχές της λαβυρινθικής λειτουργίας 

H83 Άλλες παθήσεις του έσω ωτός 

H90 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου 

H91 Άλλες περιπτώσεις απώλειας της ακοής 

H92 Ωταλγία και ωτικό έκκριμα 

H93 Άλλες παθήσεις του ωτός, που δεν ταξινομούνται αλλού 

H95 

Διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μετά από ιατρικές πράξεις, που 

δεν ταξινομούνται αλλού 

I00 Ρευματικός πυρετός χωρίς να αναφέρεται καρδιακή συμμετοχή 

I01 Ρευματικός πυρετός με καρδιακή συμμετοχή 

I02 Ρευματική χορεία 

I05 Μιτροειδική βαλβιδοπάθεια οφειλόμενη σε ρευματικό πυρετό 

I06 Αορτική βαλβιδοπάθεια οφειλόμενη σε ρευματικό πυρετό 

I07 Βαλβιδοπάθεια της τριγλώχινας οφειλόμενη σε ρευματικό πυρετό 

I08 Πολυβαλβιδοπάθεια οφειλόμενη σε ρευματικό πυρετό 

I09 Άλλα καρδιακά νοσήματα οφειλόμενα σε ρευματικό πυρετό 

I10 Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση 

I11 Υπερτασική καρδιοπάθεια 

I12 Υπερτασική νεφροπάθεια 

I13 Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια 

I15 Δευτεροπαθής υπέρταση 

I20 Στηθάγχη 

I21 Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 

I22 Subsequent myocardiac infarction 

I23 Ορισμένες επιπλοκές που ακολουθούν το έμφραγμα του μυοκαρδίου 

I24 Οξεία ισχαιμική νόσος άλλης αιτιολογίας 

I25 Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια 

I26 Πνευμονική εμβολή 

I27 Πνευμονική καρδιοπάθεια άλλης αιτιολογίας 

I28 Άλλα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων 

I30 Οξεία περικαρδίτις 

I31 Άλλα νοσήματα του περικαρδίου 

I33 Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα 

I34 Διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας μη οφειλόμενες σε ρευματικό πυρετό 

I35 Διαταραχές της αορτικής βαλβίδας μη οφειλόμενες σε ρευματικό πυρετό 



I36 Διαταραχές της τριγλώχινας μη οφειλόμενες σε ρευματικό πυρετό 

I37 Διαταραχές της βαλβίδας της πνευμονικής αρτηρίας 

I38 Ενδοκαρδίτιδα, μη αναφερόμενη σε κάποια συγκεκριμένη βαλβίδα 

I40 Οξεία μυοκαρδίτιδα 

I42 Μυοκαρδιοπάθεια 

I44 

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός και αποκλεισμός του αριστερού σκελους του δεματίου 

του His 

I45 Άλλες διαταραχές αγωγιμότητας 

I46 Καρδιακή ανακοπή 

I47 Παροξυσμική ταχυκαρδία 

I48 Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός 

I49 Άλλες καρδιακές αρρυθμίες 

I50 Καρδιακή ανεπάρκεια 

I51 Επιπλοκές και ασαφείς περιγραφές των καρδιακών παθήσεων 

I60 Υπαραχνοειδής αιμορραγία 

I61 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 

I62 Άλλη, μη τραυματικής αιτιολογίας, ενδοκράνια αιμορραγία 

I63 Εγκεφαλικό έμφραγμα 

I64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθοριζόμενο αν οφείλεται σε αιμορραγία ή έμφρακτο 

I65 

Απόφραξη και στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών που δεν καταλήγει σε 

εγκεφαλικό έμφρακτο 

I66 

Απόφραξη και στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό 

έμφρακτο 

I67 Άλλα νοσήματα των αγγείων του εγκεφάλου 

I69 Επιπτώσεις της νόσου των αγγείων του εγκεφάλου 

I70 Αθηροσκλήρυνση 

I71 Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής 

I72 Άλλα ανευρύσματα 

I73 Άλλα νοσήματα των περιφερικών αγγείων 

I74 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση 

I77 Άλλες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριολίων 

I78 Νοσήματα των τριχοειδών 

I80 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα 

I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας 

I82 Εμβολή και θρόμβωση άλλων φλεβών 

I83 Κιρσοί των κάτω άκρων 

I84 Αιμορροίδες 

I85 Οισοφαγικοί κιρσοί 

I86 Κιρσοί άλλων εντοπίσεων 

I87 Άλλες διαταραχές των φλεβών 

I88 Μη ειδική λεμφαδενίτιδα 

I89 Άλλες, μη λοιμώδους αιτιολογίας, διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων 

I95 Υπόταση 

I97 

Διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος μετά από ιατρικές πράξεις, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 



I99 Διάφορες άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος 

J00 Οξεία ρινοφαρυγγίτιδα (κοινό κρυλόγημα) 

J01 Οξεία παραρρινοκολπίτιδα 

J02 Οξεία φαρυγγίτιδα 

J03 Οξεία αμυγδαλίτιδα 

J04 Οξεία λαρυγγίτιδα και τραχειίτιδα 

J05 Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα (croup) και επιγλωττίτιδα 

J06 Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού σε διαφορετικές εντοπίσεις 

J10 Γρίππη που οφείλεται σε ταυτοποιημένο ιό γρίππης 

J11 Γρίππη οφειλόμενη σε ιό που δεν έχει ταυτοποιηθεί 

J12 Ιογενής πνευμονία που δεν ταξινομείται αλλού 

J13 Πνευμονία που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο της πνευμονίας 

J14 Πνευμονία που οφείλεται στον αιμόφιλο της ινφλουένζας 

J15 Βακτηριακή πνευμονία που δεν ταξινομείται αλλού 

J16 

Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους λοιμογόνους παράγοντες που δεν ταξινομείται 

αλλού 

J18 Πνευμονία που οφείλεται σε άγνωστο μικροοργανισμό 

J20 Οξεία βρογχίτιδα 

J21 Οξεία βρογχιολίτιδα 

J22 Διάφορες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού 

J30 Αγγειοκινητική και αλλεργική ρινίτιδα 

J31 Χρόνια ρινίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα και φαρυγγίτιδα 

J32 Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα 

J33 Ρινικοί πολύποδες 

J34 Άλλες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κοιλοτήτων 

J35 Χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

J36 Περιαμυγδαλικό απόστημα 

J37 Χρόνια λαρυγγίτιδα και λαρυγγοτραχειίτιδα 

J38 Νοσήματα των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

J39 Άλλα νοσήματα της ανώτερης αναπνευστικής οδού 

J40 Βρογχίτις, μη χαρακτηριζόμενη ως οξεία ή χρόνια 

J41 Απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 

J42 Διάφορες μορφές χρόνιας βρογχίτιδας 

J43 Εμφύσημα 

J44 Άλλες χρόνιες αποφρακτικές παθήσεις των πνευμόνων 

J45 Άσθμα 

J46 Ασθματική κατάσταση (status asthmaticus) 

J47 Βρογχεκτασία 

J60 Πνευμονοκονίωση των ανθρακορύχων 

J61 Πνευμονοκονίωση που οφείλεται στην άσβεστο και σε άλλα ινώδη  ορυκτά 

J62 Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε πυρίτιο 

J63 Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε ανόργανες κόνεις 

J64 Διάφορες μορφές πνευμονοκονιώσεων 

J65 Πνευμονοκονίωση σχετιζόμενη με φυματίωση 

J66 Παθήσεις των αεροφόρων οδών οφειλόμενες σε ειδική οργανική κόνη 



J67 Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας  σε οργανικές κόνεις 

J68 

Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος οφειλόμενες στην εισπνοή χημικών, αερίων, 

καπνού και ατμού 

J69 Πνευμονίτιδα οφειλόμενη σε στερεά και υγρά 

J70 

Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος που οφείλονται σε άλλους εξωγενείς 

παράγοντες 

J80 Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων 

J81 Πνευμονικό οίδημα 

J82 Πνευμονική ηωσινοφιλία που δεν ταξινομείται αλλού 

J84 Άλλες παθήσεις του διάμεσου πνευμονικού ιστού 

J85 Απόστημα του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου 

J86 Πυοθώρακας 

J90 Συλλογή υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα, που δεν ταξινομείται αλλού 

J92 Υπεζωκοτικές πλάκες 

J93 Πνευμοθώρακας 

J94 Άλλες παθήσεις του υπεζωκότα 

J95 

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, μετά από ιατρικές πράξεις, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

J96 Αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού 

J98 Άλλες διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος 

K00 Διαταραχές της ανάπτυξης και της έκφυσης των οδόντων 

K01 Εμπεδωμένος και έγκλειστος οδόντας 

K02 Τερηδόνα 

K03 Άλλες παθήσεις των σκληρών ιστών των οδόντων 

K04 Παθήσεις του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών 

K05 Ουλίτιδα και παθήσεις του περιοδοντίου 

K06 

Άλλε+C323ς διαταραχές των ούλων και των φατνιακών αποφύσεων (Edentulus alveolar 

ridge) 

K07 Οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες (συμπεριλαμβανομένης και της κακής σύγκλεισης) 

K08 Άλλες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους δομών 

K09 Κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού 

K10 Άλλες παθήσεις των γνάθων 

K11 Παθήσεις των σιελογόνων αδένων 

K12 Στοματίτιδα και σχετικές αλλοιώσεις 

K13 Άλλες παθήσεις των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου 

K14 Παθήσεις της γλώσσας 

K20 Οισοφαγίτιδα 

K21 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

K22 Άλλες παθήσεις του οισοφάγου 

K25 Έλκος στομάχου 

K26 Έλκος δωδεκαδακτύλου 

K27 Πεπτικό έλκος, μη εντοπιζόμενο σε κάποια συγκεκριμένη θέση 

K28 Γαστροειλεακό έλκος 

K29 Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα 

K30 Δυσπεψία 



K31 Άλλες παθήσεις του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου 

K35 Οξεία σκωληκοειδίτιδα 

K36 Άλλες φλεγμονές της σκωληκοειδούς αποφύσεως 

K37 Διάφορες φλεγμονές της σκωληκοειδούς αποφύσεως 

K38 Άλλες παθήσεις της σκωληκοειδούς αποφύσεως 

K40 Βουβωνοκήλη 

K41 Μηροκήλη 

K42 Ομφαλοκήλη 

K43 Κοιλιοκήλη 

K44 Διαφραγματοκήλη 

K45 Άλλες κοιλιοκήλες 

K46 Διάφορες κοιλιοκήλες 

K50 Νόσος του Crohn ( τμηματική εντερίτιδα ) 

K51 Ελκώδης κολίτιδα 

K52 Άλλες μορφές μη λοιμώδους γαστρεντερίτιδας και κολίτιδας 

K55 Αγγειακές διαταραχές του εντέρου 

K56 Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς παρουσία κήλης 

K57 Εκκολπωματώδης νόσος του εντέρου 

K58 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 

K59 Άλλες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 

K60 Ραγάδες και συρίγγια της ορθοπρωκτικής χώρας 

K61 Αποστήματα του ορθού και της πρωκτικής χώρας 

K62 Άλλες παθήσεις του πρωκτού και του ορθού 

K63 Άλλες παθήσεις του εντέρου 

K65 Περιτονίτιδα 

K66 Άλλες διαταραχές του περιτοναίου 

K70 Αλκοολική νόσος του ήπατος 

K71 Παθήσεις του ήπατος οφειλόμενες σε επίδραση τοξικών ουσιών 

K72 Ηπατική ανεπάρκεια που δεν ταξινομείται αλλού 

K73 Χρονία ηπατίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού 

K74 Ίνωση και κίρρωση του ήπατος 

K75 Άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις του ήπατος 

K76 Άλλες παθήσεις του ήπατος 

K80 Χολολιθίαση 

K81 Χολοκυστίτιδα 

K82 Άλλες παθήσεις της χοληδόχου κύστης 

K83 Άλλες παθήσεις των χοληφόρων οδών 

K85 Οξεία παγκρεατίτιδα 

K86 Άλλες παθήσεις του παγκρέατος 

K90 Εντερική δυσαπορρόφηση 

K91 

Διαταραχές του πεπτικού συστήματος, μετά από ιατρικές πράξεις, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

