
ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ICD-10. 

Όπως είναι γνωστό καθίσταται υποχρεωτική η  ηλεκτρονική συνταγογράφηση με 

αναγραφή της διάγνωσης με βάση την Διεθνή Ταξινόμηση ICD-10 με βάση το πρόγραμμα 

που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Τύπου της 21-06-2013. Παραθέτουμε τις πρώτες βασικές 

διευκρινήσεις επί θεμάτων που σημειώνονται από τους γιατρούς. Να σημειώσουμε ότι 

περαιτέρω σχόλια, ερωτήσεις και προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση icdquality@eopyy.gov.gr . 

 

1) Οι κωδικοί  δεν γράφονται στο πεδίο  «ελεύθερη   διάγνωση» της συνταγής αλλά 

στο πεδίο «προσθήκη διάγνωσης ICD-10»   

 

2) Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται μόνο για τη συνταγογράφηση φαρμάκων και όχι για 

την αναγραφή παραπεμπτικών εξετάσεων  

 

3) Η επιλογή του κωδικού ICD-10 μπορεί να γίνει  με τους εξής τρόπους : 

Α) από το πεδίο «αναζήτηση» ,όπως εμφανίζεται μετά το πάτημα της εντολής  

«προσθήκη διάγνωσης  ICD-10»  ή  

Β) με την απευθείας  εισαγωγή του κωδικού της νόσου , όπως μπορεί να βρεθεί  

από τον κατάλογο της Διεθνούς Στατιστικής  Ταξινόμησης  Νόσων και Συναφών 

Προβλημάτων υγείας  που είναι καταχωρημένο στα συνημμένα  αρχεία. 

        4)  Είναι δυνατή η αναγραφή  μέχρι τριών κωδικών ICD -10 σε κάθε συνταγή . 
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        5)  Όταν συνταγογραφείται  φαρμακευτική γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο 

κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους  είναι δυνατή η αναγραφή  του 

κωδικού  Τ88.7 

       6) Μετά  την αναγραφή του κωδικού ICD-10 μπορεί να γίνει από τον θεράποντα γιατρό  

διευκρίνιση επί της αναγραφόμενης διάγνωσης στο πεδίο  «σχόλια» της ηλεκτρονικής 

συνταγής όταν ο γιατρός πιστεύει ότι η κωδικοποιημένη διάγνωση δεν αντιστοιχεί πλήρως. 

       5) Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε  τα κεφάλαια που περιέχονται στην ταξινόμηση    

για ευκολότερη αναζήτηση του επιθυμητού κωδικού. 

 

Κεφάλαια ταξινόμησης ICD-10 

                              ΤΟΜΟΣ 1 

Κεφάλαιο Κωδικοί Τίτλος κεφαλαίου 

I  A00-B99 Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 

II  C00-D48 Νεοπλάσματα 

III  D50-D89 
Παθήσεις του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και 

ορισμένες διαταραχές του ανοσολογικού μηχανισμού 

IV  E00-E90 Ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές παθήσεις 

V  F00-F99 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς 

VI  G00-G99 Παθήσεις του νευρικού συστήματος 

VII  H00-H59 Παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 

VIII  H60-H95 Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης 

IX  I00-I99 Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος 

X  J00-J99 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος 

XI  K00-K93 Παθήσεις του πεπτικού συστήματος 

XII  L00-L99 Παθήσεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

  

 

 

 

ΤΟΜΟΣ 2 

Κεφάλαιο Κωδικοί Τίτλος κεφαλαίου 

XIII  M00-M99 
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού 

ιστού 

XIV  N00-N99 Παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος 

XV  O00-O99 Κύηση, τοκετός και λοχεία 

XVI  P00-P96 Καταστάσεις που έχουν την αρχή τους στην περιγεννητική 
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Κεφάλαιο Κωδικοί Τίτλος κεφαλαίου 

περίοδο 

XVII  Q00-Q99 
Συγγενείς ανωμαλίες, διαμαρτίες της διάπλασης και 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

XVIII  R00-R99 
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά 

ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 

XIX  S00-T98 
Συνέπειες τραυματισμού, δηλητηρίασης και ορισμένες άλλες 

εξωγενείς αιτίες 

XX  V01-Y98 Εξωγενή αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας 

XXI  Z00-Z99 
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την 

επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας 

 

 

Συνημμένα: 2 αρχεία : (ICD-10 Έκδοση 2008 Τόμος 1 - Τεύχος Αa,  ICD-10 Έκδοση 

2008 Τόμος 1 - Τεύχος Βb) 
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