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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π.οικ.3672
Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς
Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International
Classification of Diseases).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις:
Α. της παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014
(ΦΕΚ 194/Α΄) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό
της εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία συστήματος
αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία”-Προσαρμογή
στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής
της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 66 τον ν. 4486/2017
(ΦΕΚ 115/Α’),
Β. της αριθμ. Υ 25 απόφασης (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-2015)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη».
2) Tη με αριθ. πρωτ. 5661/9.10.2014 (Πρωτ. Γραφείο
Υπουργού) Σύμβαση της Άδειας Χρήσης των ICD-10
(«Authorization for Use of ICD-10 for Greek Government
Purposes») που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου
Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
3) Το με αριθμ. πρωτ. 28/30-05-2017 έγγραφο της
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. (νυν ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με θέμα: «Κατάθεση
Πρότασης ΕΣΑΝ ΑΕ των ενδεδειγμένων Νέων Ιατρικών
Κωδικοποιήσεων Διαγνώσεων Νόσων και Ιατρικών Πράξεων».
4) Την υπ’ αριθμ. 42 απόφαση της 264ης/29-9-2017
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

Αρ. Φύλλου 231

5) Την υπ’ αριθμ. Γ2δ/οικ.3586/16.1.2018 υπουργική
απόφαση «Aποδοχή της υπ’ αριθμ. 42 απόφασης της
264ης/29-9-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».
6) Την αριθμ. B2α/Γ.Π.οικ.95791/22.12.2017, βεβαίωση
της Δ/νσης Oικονομικής Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των
προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, αποφασίζουμε:
Ορίζεται νέος Συστηματικός Κατάλογος Κωδικών της
Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών
Προβλημάτων Υγείας με την ονομασία «Ελληνική Τροποποίηση ICD-10, ICD-10-GrM (Greek Modification)».
Οι ανωτέρω Κωδικοποιήσεις είναι συμβατές με τη δημιουργία του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) επί τη βάσει των αρχών των
DRG συστημάτων και θα εφαρμοσθούν αρχικά μόνο στα
νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την
καθολική εφαρμογή του.
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που κατά νόμο απαιτείται η χρήση αντίστοιχων Κωδικοποιήσεων και μέχρι την
καθολική εφαρμογή του Συ.Κ.Ν.Υ. συνεχίζουν να ισχύουν
οι υφιστάμενες κωδικοποιήσεις, όπως κατά περίπτωση
η χρήση τους έχει οριστεί.
Στη μεταβατική αυτή περίοδο οι νέες Κωδικοποιήσεις
θα τεθούν σε διαβούλευση στην ιατρική κοινότητα με
ευθύνη της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.
Μετά την καθολική εφαρμογή του Συ.Κ.Ν.Υ. θα καθοριστούν τα πεδία εφαρμογής των νέων Κωδικοποιήσεων
και ο βαθμός αντικατάστασης των παλαιοτέρων.
Η συγκεκριμένη Κωδικοποίηση θα τροποποιείται και
θα συμπληρώνεται μελλοντικά με βάσει νεότερα ιατρικά
δεδομένα.
Προσαρτάται σχετικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Τεύχος Β’ 231/31.01.2018

E07.8

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άλλες καθορισμένες διαταραχές του θυρεοειδούς
Ανωμαλία της θυρεοσφαιρίνης
Σύνδρομο νοσούντος ευθυρεοειδικού [Sick euthyroid syndrome]
Θυρεοειδική(ό):
• αιμορραγία
• έμφρακτο

E07.9

∆ιαταραχή του θυρεοειδούς, μη καθορισμένη

Σακχαρώδης διαβήτης
(E10-E14)
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο
κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ).
Οι ακόλουθοι τέταρτοι χαρακτήρες προορίζονται για χρήση μαζί με τις κατηγορίες E10-E14:

Με κώμα

.0

∆ιαβητικό κώμα:
• υπερωσμωτικό
• με ή χωρίς κετοξέωση
Υπεργλυκαιμικό κώμα ΜΚΑ
Υπογλυκαιμικό κώμα (.6)
Εξαιρ.:

Με κετοξέωση

.1

∆ιαβητική:

χωρίς αναφερόμενο κώμα

• οξέωση
• κετοξέωση

.2+

Με νεφρικές επιπλοκές

∆ιαβητική νεφροπάθεια (N08.3*)
Ενδοτριχοειδική σπειραματοσκλήρυνση (N08.3*)
Σύνδρομο Kimmelstiel–Wilson (N08.3*)

.3+

Με οφθαλμικές επιπλοκές

∆ιαβητικός(ή):
• καταρράκτης (H28.0*)
• αμφιβληστροειδοπάθεια (H36.0*)

.4+

Με νευρολογικές επιπλοκές

∆ιαβητική:
• αμυοατροφία (G73.0*)
• νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)
• πολυνευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)
• μονονευροπάθεια (G59.0*)
• πολυνευροπάθεια (G63.2*)

.5

Με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία

∆ιαβητική(ό):
• γάγγραινα
• περιφερική αγγειοπάθεια (I79.2*)
• έλκος

.6

Με άλλες καθορισμένες επιπλοκές

∆ιαβητική αρθροπάθεια+ (M14.2*)
Υπογλυκαιμία
Υπογλυκαιμικό κώμα
Νευροπαθητική διαβητική αρθροπάθεια+ (M14.6*)

.7
.8

Με πολλαπλές επιπλοκές
Με μη καθορισμένες επιπλοκές
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Χωρίς επιπλοκές

Για τις κατηγορίες Ε10-Ε14, οι παρακάτω πέμπτοι χαρακτήρες 0-1 προορίζονται για χρήση με τις
υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .2-.6 όπως και .8 και .9.
Για τις κατηγορίες Ε10-Ε14, οι παρακάτω πέμπτοι χαρακτήρες 2-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την
υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7.
Οι υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .0 (κώμα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται απορρυθμισμένες οπότε εκ
των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1.