K92 Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος 

L00 Τοξική επιδερμική νεκρόλυση σταφυλοκοκκικής αιτιολογίας 

L01 Μολυσματικό κηρίο 



L02 Δερματικά αποστήματα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας 

L03 Κυτταρίτιδα 

L04 Οξεία λεμφαδενίτιδα 

L05 Δερμοειδής κύστη 

L08 Άλλες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

L10 Πέμφιγα 

L11 Άλλες ακανθολυτικές διαταραχές 

L12 Πεμφιγοειδές 

L13 Άλλες πομφολυγώδεις βλάβες 

L20 Ατοπική δερματίτιδα 

L21 Σμηγματορροική δερματίτιδα 

L22 Δερματίτιδα εκ σπαργάνων 

L23 Δερματίτιδα εξ επαφής  (αλλεργική) 

L24 Δερματίτιδα εξ επαφής (ερεθιστική) 

L25 Δερματίτιδα εξ επαφής (διάφορες μορφές) 

L26 Αποφολιδωτική δερματίτιδα 

L27 Δερματίτις που οφείλεται στη λήψη ουσιών 

L28 Απλός χρόνιος λειχήνας και κνήφη 

L29 Κνύζα 

L30 Άλλες δερματίτιδες 

L40 Ψωρίαση 

L41 Παραψωρίαση 

L42 Ροδόχρους πιτυρίαση 

L43 Ομαλός λειχήνας 

L44 Άλλες βλατιδολεπιδώδεις διαταραχές 

L50 Κνίδωση 

L51 Πολύμορφο ερύθημα 

L52 Οζώδες ερύθημα 

L53 Άλλες ερυθηματώδεις δερματοπάθειες 

L55 Ηλιακό έγκαυμα 

L56 Άλλες οξείες δερματικές αλλοιώσεις οφειλόμενες στην υπεριώδη ακτινοβολία 

L57 

Δερματικές αλλοιώσεις που οφείλονται στην χρόνια έκθεση σε μη ιονίζουσα 

ακτινοβολία 

L58 Ακτινική δερματίτιδα 

L59 

Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την  

έκθεση αυτών στην ακτινοβολία 

L60 Διαταραχές των ονύχων 

L63 Γυροειδής αλωπεκία 

L64 Ανδρογενετική αλωπεκία 

L65 Άλλες μορφές μη ουλωτικής αλωπεκίας 

L66 Ουλωτική αλωπεκία 

L67 Ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών 

L68 Υπερτρίχωση 

L70 Ακμή 

L71 Ροδόχρους ακμή 



L72 Θυλακιώδεις κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

L73 Άλλες θυλακιώδεις διαταραχές 

L74 Διαταραχές της εξωκρινούς λειτουργίας των ιδρωτοποιών αδένων 

L75 Διαταραχές της αποκρινούς λειτουργίας των ιδρωτοποιών αδένων 

L80 Λεύκη 

L81 Άλλες διαταραχές της μελαγχρώσεως (Δυσχρωμίες) 

L82 Σμηγματορροική υπερκεράτωση 

L83 Μελανίζουσα ακάνθωση 

L84 Τύλοι και  κάλοι 

L85 Άλλες μορφές πάχυνσης της επιδερμίδας 

L87 Transepidermal elimination disorders 

L88 Γαγγραινωδες πυόδερμα 

L89 Έλκος εκ κατακλίσεως 

L90 Ατροφικές διαταραχές του δέρματος 

L91 Υπερ τροφικές διαταραχές του δέρματος 

L92 Κοκκιωματώδεις διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

L93 Ερυθηματώδης λύκος 

L94 Άλλες τοπικές διαταραχές του συνδετικού ιστού 

L95 Αγγειίτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, που δεν ταξινομείται αλλού 

L97 Έλκη των κάτω άκρων, που δεν ταξινομούνται αλλού 

L98 Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που δεν ταξινομούνται αλλού 

M00 Πυώδης αρθρίτις 

M02 Αντιδραστικές αρθροπάθειες 

M05 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα 

M06 Άλλες μορφές ρευματοειδούς αρθρίτιδας 

M08 Νεανική αρθρίτιδα 

M10 Ουρική αρθρίτιδα 

M11 Άλλες κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες 

M12 Ορισμένες άλλες αρθροπάθειες 

M13 Άλλες αρθρίτιδες 

M15 Πολυαρθοπάθεια 

M16 Παθήσεις του ισχίου 

M17 Παθήσεις της άρθρωσης του γόνατος 

M18 Παθήσεις της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης 

M19 Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων 

M20 Επίκτητες δυσμορφίες των δακτύλων των χειρών και των δακτύλων των ποδών 

M21 Άλλες επίκτητες δυσμορφίες των άκρων 

M22 Διαταραχές της επιγονατίδας 

M23 Λειτουργικές διαταραχές του γόνατος 

M24 Λειτουργικές διαταραχές ορισμένων άλλων αρθρώσεων 

M25 

Ορισμένες άλλες διαταραχές της λειτουργίας των αρθρώσεων, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 

M30 Οζώδης πολυαρτηριίτιδα και σχετιζόμενες μ\' αυτήν καταστάσεις 

M31 Άλλες νεκρωτικές αγγειοπάθειες 

M32 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 



M33 Δερματοπολυμυοσίτιδα 

M34 Σκληρόδερμα (συστηματική σκλήρυνση) 

M35 Άλλες συστηματικές παθήσεις του συνδετικού ιστού 

M40 Κύφωση και λόρδωση 

M41 Σκολίωση 

M42 Οστεοχόνδρωση 

M43 Άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 

M45 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

M46 Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοπάθειες 

M47 Σπονδύλωση 

M48 Άλλες σπονδυλοπάθειες 

M50 Διαταραχές των αυχενικών μεσοσπονδύλιων δίσκων 

M51 Άλλες διαταραχές των μεσοσπονδύλιων δίσκων 

M53 Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, που δεν ταξινομούνται αλλού 

M54 Ραχιαλγία 

M60 Μυοσίτιδα 

M61 Αποτιτάνωση και οστεοποίηση των μυών 

M62 Άλλες διαταραχές των μυών 

M65 Υμενίτιδα και τενοντοελυτριτιδα 

M66 Αυτόματη ρήξη του αρθρικού υμένα και του τένοντα 

M67 Άλλες διαταραχές του αρθρικού υμένα και του τένοντα 

M70 

Διαταραχές των μαλακών μορίων σχετικές με την χρήση, την καταπόνηση και την πίεση 

αυτών 

M71 Άλλες παθήσεις των ορογόνων (bursopathics) 

M72 Διαταραχές των ινοβλαστών 

M75 Βλάβες του ώμου 

M76 Διαταραχές της πρόσφυσης των μυών των κάτω άκρων, εκτός του άκρου πόδα 

M77 Άλλες διαταραχές πρόσφυσης 

M79 Άλλες διαταραχές των μαλακών μορίων που δεν ταξινομούνται αλλού 

M80 Οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα 

M81 Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικά κατάγματα 

M83 Οστεομαλακία των ενηλίκων 

M84 Διαταραχές της συνοχής των οστών 

M85 Άλλες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και της δομής των οστών 

M86 Οστεομυελίτιδα 

M87 Οστεονέκρωση 

M88 Νόσος του Paget (παραμορφωτική οστείτις) 

M89 Άλλες διαταραχές των οστών 

M90 Παθήσεις των οστών σε νοσήματα που κατατάσσονται αλλού 

M91 Νεανική οστεοχόνδρωση του ισχίου και της πυέλου 

M92 Άλλες μορφές νεανικής οστεοχόνδρωσης 

M93 Άλλες οστεοχονδροπάθειες 

M94 Άλλες διαταραχές των χόνδρων 

M95 Άλλες επίκτητες δυσμορφίες του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού 

M96 Μυοσκελετικές διαταραχές, μετά από ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 



M99 Βιολογικές και μηχανικές αλλιώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 

N00 Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο 

N01 Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα 

N02 Εμμένουσα και υποτροπιάζουσα αιματουρία 

N03 Χρόνιο νεφριτιδικό σύνδρομο 

N04 Νεφρωσικό σύνδρομο 

N05 Άλλες μορφές νεφριτιδικού συνδρόμου 

N06 Μεμονωμένη πρωτεινουρία με συγκεκριμένες μορφολογικές αλλοιώσεις 

N07 Κληρονομική νεφροπάθεια μη αλλού ταξινομούμενη 

N10 Οξεία σωληναριακή διάμεση νεφρίτιδα 

N11 Χρόνια σωληναριακή διάμεση νεφρίτιδα 

N12 Σωληναριακή και διάμεση νεφρίτιδα, μη καθοριζόμενη ως οξεία ή χρονία 

N13 Απόφραξη των ουροφόρων οδών και νεφροπάθεια από παλινδρόμηση 

N14 

Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες και σωληναριακές παθήσεις από φάρμακα και 

βαρέα μέταλλα 

N15 Άλλες παθήσεις των σωληναρίων και του διάμεσου νεφρικού παρεγχύματος 

N17 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 

N18 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

N19 Διάφορες μορφές νεφρικής ανεπάρκειας 

N20 Λιθίαση του νεφρού και του ουρητήρα 

N21 Λιθίαση του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος 

N23 Διάφορες μορφές κολικού του νεφρού 

N25 Διαταραχές που προκύπτου απο ελαττωματική σωληναριακή λειτουργία 

N26 Διάφορες μορφές ρικνού νεφρού 

N27 Ατροφικός νεφρός αγνώστου αιτιολογίας 

N28 Άλλες διαταραχές των νεφρών και των ουρητήρων, μη αλλού ταξινομούμενες 

N30 Κυστίτιδα 

N31 Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστεως, μη αλλού ταξινομούμενη 

N32 Άλλες διαταραχές της κύστης 

N34 Ουρηθρίτιδα και ουρηθρικό σύνδρομο 

N35 Στένωμα της ουρήθρας 

N36 Άλλες διαταραχές της ουρήθρας 

N39 Άλλες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος 

N40 Υπερπλασία του προστάτη 

N41 Φλεγμονώδεις παθήσεις του προστάτη 

N42 Άλλες παθήσεις του προστάτη 

N43 Υδροκήλη και σπερματοκήλη 

N44 Συστροφή όρχεος 

N45 Ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα 

N46 Ανδρική υπογονιμότητα 

N47 Redundant prepuce φίμωση και παραφίμωση 

N48 Άλλες διαταραχές του πέους 

N49 

Φλεγμονώδεις διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων που δεν ταξινομούνται 

αλλού 

N50 Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων 



N60 Καλοήθης δυσπλασία του μαστού 

N61 Φλεγμονώδεις παθήσεις του μαστού 

N62 Υπερτροφία του μαστού 

N63 Οζίδια του μαστού 

N64 Άλλες παθήσεις του μαστού 

N70 Σαλπιγγίτιδα και ωοθηκίτιδα 

N71 Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, εκτός του τραχήλου 

N72 Φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας 

N73 Άλλα φλεγμονώδη πυελικά νοσήματα 

N75 Παθήσεις του βαρθολίνειου αδένα 

N76 Άλλες φλεγμονές του κόλπου και του αιδοίου 

N80 Ενδομητρίωση 

N81 Πρόπτωση της μήτρας 

N82 Συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

N83 

Μη φλεγμονώδεις διαταραχές των ωοθηκών, των σαλπίγγων και του πλατέος 

συνδέσμου 

N84 Πολύποδες των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

N85 Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας, εκτός του τραχήλου 

N86 Διαβρώσεις και ectropion του τραχήλου της μήτρας 

N87 Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας 

N88 Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας 

N89 Άλλες μη φλεγμονώδεις παθήσεις του κόλπου 

N90 Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου 

N91 Αμηνόρροια, υπομηνόρροια, αραιομηνόρροια 

N92 Υπερμηνόρροια, αραιομηνόρροια και διαταραχές του κύκλου 

N93 Ανώμαλη αιμορραγία από τη μήτρα και τον τράχηλο 

N94 

Πυελικό άλγος και άλλες διαταραχές που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα 

και τον καταμήνιο κύκλο 

N95 Εμμηνόπαυση και άλλες σχετιζόμενες διαταραχές 

N96 Καθ\' εξιν  έκτρωση 

N97 Γυναικεία υπογονιμότητα 

N98 Επιπλοκές σχετιζόμενες με την τεχνητή γονιμοποίηση 

N99 Διαταραχές του ουροποιογεννητικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 

O00 Έκτοπη κύηση 

O01 Υδατιδώδης μύλη κύηση 

O02 Άλλα παθολογικά προιόντα συλλήψεως 

O03 Αυτόματη έκτρωση 

O04 Άμβλωση 

O05 Άλλες μορφές έκτρωσης 

O06 Διάφορες μορφές έκτρωσης 

O07 Failed attempted abortion (ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης) 

O08 Επιπλοκές που επακολουθούν μετά από μια έκτρωση και έκτοπη ή μύλη κύηση 

O10 Προϋπάρχουσα υπέρταση και κύηση, τοκετός και λοχεία 

O11 Προϋπάρχουσα υπερτασική διαταραχή με πρόσφατη εγκατάσταση πρωτεϊνουρίας 

O12 Οίδημα και πρωτεϊνουρία της κύησης χωρίς υπέρταση 



O13 Υπέρταση της κύησης χωρίς σημαντική πρωτεϊνουρία 

O14 Υπέρταση της κύησης με σημαντική πρωτεϊνουρία 

O15 Εκλαμψία 

O16 Διάφορες μορφές υπέρτασης κατά την εγκυμοσύνη 

O20 Αιμορραγία στα πρώτα στάδια της κύησης 

O21 Υπερέμεση της εγκυμοσύνης 

O22 Φλεβικές επιπλοκές κατά την κύηση 

O23 Λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

O24 Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση 

O25 Κακή διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

O26 Φροντίδα της εγκύου για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την εγκυμοσύνη 

O28 Παθολογικά ευρήματα στην παρακολούθηση της μητέρας πριν τον τοκετό 

O29 Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

O30 Πολλαπλή (πολύδυμη) κύηση 

O31 Επιπλοκές που οφείλονται συγκεκριμένα στην πολύδυμη κύση 

O32 

Φροντίδα της εγκύου σε περιπτώσεις γνωστής ή ύποπτης ανώμαλης προβολής του 

εμβρύου 

O33 Φροντίδα της εγκύου σε περιπτώσεις γνωστής ή ύποπτης δυσαναλογίας 

O34 

Φροντίδα της εγκύου σε περιπτώσεις γνωστής ή ύποπτης ανωμαλίας των πυελικών 

οργάνων 

O35 

Φροντίδα της εγκύου σε περιπτώσεις γνωστής ή ύποπτης ανωμαλίας ή βλάβης του 

εμβρύου 

O36 Φροντίδα της εγκύου σχετικά με άλλα γνωστά ή ύποπτα προβλήματα του εμβρύου 

O40 Πολυάμνιο 

O41 Άλλες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων 

O42 Πρόωρη ρήξη των μεμβράνων 

O43 Διαταραχές του πλακούντα 

O44 Προδρομικός πλακούντας 

O45 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα 

O46 Αιμορραγίες πρίν από τον τοκετό που δεν ταξινομούνται αλλού 

O47 Νόθες ωδίνες 

O48 Παράταση κύησης 

O60 Πρόωρος τοκετός 

O61 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού 

O62 Abnormalities of forces of labour 

O63 Παράταση τοκετού 

O64 Δυστοκία οφειλόμενη σε ανώμαλη θέση ή προβολή του εμβρύου 

O65 Δυστοκία οφειλόμενη σε ανωμαλία των πυελικών οργάνων της γυναίκας 

O66 Άλλες περιπτώσεις δυστοκίας 

O67 Τοκετός που επιπλέκεται από αιμορραγία που δεν ταξινομείται αλλού 

O68 Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυική δυσπραγία 

O69 Τοκετός και επιπλοκές από τον ομφάλιο λώρο 

O70 Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού 

O71 Άλλοι τραυματισμοί, μαιευτικής αιτιολογίας 

O72 Αιμορραγία μετά τον τοκετό 



O73 Κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία 

O74 Επιπλοκές από την αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού 

O75 Άλλες επιπλοκές του τοκετού, που δεν ταξινομούνται αλλού 

O80 Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου 

O81 Τοκετός με εμβρυουλκία και σικυουλκία 

O82 Τοκετός με καισαρική τομή 

O83 Άλλες περιπτώσεις υποβοηθούμενου τοκετού 

O84 Τοκετός πολυδύμων 

O85 Επιλόχεια σηψαιμία 

O86 Άλλες επιλόχειες λοιμώξεις 

O87 Φλεβικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια της λοχείας 

O88 Εμβολή στη μαιευτική 

O89 Επιπλοκές από την αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας 

O90 Επιπλοκές κατά τη διάρκεια της λοχείας που δεν ταξινομούνται αλλού 

O91 Φλεγμονές του μαστού που σχετίζονται με τον τοκετό 

O92 Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας 

O95 Μαιευτικός θάνατος από διάφορες αιτίες 

O96 

Θάνατος από οποιαδήποτε μαιευτική αιτία που έχει συμβεί σε χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 42 ημερών αλλά μικρότερο του έτους μετά τον τοκετό 

O97 Θάνατος συνεπεία άμεσων μαιευτικών αιτιών 

O98 

Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι της εγκύου, οι οποίες ταξινομούνται αλλού και οι 

οποίες επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

O99 

Άλλα νοσήματα της εγκύου τα οποία ταξινομούνται αλλού και μπορούν να επιπλέξουν 

την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

P00 

Έμβρυο και νεογνό που έχουν προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες οι οποίοι 

πιθανόν δε σχετίζονται με την παρούσα εγκυμοσύνη 

P01 

Έμβρυο και νεογνό που έχουν επηρεασθεί από επιπλοκές της εγκύου σχετιζόμενες με 

την εγκυμοσύνη 

P02 

Έμβρυο και νεογνό που έχουν επηρεασθεί από επιπλοκές σχετιζόμενες με τον 

πλακούντα, τον ομφάλιο λώρο και τους εμβρυϊκους υμένες 

P03 Έμβρυο και νεογνό που έχουν επηρεασθεί από άλλες επιπλοκές του τοκετού 

P04 

Έμβρυο και νεογνό που έχουν προσβληθεί από επιβλαβείς παράγοντες που 

μεταδίδονται μέσω του πλακούντα και του θηλασμού 

P05 Βραδεία εμβρυική ανάπτυξη και εμβρυικός υποσιτισμός 

P07 

Διαταραχές που σχετίζοναι με μικρή διάρκεια κύησης και χαμηλό βάρος γέννησης, μη 

αλλού ταξινομούμενες 

P08 Διαταραχές σχετιζόμενες με παράταση της κύησης και υψηλό βάρος γέννησης 

P10 Ενδοκρανιακή αιμορραγία οφειλόμενη σε τραυματισμό κατά τη διάρκεια του τοκετού 

P11 Άλλοι τραυματισμοί του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τη διάρκεια του τοκετού 

P12 Τραύματα του κρανίου κατά τον τοκετό 

P13 Τραύματα του σκελετού κατά τον τοκετό 

P14 Τραυματισμοί του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό 

P15 Άλλοι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του τοκετού 

P20 Ενδομήτριος υποξία 

P21 Ασφυξία κατά τον τοκετό 



P22 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού 

P23 Συγγενής πνευμονία 

P24 Σύνδρομα εισρόφησης στο νεογνό 

P25 

Διάμεσο εμφύσημα και σχετικές καταστάσεις που εμφανίζονται στην περιγεννητική 

περίοδο 

P26 Πνευμονική αιμορραγία που εμφανίζεται στην περιγεννητική περίοδο 

P27 Χρόνια αναπνευστική νόσος που εμφανίζεται στην περιγεννητική περίοδο 

P28 

Άλλες καταστάσεις από το αναπνευστικό σύστημα που εμφανίζονται στην 

περιγεννητική περίοδο 

P29 Καρδιαγγειακές διαταραχές που εμφανίζονται κατά την περιγεννητική περίοδο 

P35 Συγγενείς ιογενείς λοιμώξεις 

P36 Βακτηριδιακή σηψαιμία του νεογνού 

P37 Άλλες συγγενείς λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 

P38 Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία 

P39 Άλλες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου 

P50 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος 

P51 Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο στο νεογνό 

P52 Ενδοκράνια μη τραυματική αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού 

P53 Αιμορραγική νόσος του εμβρύου και του νεογνού 

P54 Άλλες αιμορραγίες στο νεογνό 

P55 Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού 

P56 Εμβρυϊκός ύδρωπας οφειλόμενος σε αιμολυτική νόσο 

P57 Πυρηνικός ίκτερος 

P58 Νεογνικός ίκτερος οφειλόμενος σε υπερβολική αιμόλυση 

P59 Νεογνικός ίκτερος οφειλόμενος σε άλλα αδιευκρίνιστα αίτια 

P60 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο έμβρυο και το νεογνό 

P61 Άλλες νεογνικές αιματολογικές διαταραχές 

P70 

Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές της εμβρυϊκής και 

νεογνικής περιόδου 

P71 Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου και μαγνησίου στο νεογνό 

P72 Άλλες παροδικές ενδοκρινολογικές διαταραχές στο νεογνό 

P74 Άλλες παροδικές ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές στο νεογνό 

P76 Άλλες περιπτώσεις εντερικής απόφραξης στο νεογνό 

P77 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου και του νεογνού 

P78 Άλλες διαταραχές του πεπτικού συστήματος κατά τη νεογνική περίοδο 

P80 Υποθερμία του νεογνού 

P81 Άλλες διαταραχές της θερμορρύθμισης στο νεογνό 

P83 Άλλες καταστάσεις του δέρματος ειδικές της εμβρυικής και νεογνικής περιόδου 

P90 Νεογνικοί σπασμοί 

P91 Άλλες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας του νεογνού 

P92 Προβλήματα σίτισης στο νεογνό 

P93 

Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις οφειλόμενες σε φάρμακα που χορηγήθηκαν στο έμβρυο 

και το νεογνό 

P94 Διαταραχές του μυικού τόνου του νεογνού 

P95 Εμβρυϊκός θάνατος από διάφορες αιτίες 



P96 Άλλες καταστάσεις που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην περιγεννητική περίοδο 

Q00 Ανεγκεφαλία και παρόμοιες διαμαρτίες 

Q01 Εγκεφαλοκήλη 

Q02 Μικροκεφαλία 

Q03 Συγγενής υδροκέφαλος 

Q04 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του εγκεφάλου 

Q05 Δισχιδής ράχη 

Q06 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του νωτιαίου μυελού 

Q07 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του νευρικού συστήματος 

Q10 

Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του 

οφθαλμικού κόγχου 

Q11 Ανοφθαλμία, μικροφθαλμία και μακροφθαλμία 

Q12 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του φακού 

Q13 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του προσθίου τμήματος του οφθαλμού 

Q14 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού 

Q15 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του οφθαλμού 

Q16 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ωτός που προκαλούν βλάβη στην ακοή 

Q17 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ωτός 

Q18 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του προσώπου και του τραχήλου 

Q20 

Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των κοιλοτήτων της καρδίας και των μεταξύ των 

συνδέσεων 

Q21 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

Q22 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης της πνευμονικής και τριγλώχινας βαλβίδας 

Q23 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης της αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας 

Q24 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης της καρδίας 

Q25 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των μεγάλων αρτηριών 

Q26 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των μεγάλων φλεβών 

Q27 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των περιφερικών αγγείων 

Q28 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του κυκλοφοριακού συστήματος 

Q30 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης της ρινός 

Q31 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του λάρυγγα 

Q32 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης της τραχείας και των βρόχων 

Q33 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του πνεύμονα 

Q34 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του αναπνευστικού συστήματος 