0
1
2
3
4
5

Μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος
Καθορισμένος ως απορρυθμισμένος
Με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος
Με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος
Με διαβητικό πόδι, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος
Με διαβητικό πόδι, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος

E10.- Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]
Περιλαμβ.: σακχαρώδης διαβήτης:
• νεανικής έναρξης
• ασταθής [brittle]
• με προδιάθεση για κέτωση
σακχαρώδης διαβήτης:
Εξαιρ.:
• νεογνικός (P70.2)
• σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-)
• κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-)
διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)
γλυκοζουρία:
• νεφρική (E74.8)
• ΜΚΑ (R81)
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη
ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

E11.- Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]
Περιλαμβ.: διαβήτης (σακχαρώδης) (χωρίς παχυσαρκία) (με παχυσαρκία):
• με έναρξη στην ώριμη ηλικία
• ενήλικα
• μη κετωτικός
• σταθερός
μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης των νέων
τύπου 2 διαβήτης υπό αγωγή με ινσουλίνη
σακχαρώδης διαβήτης:
Εξαιρ.:
• νεογνικός (P70.2)
• σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-)
• κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-)
διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)
γλυκοζουρία:
• νεφρική (E74.8)
• ΜΚΑ (R81)
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη
ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)
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E12.- Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]
Περιλαμβ.: σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό:
• ινσουλινοεξαρτώμενος
• μη ινσουλινοεξαρτώμενος
σακχαρώδης διαβήτης:
Εξαιρ.:
• νεογνικός (P70.2)
• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-)
• κύησης, τοκετού και λοχείας (Ο24.-)
διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)
γλυκοζουρία:
• νεφρική (E74.8)
• ΜΚΑ (R81)
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή
αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

E13.- Άλλες μορφές σακχαρώδη διαβήτη
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]
Περιλαμβ.: σακχαρώδης διαβήτης σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος
σακχαρώδης διαβήτης:
Εξαιρ.:
• νεογνικός (P70.2)
• σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
• ινσουλινοεξαρτώμενος [τύπου 1] (E10.-)
• μη ινσουλινοεξαρτώμενος [τύπου 2] (E11.-)
• κύησης, τοκετού, λοχείας (O24.-)
διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)
γλυκοζουρία:
• νεφρική (E74.8)
• ΜΚΑ (R81)
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή
αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

E14.- Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]
Περιλαμβ.: σακχαρώδης διαβήτης ΜΚΑ
σακχαρώδης διαβήτης:
Εξαιρ.:
• νεογνικός (P70.2)
• σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
• ινσουλινοεξαρτώμενος [διαβήτης τύπου 1] (E10.-)
• μη ινσουλινοεξαρτώμενος [διαβήτης τύπου 2] (Ε11.-)
• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-)
• κύησης, τοκετού, και λοχείας (O24.-)
διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)
γλυκοζουρία:
• νεφρική (E74.8)
• ΜΚΑ (R81)
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή
αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

3295

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3296

Τεύχος Β’ 231/31.01.2018

Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της
γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος
(E15-E16)
E15

Υπογλυκαιμικό κώμα, μη διαβητικό
Περιλαμβ.: φαρμακευτικής αιτιολογίας ινσουλινικό κώμα σε μη διαβητικούς
υπερινσουλινισμός με υπογλυκαιμικό κώμα
υπογλυκαιμικό κώμα ΜΚΑ
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε
πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ).

E16.- Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος
E16.0

Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα
Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ).

E16.1

Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας
Εγκεφαλοπάθεια μετά από υπογλυκαιμικό κώμα
Λειτουργική μη υπερινσουλιναιμική υπογλυκαιμία
Υπερινσουλινισμός:
• λειτουργικός
• ΜΚΑ
Υπερπλασία των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος ΜΚΑ

E16.2
E16.3

Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη
Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης
Υπερπλασία των ενδοκρινών κυττάρων του παγκρέατος με υπερέκκριση γλυκαγόνης

E16.4

∆ιαταραχή στην έκκριση γαστρίνης
Υπεργαστριναιμία
Σύνδρομο Zollinger-Ellison

E16.8

Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος
Αυξημένη έκκριση:
• παγκρεατικού πολυπεπτίδιου
• σωματοστατίνης

από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος

• εκλυτικής ορμόνης της αυξητικής ορμόνης [GHRH]
• αγγειοδραστικού εντερικού πολυπεπτίδιου

E16.9

∆ιαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη
Υπερπλασία των παγκρεατικών ενδοκρινικών κυττάρων ΜΚΑ
Υπερπλασία των κυττάρων των νησιδίων ΜΚΑ