Q35 Υπερωϊοσχιστία 

Q36 Χειλεοσχιστία 

Q37 Υπερωϊοσχιστία με χειλεοσχιστία 

Q38 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας, του στόματος και του φάρυγγα 

Q39 Συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου 

Q40 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ανώτερου πεπτικού 

Q41 Συγγενής έλλειψη, ατρησία ή στένωση του λεπτού εντέρου 

Q42 Συγγενής έλλειψη, ατρησία ή στένωση του παχέους εντέρου 

Q43 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του εντέρου 

Q44 

Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων πόρων και του 

ήπατος 



Q45 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του πεπτικού συστήματος 

Q50 

Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των ωοθηκών, των σαλπίγγων και του πλατέος 

συνδέσμου 

Q51 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης της μήτρας και του τραχήλου 

Q52 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Q53 Κρυψορχία 

Q54 Υποσπαδίας 

Q55 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Q56 Απροσδιόριστο φύλο και ψευδερμαφροδιτισμός 

Q60 Αγενεσία των νεφρών και άλλες διαμαρτίες από έλλειψη 

Q61 Πολυκυστική νόσος των νεφρών 

Q62 

Συγγενείς αποφρακτικές ανωμαλίες της νεφρικής πυέλου και συγγενείς διαμαρτίες 

διάπλασης των ουρητήρων 

Q63 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του νεφρού 

Q64 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ουροποιητικού συστήματος 

Q65 Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του ισχίου 

Q66 Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του άκρου ποδός 

Q67 

Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης της κεφαλής, του προσώπου, της σπονδυλικής στήλης 

και του θώρακα 

Q68 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του μυοσκελετικού συστήματος 

Q69 Πολυδακτυλία 

Q70 Συνδακτυλία 

Q71 Διαμαρτία από  έλλειψη στα άνω άκρα 

Q72 Διαμαρτία από έλλειψη στα κάτω άκρα 

Q73 Διαμαρτία από έλλειψη of unspecified limb 

Q74 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες των άκρων 

Q75 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες του κρανιακού και των οστών του προσώπου 

Q76 

Άλλες συγγενείς διαμαρτίες κατά τη διάπλαση της σπονδυλικής στήλης και του 

οστεινού κλωβού του θώρακα 

Q77 

Οστεοχονδροδυσπλασία με διαταραχή στην ανάπτυξη των μακρών οστών και της 

σπονδυλικής στήλης 

Q78 Άλλες μορφές οστεοχονδροδυσπλασίας 

Q79 

Συγγενεις διαμαρτίες διάπλασης του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

Q80 Συγγενής ιχθύωση 

Q81 Πομφολυγώδης επιδερμόλυση 

Q82 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος 

Q83 Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του μαστού 

Q84 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες του δέρματος και των βλεννογόνων 

Q85 Φακωματώσεις, μη αλλού ταξινομούμενες 

Q86 

Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών της διάπλασης οφειλόμενα σε γνωστούς εξωγενείς 

παράγοντες που δεν ταξινομούνται αλλού 

Q87 

Άλλα συγκεκριμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών με προσβολή πολλαπλών 

συστημάτων 

Q89 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες που δεν ταξινομούνται αλλού 

Q90 Σύνδρομο Down 



Q91 Σύνδρομο Edward και Patau 

Q92 

Άλλες τρισωμίες και μερικές τρισωμίες των σωματικών χρωμοσωμάτων, που δεν 

ταξιμομούνται αλλού 

Q93 Μονοσωμίες και ελλείψεις σωματικών χρωμοσωμάτων που δεν ταξινομούνται αλλού 

Q95 Ισότιμες ανακατατάξεις και δομικοί δείκτες, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Q96 Σύνδρομο Turner 

Q97 

Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με φαινότυπο θήλεος, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

Q98 

Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με φαινότυπο άρρενος, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

Q99 Άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες που δεν ταξινομούνται αλλού 

R00 Ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού 

R01 Καρδιακά φυσήματα και άλλοι καρδιακοί ήχοι 

R02 Γάγγραινα, η οποία δεν ταξινομείται αλλού 

R03 Παθολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης, χωρίς να έχει τεθεί διάγνωση 

R04 Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς 

R05 Βήχας 

R06 Διαταραχές της αναπνοής 

R07 Πόνος στο φάρυγγα και στο στήθος 

R09 Άλλα συμπτώματα και φυσικά σημεία από το κυκλοφορικό και αναπνευστικό σύστημα 

R10 Κοιλιακό και πυελικό άλγος 

R11 Ναυτία και εμετός 

R12 Πύρωση 

R13 Δυσφαγία 

R14 Μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις 

R15 Ακράτεια κοπράνων 

R16 Ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία που δεν ταξινομούνται αλλού 

R17 Ίκτερος από διάφορες αιτίες 

R18 Ασκιτης 

R19 Άλλα συμπτώματα και σημεία από πεπτικό σύστημα και την κοιλία 

R20 Διαταραχές της αισθητικότητας του δέρματος 

R21 Εξανθήματα και άλλες μη ειδικές δερματικές εκθύσεις 

R22 Εντοπισμένη εξοίδηση, μάζα και οξείδιο του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

R23 Άλλες δερματικές εκδηλώσεις 

R25 Παθολογικές ακούσιες κινήσεις 

R26 Παθολογικοί τύποι βαδίσματος και κινητικότητας 

R27 Άλλες περιπτώσεις αδυναμίας συντονισμού 

R29 Άλλα συμπτώματα και σημεία από το νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα 

R30 Άλγος κατά την ούρηση 

R31 Αιματουρία από διάφορα αίτια 

R32 Ακράτεια ούρων από διάφορα αίτια 

R33 Κατακράτηση ούρων 

R34 Ανουρία και ολιγουρία 

R35 Πολυουρία 

R36 Παθολογική έκκριση από την ουρήθρα 



R39 Άλλα συμπτώματα και σημεία από το ουροποιητικό σύστημα 

R40 Υπνηλία, stupor και κώμα 

R41 Άλλα συμπτώματα και σημεία σχετικά με τις γνωστικές λειτουργίες και την αντίληψη 

R42 Ζάλη και ίλιγγος (giddiness) 

R43 Διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης 

R44 

Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις γενικές αισθήσεις και την αντίληψη των 

πραγμάτων 

R45 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση 

R46 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά 

R47 Διαταραχές του λόγου, μη αλλού ταξινομούμενες 

R48 Δυσλεξία και άλλες συμβολικές διαταραχές, μη αλλού ταξινομούμενες 

R49 Διαταραχές της φωνής 

R50 Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας 

R51 Κεφαλαλγία 

R52 Πόνος, μη αλλού ταξινομούμενος 

R53 Αίσθημα κακουχίας και κόπωσης 

R54 Γήρας 

R55 Κυκλοφορική κατέρειψη 

R56 Σπασμοί, μη αλλού ταξινομούμενοι 

R57 Καταπληξία, μη αλλού ταξινομούμενη 

R58 Αιμοραγία, μη αλλού ταξινομούμενη 

R59 Διόγκωση λεμφαδένων 

R60 Οίδημα, μη αλλού ταξινομούμενο 

R61 Υπερίδρωση 

R62 Έλλειψη της αναμενόμενης φυσιολογικής ανάπτυξης 

R63 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών 

R64 Καχεξία 

R68 Άλλα γενικά συμπτώματα και σημεία 

R69 Άγνωστα και αδιευκρίνιστα αίτια νοσηρότητας 

R70 Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών και παθολογικό ιξώδες πλάσματος 

R71 Ανωμαλίες των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

R72 Ανωμαλίες των λευκών αιμοσφαιρίων, μη αλλού ταξινομούμενες 

R73 Αυξημένες τιμές γλυκόζης αίματος 

R74 Αυξημένες τιμές ενζύμων στο πλάσμα 

R75 Εργαστηριακή απόδειξη του ιού της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) 

R76 Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό 

R77 Άλλες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος 

R78 

Στοιχεία ύπαρξης φαρμάκων και άλλων ουσιών, οι οποίες δεν απαντώνται φυσιολογικά 

στο αίμα 

R79 Άλλα παθολογικά ευρήματα στη χημεία του αίματος 

R80 Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία 

R81 Γλυκοζουρία 

R82 Άλλα παθολογικά ευρήματα στα ούρα 

R83 Παθολογικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

R84 Παθολογικά ευρήματα σε ιστοτεμάχια από τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος 



και του θώρακα 

R85 

Παθολογικά ευρήματα σε ιστοτεμάχια από τα όργανα του πεπτικού συστήματος και της 

περιτοναϊκής κοιλότητας 

R86 Παθολογικά ευρήματα σε ιστοτεμάχια από τα ανδρικά γεννητικά όργανα 

R87 Παθολογικά ευρήματα σε ιστοτεμάχια από τα γυναικεία γεννητικά όργανα 

R89 Παθολογικά ευρήματα σε ιστοτεμάχια από άλλα όργανα και συστήματα 

R90 

Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους του κεντρικού 

νευρικού συστήματος 

R91 Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους του πνεύμονα 

R92 Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους του μαστού 

R93 

Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους άλλων δομών του 

οργανισμού 

R94 Παθολογικά αποτελέσματα στις μελέτες λειτουργίας 

R95 Σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου 

R96 Άλλες περιπτώσεις αιφνιδίου θανάτου, άγνωστης αιτιολογίας 

R98 Απροσδόκητος θάνατος 

R99 Other ill defined και απροσδιόριστα αίτια θνησιμότητας 

S00 Επιφανειακός τραυματισμός της κεφαλής 

S01 Ανοικτά τραύματα της κεφαλής 

S02 Κατάγματα των οστών του σπλαχνικού και προσωπικού κρανίου 

S03 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα των αρθρώσεων και των συνδέσμων της κεφαλής 

S04 Τραυματισμός των κρανιακών νεύρων 

S05 Τραυματισμός του βολβού και του οφθαλμικού κόγχου 

S06 Ενδοκράνιος τραυματισμός 

S07 Τραυματισμός της κεφαλής από σύνθλιψη 

S08 Τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κεφαλής 

S09 Διάφοροι άλλοι τραυματισμοί της κεφαλής 

S10 Επιφανειακός τραυματισμός του αυχένα 

S11 Ανοικτός τραυματισμός του αυχένα 

S12 Κατάγματα του αυχένα 

S13 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα των οστών και συνδέσμων στο επίπεδο του αυχένα 

S14 Τραυματισμός των νεύρων και της σπονδυλικής στήλης στο επίπεδο του αυχένα 

S15 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αυχένα 

S16 Τραυματισμός των μυών και των τενόντων στο επίπεδο του αυχένα 

S17 Τραυματισμός του αυχένα από σύνθλιψη 

S18 Τραυματισμός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του αυχένα 

S19 Διάφοροι άλλοι τραυματισμοί του αυχένα 

S20 Επιφανειακά τραύματα του θώρακα 

S21 Ανοικτά τραύματα του θώρακα 

S22 Κατάγματα πλευρών, του στέρνου και των θωρακικών σπονδύλων 

S23 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του θώρακα 

S24 Τραυματισμός των νεύρων και της σπονδυλικής στήλης στο επίπεδο του θώρακα 

S25 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων του θώρακα 

S26 Τραύματα της καρδιάς 

S27 Τραυματισμός άλλων ενδοθωρακικών οργάνων 



S28 

Τραυματισμός του θώρακα από σύνθλιψη και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος 

του θώρακα 

S29 Άλλοι τραυματισμοί του θώρακα 

S30 Επιφανειακά τραύματα της κοιλίας, της οσφυϊκής χώρας και της πυέλου 

S31 Ανοικτά τραύματα της κοιλίας της οσφυϊκής χώρας και της πυέλου 

S32 Κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 

S33 

Εξαρθρήματα και διαστρέμματα τω αρθρώσεων και των συνδέσμων της οσφυϊκής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 

S34 

Τραυματισμός των νεύρων και της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο 

της κοιλίας της οσφυϊκής χώρας και της πυέλου 

S35 

Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυϊκής χώρας 

και της πυέλου 

S36 Τραυματισμός των ενδοκοιλιακών οργάνων 

S37 Τραυματισμός των πυελικών οργάνων 

S38 

Τραύματα από σύνθλιψη και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, της 

οσφυϊκής χώρας και της πυέλου 

S39 

Άλλοι και διάφοροι τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και 

της πυέλου 

S40 Επιφανειακά τραύματα του ώμου και του βραχίονα 

S41 Ανοικτά τραύματα του ώμου και του βραχίονα 

S42 Κατάγματα του ώμου και του βραχίονα 

S43 Εξαρθήματα και διαστρέμματα των αρθρώσεων και των συνδέσμων της ωμικής ζώνης 

S44 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα 

S45 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα 

S46 Τραυματισμός των τενόντων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα 

S47 Τραυματισμός από σύνθλιψη του ώμου και του βραχίονα 

S48 Τραυματισμός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα 

S49 Διάφοροι άλλοι τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα 

S50 Επιφανειακοί τραυματισμοί του αγκώνα και του αντιβραχίου 

S51 Ανοικτά τραύματα του αντιβραχίου 

S52 Κατάγματα του αντιβραχίου 

S53 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του αγκώνα 

S54 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του βραχίονα 

S55 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του βραχίονα 

S56 Τραυματισμός των μυών και των τενόντων στο επίπεδο του βραχίονα 

S57 Τραυματισμός του βραχίονα από σύνθλιψη 

S58 Τραυματικός ακρωτηριασμός του βραχίονα 

S59 Διάφοροι άλλοι τραυματισμοί του βραχίονα 

S60 Επιφανειακά τραύματα του καρπού και της άκρας χειρός 

S61 Ανοικτά τραύματα του καρπού και της άκρας χειρός 

S62 Κατάγματα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S63 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S64 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S65 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S66 

Τραυματισμός των μυών και των τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας 

χειρός από σύνθλιψη 



S67 Τραυματισμός του καρπού και της άκρας χειρός από σύνθλιψη 

S68 Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χειρός 

S69 Διάφοροι άλλοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός 

S70 Επιφανειακά τραύματα του ισχίου και του μηρού 

S71 Ανοικτά τραύματα του ισχίου και του μηρού 

S72 Κατάγματα του μηριαίου οστού 

S73 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου 

S74 Τραυματισμός νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού 

S75 Τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού 

S76 Τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού 

S77 Τραυματισμός του ισχίου και του μηρού από σύνθλιψη 

S78 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού 

S79 Άλλοι και αδιευκρίνιστοι τραυματισμοί του μηρού και του ισχίου 

S80 Επιφανειακά τραύματα της κνήμης 

S81 Ανοικτά τραύματα της κνήμης 

S82 Κατάγματα του άκρου ποδός, περιλαμβανομένου και του αστραγάλου 

S83 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα της άρθρωσης και των συνδέσμων του γόνατος 

S84 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο της κνήμης 

S85 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης 

S86 Τραυματισμός των μυών και των τενόντων στο επίπεδο της κνήμης 

S87 Τραυματισμός της κνήμης από σύνθλιψη 

S88 Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης 

S89 Άλλοι και απροσδιόριστοι τραυματισμοί της κνήμης 

S90 Επιφανειακοί τραυματισμοί του αστραγάλου και του άκρου ποδός 

S91 Ανοικτά τραύματα του αστραγάλου και του άκρου ποδός 

S92 Κατάγματα του άκρου ποδός, εξαιρουμένου του αστραγάλου 

S93 

Εξαρθρήματα και διαστρέμματα των αρθρώσεων και των συνδέσμων στο επίπεδο του 

αστραγάλου και του άκρου ποδός 

S94 Τραυματισμοί νεύρων στο επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου ποδός 

S95 

Τραυματισμοί των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου 

ποδός 

S96 

Τραυματισμοί των μυών και των τενόντων στο επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου 

ποδός 

S97 Τραυματισμός του αστραγάλου και του άκρου ποδός από σύνθλιψη 

S98 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αστραγάλου και του άκρου  ποδός 

S99 Άλλοι και απροσδιόριστοι τραυματισμοί του αστραγάλου και της ποδοκνημικής 

T00 Επιφανειακοί τραυματισμοί που περιλαμβάνουν πολλαπλές περιοχές του σώματος 

T01 Ανοικτά τραύματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος 

T02 Κατάγματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος 

T03 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος 

T04 Τραυματισμοί σε πολλαπλές περιοχές του σώματος από σύνθλιψη 

T05 Τραυματικοί ακρωτηριασμοί σε πολλαπλές περιοχές του σώματος 

T06 

Άλλοι τραυματισμοί που περιλαμβάνουν πολλαπλές περιοχές του σώματος και δεν 

ταξινομούνται αλλού 

T07 Διάφοροι πολλαπλοί τραυματισμοί 



T08 Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, χωρίς να προσδιορίζεται το επίπεδο 

T09 

Άλλοι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης και του κορμού, χωρίς να προσδιορίζεται 

το επίπεδο 

T10 Κατάγματα του άνω άκρου, χωρίς να προσδιορίζεται το επίπεδο 

T11 Άλλοι τραυματισμοί του άνω άκρου, χωρίς να προσδιορίζεται το επίπεδο 

T12 Κατάγματα του κάτω άκρου, χωρίς να προσδιορίζεται το επίπεδο 

T13 Άλλοι τραυματισμοί του κάτω άκρου, χωρίς να προσδιορίζεται το επίπεδο 

T14 Τραυματισμοί σε διάφορες περιοχές του σώματος 

T15 Ξένα σώματα στο εξωτερικό τμήμα του οφθαλμού 

T16 Ξένα σώματα του ωτός 

T17 Ξένα σώματα στο αναπνευστικό σύστημα 

T18 Ξένα σώματα στο πεπτικό 

T19 Ξένα σώματα στο ουροποιογεννητικό 

T20 Θερμικά και χημικά εγκαύματα της κεφαλής και του τραχήλου 

T21 Θερμικά και χημικά εγκαύματα του κορμού 

T22 

Θερμικά και χημικά εγκαύματα του ώμου και του άνω άκρου, εξαιρουμένων του 

καρπού κα της άκρας χειρός 

T23 Θερμικά και χημικά εγκαύματα του καρπού και της άκρας χειρός 

T24 

Θερμικά και χημικά εγκαύματα του ισχίου και του κάτω άκρου, εξαιρουμένων του 

αστραγάλου (της ποδοκνημικής;) και του άκρου ποδός 

T25 Θερμικά και χημικά εγκαύματα του αστραγάλου και του άκρου ποδός 

T26 Θερμικά και χημικά εγκαύματα περιοριζόμενα στον οφθαλμό και τα εξαρτήματά του 

T27 Θερμικά και χημικά εγκαύματα του αναπνευστικού συστήματος 

T28 Θερμικά και χημικά εγκαύματα άλλων εσωτερικών οργάνων 

T29 Θερμικά και χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος 

T30 Θερμικά και χημικά εγκαύματα σε μη προσδιοριζόμενες περιοχές του σώματος 

T31 Εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση σώματος που καταλαμβάνουν 

T32 

Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση σώματος που 

καταλαμβάνουν 

T33 Επιφανειακά κρυοπαγήματα 

T34 Κρυοπαγήματα με νέκρωση ιστών 

T35 Κρυοπαγήματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος και διάφορα κρυοπαγήματα 

T36 Δηλητηρίαση από αντιβιοτικά χορηγούμενα συστηματικώς 

T37 

Δηλητηρίαση από άλλους αντιμικροβιακούς και αντιπαρασιτικούς παράγοντες που 

χορηγούνται συστηματικά 

T38 

Δηλητηρίαση από ορμόνες, συνθετικά υποκατάστατά τους και ανταγωνιστών τους, που 

δεν ταξινομούνται αλλού 

T39 Δηλητηρίαση από μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά φάρμακα 

T40 Δηλητηρίαση από ναρκωτικά και παραισθησιογόνα 

T41 Δηλητηρίαση από αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια 

T42 

Δηλητηρίαση από αντιεπιληπτικά, κατασταλτικά - υπνωτικά και αντιπαρκινσονικά 

φάρμακα 

T43 Δηλητηρίαση από ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

T44 Δηλητηρίαση από φάρμακα που προσβάλλουν κυρίως το αυτόνομο νευρικό σύστημα 

T45 

Δηλητηρίαση από κυρίως συστηματικούς και αιματολογικούς παράγοντες, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 



T46 Δηλητηρίαση από παράγοντες που προσβάλλουν κυρίως το καρδιαγγειακό σύστημα 

T47 Δηλητηρίαση από παράγοντες που προσβάλλουν κυριως το γαστρεντερικό σύστημα 

T48 

Δηλητηρίαση από παράγοντες που προσβάλλουν κυρίως τους λείους και γραμμωτούς 

μύες και το αναπνευστικό σύστημα 

T49 

Δηλητηρίαση από παράγοντες που προσβάλλουν κυρίως το δέρμα και τους 

βλεννογόνους υμένες και από οφθαλμολογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και 

οδοντιατρικά φάρμακα 

T50 

Δηλητηρίαση από διουρητικά και διάφορα άλλα φάρμακα, φαρμακευτικές και 

βιολογικές ουσίες 

T51 Τοξικές επιδράσεις του οινοπνεύματος 

T52 Τοξικές επιδράσεις από οργανικούς διαλύτες 

T53 

Τοξικές επιδράσεις παραγώγων του αλογόνου από αλειφατικούς και αρωματικούς 

υδρογονάθρακες 

T54 Τοξικές επιδράσεις διαβρωτικών ουσιών 

T55 Τοξικές επιδράσεις από σάπωνες και απορρυπαντικά 

T56 Τοξικές επιδράσεις από μέταλλα 

T57 Τοξικές επιδράσεις από άλλες ανόργανες ουσίες 

T58 Τοξικές επιδράσεις από μονοξείδιο του άθρακα 

T59 Τοξικές επιδράσεις από άλλα αέρια, καπνούς και ατμούς 

T60 Τοξικές επιδράσεις από εντομοκτόνα 

T61 Τοξικές επιδράσεις από επιβλαβείς ουσίες που περιέχονται στα θαλασσινά 

T62 Τοξικές επιδράσεις από επιβλαβείς ουσίες που περιέχονται στις τροφές 

T63 Τοξικές επιδράσεις από επαφή με δηλητηριώδη ζώα 

T64 

Τοξικές επιδράσεις από αφλατοξίνη και άλλων τροφίμων μολυσμένων από 

μυκητιασικές τοξίνες 

T65 Τοξικές επιδράσεις από διάφορες άλλες ουσίες 

T66 Διάφορες επιδράσεις της ακτινοβολίας 

T67 Επιδράσεις της θερμότητας και του φωτός 

T68 Υποθερμία 

T69 Άλλες επιδράσεις της ελάττωσης της θερμοκρασίας 

T70 Επιδράσεις της ατμοσφαιρικής και υδροστατικής πίεσης 

T71 Ασφυξία 

T73 Αποτελέσματα άλλων μορφών στέρησης 

T74 Σύνδρομα κακής θεραπείας 

T75 Επιδράσεις άλλων εξωγενών παραγόντων 

T78 Παρενέργειες που δεν ταξινομούνται αλλού 

T79 Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 

T80 Επιπλοκές που ακολουθούν μία έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 

T81 Επιπλοκές από διάφορές διαδικασίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 

T82 

Επιπλοκές από καρδιακές και αγγειακές πρσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και 

μοσχεύματα 

T83 

Επιπλοκές από προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα του 

ουροποιογεννητικού συστήματος 

T84 

Επιπλοκές από εσωτερικές ορθοπαιδικές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και 

μοσχεύματα 

T85 Επιπλοκές από άλλες εσωτερικές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα 



T86 Αδυναμία λειτουργίας και απόρριψη μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών 

T87 Επιπλοκές χαρακτηριστικές της επανασυγκόλλησης και του ακρωτηριασμού 

T88 

Άλλες επιπλοκές από τη χειρουργική και ιατρική περίθαλψη, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 

T90 Επακόλουθα τραυματισμού της κεφαλής 

T91 Επακόλουθα τραυματισμού του αυχένα και του κορμού 

T92 Επακόλουθα τραυματισμού του ανω άκρου 

T93 Επακολουθα τραυματισμού του κάτω άκρου 

T94 

Επακόλουθα τραυματισμών που περιλαμβάνουν διάφορες και πολλαπλές περιοχές του 

σώματος 

T95 Επακόλουθα από εγκαύματα, διαβρώσεις και κρυοπαγήματα 

T96 Επακόλουθα δηλητηρίασης από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 

T97 Επακόλουθα τοξικών επιδράσεων από ουσίες οι οποίες δεν είναι ιατρικής προέλευσης 

T98 Επακόλουθα διαφόρων άλλων επιδράσεων εξωγενών παραγόντων 

U51 CheckUp 

V01 Τραυματισμός πεζού σε σύγκρουση με ποδηλάτη 

V02 Τραυματισμός πεζού σε σύγκρουση με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V03 

Τραυματισμός πεζού σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, με ημιφορτηγό και με φορτηγό 

(κλειστό) 

V04 Τραυματισμός πεζού σε σύγκρουση με μεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο 

V05 

Τραυματισμός πεζού σε σύγκρουση με τραίνο ή με όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 

V06 Τραυματισμός πεζού σε σύγκρουση με άλλο όχημα χωρίς μηχανή 

V09 Τραυματισμός πεζού σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V10 Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με πεζό ή με ζώο 

V11 Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με άλλο ποδήλατο 

V12 Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V13 Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό 

V14 Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με μεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο 

V15 

Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 

V16 Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με άλλο όχημα χωρίς μηχανή 

V17 Τραυματισμός ποδηλάτη σε σύγκρουση με σταθερό ή ακίνητο αντικείμενο 

V18 Τραυματισμός ποδηλάτη σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση 

V19 Τραυματισμός ποδηλάτη σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V20 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο 

V21 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με ποδηλάτη 

V22 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V23 

Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό 

φορτηγό 

V24 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με μεγάλο φορτηγό ή λεοφωρείο 

V25 

Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 

V26 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με άλλο όχημα χωρίς μηχανή 

V27 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε σύγκρουση με σταθερό ή ακίνητο αντικείμενο 

V28 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση 



V29 Τραυματισμός μοτοσυκλετιστή σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V30 Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο 

V31 Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με ποδηλάτη 

V32 Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V33 

Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό 

ή κλειστό φορτηγό 

V34 

Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με μεγάλο φορτηγό ή 

λεωφορείο 

V35 

Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που 

κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 

V36 Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με όχημα χωρίς μηχανή 

V37 

Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε σύγκρουση με σταθερό ή ακίνητο 

αντικείμενο 

V38 Τραυματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση 

V39 Τραύματισμός επιβάτη τρικύκλου οχήματος σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V40 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο 

V41 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με ποδηλάτη 

V42 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V43 

Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό και 

κλειστό φορτηγό 

V44 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με μεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο 

V45 

Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 

V46 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με άλλο όχημα χωρίς μηχανή 

V47 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε σύγκρουση με σταθερό ή ακίνητο αντικείμενο 

V48 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση 

V49 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V50 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο 

V51 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με ποδήλατο 

V52 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V53 

Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ήμιφορτηγό ή 

κλειστό φορτηγό 

V54 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με μεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο 

V55 

Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 

V56 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με άλλο όχημα χωρίς μηχανή 

V57 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε σύγκρουση με σταθερό ή ακίνητο αντικείμενο 

V58 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε τροχαίου ατύχημα χωρίς σύγκρουση 

V59 Τραυματισμός επιβάτη ημιφορτηγού σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V60 Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο 

V61 Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού σε σύγκρουση με ποδήλατο 

V62 Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V63 

Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό 

φορτηγό 

V64 Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού με μεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο 

V65 

Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 



V66 Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού με άλλο όχημα χωρίς μηχανή 

V67 Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού με σταθερό ή ακίνητο αντικείμενο 

V68 Τραυματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση 

V69 Τραύματισμός επιβάτη μεγάλου φορτηγού σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V70 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο 

V71 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με ποδήλατο 

V72 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα 

V73 

Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή 

κλειστό φορτηγό 

V74 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με μεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο 

V75 

Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 

V76 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με άλλο όχημα χωρίς μηχανή 

V77 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε σύγκρουση με σταθερό ή ακίνητο αντικείμενο 

V78 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε τροχαίο ατύχημα χωρίς σύγκρουση 

V79 Τραυματισμός επιβάτη λεωφορείου σε διάφορα άλλα τροχαία ατυχήματα 

V80 

Τραυματισμός αναβάτη κάποιου ζώου ή επιβάτη οχήματος που έλκεται από ζώο σε 

τροχαίο ατύχημα 

V81 

Τραυματισμός επιβάτη τραίνου ή επιβάτη οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές 

γραμμές, σε τροχαίο ατύχημα 

V82 Τραυματισμός επιβάτη αυτοκινήτου σε τροχαίο ατύχημα 

V83 

Τραυματισμός επιβάτη ειδικού οχήματος που χρησιμοποιήται κυρίως σε βιομηχανίες, 

σε τροχαίο ατύχημα 

V84 

Τραυματισμός επιβάτη ειδικού οχήματος, χρησιμοποιούμενο στην γεωργία, σε τροχαίο 

ατύχημα 

V85 Τραυματισμός επιβάτη οχήματος ειδικής κατασκευής, σε τροχαίο ατύχημα 

V86 

Τραυματισμός επιβάτη οχήματος που κινείται σε όλα τα εδάφη ή άλλου μηχανοκίνητου 

οχήματος που έχει σχεδιαστεί κυρίως για να κινείται εκτός δρόμου, σε τροχαίο ατύχημα 

V87 

Συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα όπου το είδος του μεταφορικού μέσου του θύματος 

είναι άγνωστο 

V88 

Συγκεκριμένο μη τροχαίο ατύχημα όπου το είδος του μεταφορικού μέσου του θύματος 

είναι άγνωστο 

V89 

Ατύχημα με όχημα που φέρει ή όχι μηχανή, χωρίς ο τύπος του οχήματος να είναι 

συγκεκριμένος 

V90 Ατύχημα με σκάφος που προκαλεί πνιγμό και βύθιση 

V91 Ατύχημα με σκάφος που προκαλεί άλλους τραυματισμούς 

V92 Πνιγμός και βύθιση σε θαλάσσιο ατύχημα που δεν περιλαμβάνει ατύχημα με σκάφος 

V93 

Ατύχημα κατά την επιβίβαση σε σκάφος χωρίς όμως ατύχημα με το σκάφος, που δεν 

προκαλεί πνιγμό ή βύθιση 

V94 Άλλα διάφορα θαλάσσια ατυχήματα 

V95 Ατυχήματα με μηχανοκίνητα αεροσκάφη που προκαλούν τραυματισμό του επιβάτη 

V96 Ατυχήματα με μηχανοκίνητα αεροσκάφη  που προκαλούν τραυματισμό του επιβάτη 

V97 Άλλα συγκεκριμένα αεροπορικά ατυχήματα 

V98 Άλλα συγκεκριμένα τροχαία ατυχήματα 

V99 Διάφορα τροχαία ατυχήματα 

W00 Πτώση σε έδαφος με πάγο και χιόνι 

W01 Πτώση στο έδαφος από ολίσθημα, παραπάτημα ή τρέκλισμα 



W02 Πτώση με παγοπέδιλα - σκί - πατίνια και skateboard 

W03 Άλλες πτώσεις στο έδαφος οφειλόμενες σε σύγκρουση με ή σε ώθηση από άλλο άτομο 

W04 Πτώση κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή υποστήριξης ενός ατόμου από άλλα άτομα 

W05 Πτώση από καρέκλα που φέρει ρόδες 

W06 Πτώση από κρεβάτι 

W07 Πτώση από καρέκλα 

W08 Πτώση από άλλα έπιπλα 

W09 Πτώση που αναφέρεται σε εξοπλισμό γηπέδου 

W10 Πτώση πάνω σε και από σκαλοπάτια 

W11 Πτώση πάνω σε και από σκάλα 

W12 Πτώση πάνω σε και από σκαλωσιά (ικρίωμα) 

W13 Πτώση από, έξω από ή μέσα από κτίριο ή άλλο οικοδόμημα 

W14 Πτώση από δένδρο 

W15 Πτώση από γκρεμό (βράχο) 

W16 

Βουτιά ή κατάδυση στο νερό που προκαλεί άλλον τραυματισμό εκτός του πνιγμού και 

της βύθισης 

W17 Άλλες πτώσεις από ένα επίπεδο στο άλλο 

W18 Άλλες πτώσεις στο ίδιο επίπεδο 

W19 Διάφορες άλλες πτώσεις 

W20 Χτύπημα από αντικείμενο που εκτοξεύεται ή πέφτει 

W21 Χτύπημα ενάντια σε ή από αθλητικό εξοπλισμό 

W22 Χτύπημα ενάντια σε ή από άλλα αντικείμενα 

W23 Σύλληψη, σύνθλιψη, ενσκήνωση μέσα σε ή ανάμεσα από αντικείμενα. 

W24 Επαφή με συσκευές ανύψωσης και μετάδοσης που δεν ταξινομούνται αλλού 

W25 Επαφή με κοφτερό γυαλί 

W26 Επαφή με μαχαίρι, ξίφος ή στιλέτο 

W27 Επαφή με εργαλείο χειρός χωρίς μηχανή 

W28 Επαφή με χλοοκοπτικό μηχάνημα 

W29 Επαφή με εργαλεία χειρός με μηχανή και μηχανικό εξοπλισμό του σπιτιού 

W30 Επαφή με αγροτικά μηχανήματα 

W31 Επαφή με διάφορα άλλα μηχανήματα 

W32 Πυροβολισμός από περίστροφο 

W33 Πυροβολισμός από καραμπίνα, κυνηγετικό όπλο και άλλα μεγαλύτερα όπλα 

W34 Πυροβολισμός από διάφορα άλλα πυροβόλα όπλα 

W35 Έκρηξη και ρήξη λέβητα 

W36 Έκρηξη και ρήξη gas cylinder 

W37 Έκρηξη και ρήξη σε αγωγούς ή σωλήνες υπό πίεση 

W38 Έκρηξη και ρήξη σε άλλες συγκεκριμένες συσκευές υπό πίεση 

W39 Έκρηξη πυροτεχνήματος 

W40 Έκρηξη άλλων υλικών 

W41 Έκθεση σε πίδακα υψηλής πίεσης 

W42 Έκθεση στο θόρυβο 

W43 Έκθεση σε δόνηση 

W44 Ξένο σώμα εισερχόμενο μέσα από η δια του οφθαλμού ή φυσικής οπής 

W45 Ξένο σώμα ή αντικείμενο που εισέρχεται δια του δέρματος 



W49 Έκθεση σε διάφορες άλλες μηχανικές δυνάμεις από άψυχα αντικείμενα 

W50 Χτύπημα, λάκτισμα, σύνθλιψη, δήγμα ή γρατζούνισμα από άλλο άτομο 

W51 Χτύπημα εναντίον άλλου ατόμου η πτώση επάνω σε άλλο άτομο 

W52 

Σύνθλιψη, ώθηση ή ποδοπάτημα από πλήθος ή από άτομα που τρέπονται σε άτακτη 

φυγή. 

W53 Δήγμα από αρουραίο 

W54 Δήγμα ή χτύπημα από σκύλο 

W55 Δήγμα ή χτύπημα από άλλα θηλαστικά 

W56 Επαφή με θαλάσσια ζώα 

W57 

Δήγμα ή νυγμός από μη δηλητηριώδες έντομο και από άλλα μη δηλητηριώδη 

αρθρόποδα 

W58 Δήγμα ή χτύπημα από κροκόδειλο ή αλλιγάτορα 

W59 Δήγμα ή σύνθλιψη από άλλα ερπετά 

W60 Επαφή με αγκάθια φυτών και κοφτερά φύλλα 

W64 Επαφή με διάφορες άλλες δυνάμεις από έμψυχα αντικείμενα 

W65 Πνιγμός και καταβύθιση στο λουτήρα 

W66 Πνιγμός και καταβύθιση μετά από πτώση στο λουτήρα 

W67 Πνιγμός και καταβύθισησε κολυμβητική δεξαμενή 

W68 Πνιγμός και καταβύθιση μετά από πτώση σε κολυμβητική δεξαμενή 

W69 Πνιγμός και καταβύθιση μέσα σε φυσικά ύδατα 

W70 Πνιγμός και καταβύθιση μετά από πτώση σε φυσικά ύδατα 

W73 Άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις πνιγμού και καταβύθισης 

W74 Διάφορες περιπτώσεις πνιγμού και καταβύθισης. 

W75 Ασφυξία και στραγγαλισμός από ατύχημα στο κρεββάτι 

W76 Άλλες περιπτώσεις απαγχονισμού και στραγγαλισμού από ατύχημα 

W77 

Απειλή της αναπνευστικής λειτουργίας που οφείλεται σε υποχώρηση, κατολίσθηση και 

άλλες καταστάσεις 

W78 Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου 

W79 Εισρόφηση και κατάποση τροφής που προκαλεί απόφραξη της αναπνευστικής οδού 

W80 

Εισρόφηση και κατάποση άλλων αντικειμένων που προκαλούν απόφραξη της 

αναπνευστικής οδού 

W81 Περιορισμός ή παγίδευση σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο 

W83 Άλλες συγκεκριμένες καταστάσεις που απειλούν την αναπνοή 

W84 Διάφορες καταστάσεις που απειλούν την αναπνοή. 

W85 Έκθεση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

W86 Έκθεση σε άλλες συγκεκριμένες μορφές ηλεκτρικού ρεύματος 

W87 Έκθεση σε διάφορες άλλες μορφές ηλεκτρικού ρεύματος 

W88 Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία 

W89 Έκθεση σε τεχνητό ορατό και υπεριώδες φως 

W90 Έκθεση σε άλλες μη ιονίζουσες μορφές ακτινοβολίας 

W91 Έκθεση σε διάφορους τύπους ακτινοβολίας 

W92 Έκθεση σε υπερβολική θερμότητα, τεχνητής προέλευσης 

W93 Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος, τεχνητής προέλευσης 

W94 

Έκθεση σε υψηλή και χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και σε μεταβολές της ατμοσφαιρικής 

πίεσης 

W99 Έκθεση σε διάφορους άλλους τεχνητούς περιβαλλοντικούς παράγοντες 



X00 Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε κτίριο ή οικοδόμημα 

X01 Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά όχι σε κτίριο ή οικοδόμημα 

X02 Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά σε κτίριο ή οικοδόμημα 

X03 Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά όχι σε κτίριο ή οικοδόμημα 

X04 Έκθεση σε ανάφλεξη εξαιρετικά εύφλεκτου υλικού 

X05 Έκθεση σε ανάφλεξη ή τήξη νυχτικού 

X06 Έκθεση σε ανάφλεξη ή τήξη άλλου ρουχισμού ή ενδύματος 

X08 Έκθεση σε καπνό, φωτιά ή φλόγες σε άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις 

X09 Έκθεση σε καπνό, φωτιά ή φλόγες σε διάφορες άλλες περιπτώσεις 

X10 Επαφή με ζεστά ποτά, λίπη και μαγειρικά έλαια 

X11 Επαφή με καυτό νερό βρύσης 

X12 Επαφή με ζεστά υγρά 

X13 Επαφή με ατμό και ξεστές εξατμίσεις 

X14 Επαφή με ζεστό αέρα και αέρια 

X15 Επαφή με ζεστές οικιακές συσκευές 

X16 Επαφή με συσκευές θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ και σωλήνες 

X17 Επαφή με μηχανές, μηχανήματα και εργαλεία 

X18 Επαφή με ζεστά 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 σκορπιό 

X23 Επαφή με μεγάλες σφήκες, σκνίπες και μέλισσες 

X24 Επαφή με σαρανταποδαρούσες και δηλητηριώδη μυριάποδα (τροπικές χώρες) 

X25 Επαφή με συγκεκριμένα αλλά δηλητηριώδη αρθρόποδα 

X26 Επαφή με δηλητηριώδη θαλάσσια ζώα και φυτά 

X27 Επαφή με συγκεκριμένα άλλα δηλητηριώδη ζώα 

X28 Επαφή με συγκεκριμένα άλλα δηλητηριώδη φυτά 

X29 Επαφή με διάφορα άλλα δηλητηριώδη ζώα ή φυτά 

X30 Έκθεση σε υπερβολική φυσική θερμότητα 

X31 Έκθεση σε υπερβολικό φυσικό ψύχος 

X32 Έκθεση στο ηλιακό φως 

X33 Θύμα κεραυνού 

X34 Θύμα σεισμού 

X35 Θύμα ηφαιστειακής έκρηξης 

X36 Θύμα χιονοστιβάδας, καθίζησης εδάφους και άλλων γεωλογικών αναταραχών 

X37 Θύμα κατακλυσμού 

X38 Θύμα πλημμύρας 

X39 Έκθεση σε διάφορα άλλα στοιχεία της φύσεως 

X40 

Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε μη οπιούχα αναλγητικά - αντιπυρετικά και 

αντιρευματικά φάρμακα 

X41 

Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, κατασταλτικά - υπνωτικά, 

αντιπαρκινσονικά, και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

X42 

Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε ναρκωτικά και νευροληπτικά 

(παραισθησιογόνα) INSERT INTO [c3] 



(C3_KEY1,C3_KEY2,C3_CODE,C3_A,C3_B,C3_C,[DESC],NOTES) VALUES  που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

X43 

Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που επιδρούν στο αυτόνομο 

νευρικό σύστημα 

X44 

Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε διάφορα άλλα φάρμακα, φαρμακευτικές και 

βιολογικές ουσίες 

X45 Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση στο αλκοόλ 

X46 

Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες, αλογονομένους 

υδρογονάνθρακες και των ατμών τους 

X47 Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς 

X48 Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε εντομοκτόνα 

X49 Τυχαίες δηλητηριάσεις από και έκθεση σε διάφορα άλλα χημικά και επιβλαβείς ουσίες 

X50 Υπερπροσπάθεια και επίπονες ή επαναλμβανόμενες κινήσεις 

X51 Ταξίδι και κίνηση 

X52 Παρατεταμένη διαμονή σε περιβάλλον χωρίς βαρύτητα 

X53 Έλλειψη τροφής 

X54 Έλλειψη νερού 

X57 Διάφορες μορφές στέρησης 

X58 Έκθεση σε άλλους συγκεκριμένους παράγοντες 

X59 Έκθεση σε διάφορους παράγοντες 

X60 

Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιούχα αναλγητικά, αντιπυρετικά και 

αντιρευματικά φάρμακα 

X61 

Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, κατασταλτικά - 

υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα που δεν ταξινομούνται αλλού 

X62 

Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και νευροληπτικά 

(παραισθησιογόνα) INSERT INTO [c3] 

(C3_KEY1,C3_KEY2,C3_CODE,C3_A,C3_B,C3_C,[DESC],NOTES) VALUES  που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

X63 

Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που επιδρούν στο 

αυτόνομο νευρικό σύστημα 

X64 

Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε διάφορα άλλα φάρμακα φαρμακευτικές 

και βιολογικές ουσίες 

X65 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε αλκοόλ 

X66 

Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε σε οργανικούς διαλύτες αλογονομένους 

υδρογονάνθρακες και τους ατμούς τους 

X67 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς 

X68 Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα 

X69 

Εκούσια αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε διάφορα άλλα χημικά, και επιβλαβείς 

ουσίες 

X70 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια απαγχονισμού, στραγγαλισμού και ασφυξίας 

X71 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια πνιγμού και καταβύθισης 

X72 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια πυροβολισμού με περίστροφο 

X73 

Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια πυροβολισμού από καραμπίνα, κυνηγετικό όπλο και 

μεγάλο πυροβόλο όπλο 

X74 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια πυροβολισμού από διάφορα άλλα πυροβόλα όπλα 

X75 Εκούσιος αυτοτραυματισμός από εκρηκτικό υλικό 

X76 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια καπνού, φωτιάς και από φλόγες 



X77 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια ατμών, ζεστών ατμών και θερμών αντικειμένων 

X78 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια αιχμηρού αντικειμένου 

X79 Εκούσιος αυτοτραυματισμός με αμβλύ αντικείμενο 

X80 Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια πτώσης από ψηλή τοποθεσία 

X81 

Εκούσιος αυτοτραυματισμός δια πτώσης ή τοποιέτησης μπροστά από κινούμενο 

αντικείμενο 

X82 Εκούσιος αυτοτραυματισμός μέσω σύγκρουσης με μηχανοκίνητο όχημα 

X83 Εκούσιος αυτοτραυματισμός μέσω άλλων συγκεκριμένων μέσων 

X84 Εκούσιος αυτοτραυματισμός μέσω διαφόρων μέσων 

X85 Επίθεση με φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 

X86 Επίθεση με καυστικές ουσίες 

X87 Επίθεση με εντομοκτόνα 

X88 Επίθεση με αέρια και ατμούς 

X89 Επίθεση με άλλα συγκεκριμένα χημικά και επιβλαβείς ουσίες 

X90 Επίθεση με διάφορα άλλα χημικά ή επιβλαβείς ουσίες 

X91 Επίθεση δια απαγχονισμού, στραγγαλισμού και ασφυξίας 

X92 Επίθεση δια πνιγμού και καταβύθιση 

X93 Επίθεση δια πυροβολισμού με περίστροφο 

X94 Επίθεση δια πυροβολισμού με καραμπίνα, κυνηγετικό όπλο και μεγάλο πυροβόλο όπλο 

X95 Επίθεση δια πυροβολισμού με διάφορα άλλα πυροβόλα όπλα 

X96 Επίθεση με εκρητικά υλικά 

X97 Επίθεση με καπνό, φωτιά και φλόγες 

X98 Επίθεση με ατμό, ζεστούς ατμούς και θερμά αντικείμενα 

X99 Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο 

Y00 Επίθεση με αμβλύ αντικείμενο 

Y01 Επίθεση δια ωθήσεως από ψηλή τοποθεσία 

Y02 

Επίθεση δια ωθήσεως ή τοποθετήσεως του θύματος μπροστά από κινούμενο 

αντικείμενο 

Y03 Επίθεση δια σύγκρουσης με μηχανοκίνητο όχημα 

Y04 Επίθεση δια σωματικής βίας 

Y05 Σεξουαλική επίθεση δια σωματικής βίας 

Y06 Παραμέληση και εγκατάλειψη 

Y07 Άλλα σύνδρομα κακοποίησης 

Y08 Επίθεση δια άλλων συγκεκριμένων μέσων 

Y09 Επίθεση δια διαφόρων άλλων μέσων 

Y10 

Δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιούχα 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 νευροληπτικά (παραισθησιογόνα) 

INSERT INTO [c3] (C3_KEY1,C3_KEY2,C3_CODE,C3_A,C3_B,C3_C,[DESC],NOTES) VALUES  

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 διάφορα άλλα 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, 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, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y19 

Δηλητηρίαση από και έκθεση σε διάφορα άλλα χημικά και επιβλαβείς ουσίες, χωρίς 

συγκεκριμένη πρόθεση 

Y20 Απαγχονισμός, στραγγαλισμός και ασφυξία, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y21 Πνιγμός και καταβύθιση, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y22 Πυροβολισμός από περίστροφο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y23 

Πυροβολισμός από καραμπίνα, κυνηγετικό όπλο και μεγαλύτερα πυροβόλα όπλα, χωρίς 

συγκεκριμένη πρόθεση 

Y24 Πυροβολισμός από διάφορα άλλα πυροιβόλα όπλα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y25 Επαφή με εκρηκτικές ύλες, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y26 Επαφή με καπνό, φωτιά και φλόγες, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y27 Επαφή με ατμό, θερμούς ατμούς και θερμά αντικείμενα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y28 Επαφή με αιχμηρό 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 lying or running before or into moving object, undetermined intent 

Y32 Σύγκρουση μηχανικού οχήματος, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y33 Ορισμένα άλλα γεγονότα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y34 Διάφορα άλλα γεγονότα, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 

Y35 Νομική παρέμβαση 

Y36 Πολεμικές επιχειρήσεις 

Y40 Αντιβιοτικά χορηγούμενα συστηματικώς 

Y41 Άλλοι αντιμικροβιακοί και αντιπαρασιτικοί παράγοντες που χορηγούνται συστηματικώς 

Y42 

Ορμόνες, συνθετικά υποκατάστατα αυτών και ανταγωνιστές τους, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 

Y43 Πρωταρχικά συστηματικοί παράγοντες 

Y44 Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν κυρίως στα συστατικά του αίματος 

Y45 Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Y46 Αντιεπιληπτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα 

Y47 Κατασταλτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα 

Y48 Αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια 

Y49 Ψυχότροπα φάρμακα, μη αλλού ταξινομούμενα 

Y50 Διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Y51 Φάρμακα τα οποία επιδρούν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 

Y52 Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα 

Y53 Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα 

Y54 

Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν κυρίως στο ισοζύγιο του ύδατος και στο μεταβολισμό 

των αλάτων και του ουρικού οξέος 

Y55 

Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν κυρίως στους λείους και γραμμωτούς μύες και στο 

αναπνευστικό σύστημα 



Y56 

Τοπικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν κυρίως στο δέρμα και στους βλεννογόνους 

υμένες καθώς και οφθαλμολογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα 

Y57 Διάφορα άλλα φάρμακα και φαρμακευτικά σκευάσματα 

Y58 Εμβόλια αντιμικροβιακά 

Y59 Διάφορα άλλα εμβόλια και βιολογικές ουσίες 

Y60 

Ακούσια διατομή, νύξη, διάτρηση ή πρόκληση αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της 

ιατρικής και χειρουργικής περίθαλψης 

Y61 

Ξένο σώμα το οποίο παρέμεινε από λάθος στον οργανισμό κατά τη διάρκεια της 

ιατρικής και χειρουργικής περίθαλψης 

Y62 

Ελλειπής τήρηση των κανόνων αντισηψίας κατά τη διάρκεια της χειρουργικής και 

ιατρικής περίθαλψης 

Y63 Λάθη στη δοσολογία κατά τη διάρκεια της χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης 

Y64 Μολυσμένες ιατρικές ή Βιολογικές ουσίες 

Y65 Αλλά ατυχή συμβάματα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης 

Y66 Έλλειψη παροχής χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης 

Y69 Διάφορα ατυχή συμβάματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής και χειρουργικής περίθαλψης 

Y70 Συσκευές αναισθησίας που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y71 Συσκευές του καρδιαγγειακού συστήματος που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y72 Ωτορυνολαρυγγολογικές συσκευές που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y73 

Συσκευές που χρησιμοποιούνται στη γαστρεντερολογία και την ουρολογία σχετίζονται 

με τέτοια προβλήματα 

Y74 

Συσκευές γενικής νοσοκομειακής ή ατομικής χρήσης που σχετίζονται με τέτοια 

προβλήματα 

Y75 Νευρολογικές συσκευές που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y76 Συσκευές της γυναικολογίας και μαιευτικής με τέτοια προβλήματα 

Y77 Οφθαλμολογικές συσκευές που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y78 Ακτινολογικές συσκευές που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y79 Ορθοπεδικές συσκευές που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y80 Συσκευές φυσιατρικής που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y81 Συσκευές γενικής και πλαστικής χειρουργικής που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y82 Διάφορες άλλες ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα 

Y83 

Χειρουργική επέμβαση, ή χειρουργικές πράξεις ως αιτία πρόκλησης παθολογικής 

αντίδρασης στον ασθενή, ή κάποιας όψιμης επιπλοκής, χωρίς να αναφέρεται ατύχημα ή 

λάθος κατά το χρόνο της χειρουργικής πράξης 

Y84 

Άλλες ιατρικές πράξεις ως αιτία παθολογικών αντιδράσεων του ασθενούς, ή όψιμων 

επιπλοκών χωρίς να αναφέρεται ατύχημα ή λάθος κατά το χρόνο διεξαγωγής της 

πράξης 

Y85 Συνέπειες τροχαίων ατυχημάτων 

Y86 Συνέπειες άλλων ατυχημάτων 

Y87 

Συνέπειες εκούσιου αυτοτραυματισμού, επιθέσεων και γεγονότων χωρίς συγκεκριμένη 

πρόθεση 

Y88 Συνέπειες της χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης ως εξωγενών παραγόντων 

Y89 Συνέπειες άλλων εξωγενών παραγόντων 

Y90 

Αποδεδειγμένη συμμετοχή του οινοπνεύματος μέσω μέτρησης των επιπέδων αλκοόλ 

στο αίμα 

Y91 Αποδεδειγμένη συμμετοχή του οινοπνεύματος μέσω εκτίμησης του επιπέδου της μέθης 

Y95 Καταστάσεις που σχετίζονται με το νοσοκομείο 



Y96 Καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία 

Y97 Καταστάσεις που σχετίζονται με τη μόλυνση του περιβάλλοντος 

Y98 Καταστάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 

Z00 

Γενική εξέταση και διερεύνηση σε άτομα που δεν αναφέρουν κάποια ενόχληση ή 

κάποια συγκεκριμένη διάγνωση 

Z01 

Άλλες ειδικές εξετάσεις και διερευνητικές μέθοδοι σε άτομα που δεν αναφέρουν 

κάποια ενόχληση ή κάποια συγκεκριμένη διάγνωση 

Z02 Εξέταση και συνάντηση για administrative purposes 

Z03 Ιατρική παρατήρηση και εκτίμηση για ύποπτα νοσήματα ή καταστάσεις 

Z04 Παρατήρηση και εκτίμηση για άλλες αιτίες 

Z08 Επανεξέταση μετά τη θεραπεία για κακοήθη νεοπλασία 

Z09 

Επανεξέταση μετά τη θεραπεία για άλλες καταστάσεις, εκτός των κακοηθών 

νεοπλασιών 

Z10 Γενικός έλεγχος ρουτίνας συγκεκριμένου υποπληθυσμού 

Z11 Προσυμπτωματικός μαζικός έλεγχος για λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 

Z12 Ειδικές δοκιμασίες διαλογής για νεοπλάσματα 

Z13 Ειδικές δοκιμασίες διαλογής για άλλες παθήσεις και διαταραχές 

Z20 Επαφή με και έκθεση σε μεταδοτικές ασθένειες 

Z21 

Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του 

ανθρώπου (HIV) 

Z22 Φορέας λοιμώδους νοσήματος 

Z23 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι νοσημάτων που οφείλονται σε ένα μικρόβιο 

Z24 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι νοσημάτων που οφείλονται σε έναν συγκεκριμένο ιό 

Z25 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι νοσημάτων που οφείλονται σε έναν ιό 

Z26 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι κάποιου άλλου λοιμώδους νοσήματος 

Z27 Ανάγκη ανοσοποίησης έναντι συνσυασμού λοιμωδών νοσημάτων 

Z28 Ανοσοποίηση που δεν πραγματοποιήθηκε 

Z29 Ανάγκη λήψης άλλων προληπτικών μέτρων 

Z30 Καθορισμός αντισυλληπτικών μέτρων 

Z31 Procreative management 

Z32 Εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

Z33 Τυχαία εγκυμοσύνη 

Z34 Παρακολούθηση της φυσιολογικής κύησης 

Z35 Παρακολούθηση της κύησης υψηλού κινδύνου 

Z36 Προγεννητικός μαζικός έλεγχος με δοκιμασίες διαλογής 

Z37 Αποτέλεσμα του τοκετού 

Z38 Ζώντα νεογνά σύμφωνα με τον τόπο γέννησης 

Z39 Φροντίδα και παρακολούθηση μετά τον τοκετό 

Z40 Προληπτική χειρουργική 

Z41 

Ιατρικές πράξεις που γίνονται για άλλους σκοπούς πλην της βελτίωσης της κατάστασης 

της υγείας του ατόμου 

Z42 Μεταγενέστερη φροντίδα, περιλαμβανομένης και της πλαστικής χειρουργικής 

Z43 Περιποίηση των τεχνητών εισόδων 

Z44 Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών 

Z45 Ρύθμιση και διαχείριση εμφυτευμένων συσκευών 



Z46 εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών 

Z47 Μεταγενέστερη φροντίδα στην ορθοπαιδική 

Z48 Μεταγενέστερη φορντίδα στη χειρουργική 

Z49 Ιατρική φροντίδα στις περιπτώσεις αιμοδιάλυσης (dialysis) 

Z50 Ιατρική φροντίδα με τη χρήση μεθόδων αποκατάστασης 

Z51 Άλλες περιπτώσεις ιατρικής φροντίδας 

Z52 Δωρητές ιστών και οργάνων 

Z53 

Άτομα τα οποία απευθύνονται στις υπηρεσίες υγείας σχετικά με ιατρικές πράξεις, οι 

οποίες δεν πραγματώνονται 

Z54 Ανάρρωση 

Z55 Προβλήματα που σχετίζονται με τη μόρφωση και την παιδεία 

Z56 Προβλήματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την ανεργία 

Z57 Επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου 

Z58 Προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 

Z59 Προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες στέγασης και την οικονομική κατάσταση 

Z60 Προβλήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον 

Z61 Προβλήματα που σχετίζονται με τραυματικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία 

Z62 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή 

Z63 

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τις ομάδες πρωτογενούς υποστήριξης, 

περιλαμβανομένων και των οικογενειακών καταστάσεων 

Z64 Προβλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 

Z65 Προβλήματα που σχετίζονται με άλλων ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 

Z70 

Αναζήτηση ιατρικής συμβουλής σχετικά με τη σεξουαλική στάση και συμπεριφορά 

καθώς και το σεξουαλικό προσανατολισμό 

Z71 

Άτομα τα οποία απευθύνονται στις υπηρεσίες υγείας προς αναζήτηση ιατρικών και 

άλλων συμβουλών, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Z72 Προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 

Z73 Προβλήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής 

Z74 

Προβλήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των ατόμων που προσφέρουν 

φροντίδα 

Z75 

Προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή ιατρικών διευκολύνσεων και φροντίδας για 

την υγεία 

Z76 Άτομα που απευθύνονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες περιστάσεις 

Z80 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασίας 

Z81 Οικογενειακό ιστορικό νοητικών διαταραχών και διαταραχών της συμπεριφοράς 

Z82 

Οικογενειακό ιστορικό συγκεκριμένης αναπηρίας και χρόνιων νοσημάτων που 

καταλήγουν σε αναπηρία 

Z83 Οικογενειακό ιστορικό άλλων συγκεκριμένων διαταραχών 

Z84 Οικογενειακό ιστορικό σχετικό με άλλες καταστάσεις 

Z85 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλασίας 

Z86 Ατομικό ιστορικό σχετικό με άλλες καταστάσεις 

Z87 Ατομικό ιστορικό σχετικό με άλλες νόσους και καταστάσεις 

Z88 Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 

Z89 Επίκτητη απώλεια άκρου 

Z90 Επίκτητη απώλεια οργάνων, που δεν ταξινομείται αλλού 

Z91 Ατομικό ιστορικό σχετικό με παράγοντες κινδύνου, που δεν ταξινομούνται αλλού 



Z92 Ατομικό ιστορικό ιατρικής περίθαλψης 

Z93 Κατάσταση των τεχνητών εισόδων (Artificial opening status) 

Z94 Κατάσταση μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών 

Z95 Παρουσία καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων 

Z96 Παρουσία άλλων λειτουργικών εμφυτευμάτων 

Z97 Παρουσία άλλων συσκευών 

Z98 Άλλες μετεγχειρητικές καταστάσεις 

Z99 Εξάρτηση από συσκευές και μηχανήματα, που δεν ταξινομείται αλλού 

 


