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Το 2014 αποφασίστηκε και νομοθετήθηκε με τον νόμο 4286/2014 (όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) η σταδιακή αντικατάσταση των ΚΕΝ (Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων) με ένα καινούργιο
τεκμηριωμένο, δίκαιο, και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης των νοσοκομείων για τις
παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες σε περιστατικά νοσηλευόμενων ασθενών, ένα ολοκληρωμένο
Ελληνικό Σύστημα DRG. Το νέο Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
(Συ.Κ.Ν.Υ.), ορίστηκε με και αναπτύσσεται έκτοτε με την ευθύνη του Κέντρου Τεκμηρίωσης
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ), τέως Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων
(ΕΣΑΝ), γνωστού διεθνώς και ως Ελληνικού Ινστιτούτου DRG, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας, που αποτελεί το βασικό και μοναδικό του μέτοχο.
Το ανωτέρω σύστημα βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο των Διαγνωστικά
Ομοιογενών Ομάδων (Diagnoses Related Groups, DRG) και στην ομοιόμορφη κατάταξη των
περιστατικών νοσηλείας, ανάλογα με τα ειδικά τους χαρακτηριστικά, αξιολογώντας διοικητικά και
ιατρικά δεδομένα που αντλούνται από τον Ιατρικό Φάκελο των ασθενών και τα οποία
καταχωρούνται σε ειδική εφαρμογή ομαδοποίησης (Grouper) με τη χρήση εξειδικευμένων
συστημάτων κωδικοποίησης. Κομβικό ρόλο στην εισαγωγή δεδομένων που επηρεάζουν την
κατάταξη των περιστατικών, όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τη βαρύτητά τους διαδραματίζει
η ακριβής αποτύπωση του αριθμού και του είδους των διενεργηθεισών διαγνωστικών εξετάσεων
και θεραπευτικών πράξεων, ιδιαίτερα εκείνων που απαιτούν σημαντική κατανάλωση ανθρώπινων
και υλικών πόρων, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης.
Η Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ) είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που
δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει το σκοπό της ακριβέστερης λειτουργίας του Ελληνικού
Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.). Η ΕΤΙΠ περιλαμβάνει τις
ιατρικές πράξεις, διαδικασίες και επεμβάσεις εκείνες, οι οποίες κρίθηκε ότι επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό το κόστος νοσηλείας ενός ασθενούς. Συνεπώς δεν περιλαμβάνει τις «απλές»
εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις (όπως π.χ. τον απλό αιματολογικό έλεγχο ή τις απλές
ακτινογραφίες οργάνων) ούτε τις απλές θεραπευτικές πράξεις, οι οποίες θεωρούνται μέρος της
συνήθους ιατρικής πρακτικής και επομένως της συνήθους δαπάνης νοσηλείας των ασθενών.
Η ΕΤΙΠ δημιουργήθηκε αρχικά το 2014-2015 στο πλαίσια του προγράμματος τεχνικής βοήθειας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την υλοποίηση
της μεταρρύθμισης στην Υγεία Health Reform Support Programme (HRCP) in the Framework of
the Health in Action Initiative, η οποία περιείχε άξονα όπου προβλεπόταν η υποστήριξη της
ανάπτυξης των Ελληνικών DRG έως τον Ιούνιο του 2015. Η επιστημονική αυτή ομάδα του
«πυλώνα DRG» του προγράμματος στελεχώθηκε από τον διεθνή εμπειρογνώμονα των DRG
Martin Braun, καθώς και από τους Έλληνες ιατρούς Κωνσταντίνο Χαλκιά -Παθολόγο, Ευθυμία
Παναγιώταρου -Παιδίατρο, Παναγιώτη Γρηγορόπουλο -Ορθοπαιδικό και Κατερίνα Λιάκου Δερματολόγο), αλλά και από ειδικούς πληροφορικής (Δημήτρης Πάνος και Θεόδωρος Τσούκας)
και από τον υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης Αναστάσιο Κορέα.
Μετά την ίδρυση και την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του φορέα ΚΕΤΕΚΝΥ (τέως ΕΣΑΝ),
από τον Ιανουάριο του 2015 και επί ένα εξάμηνο υλοποιήθηκε στενή συνεργασία μεταξύ των
μελών του Εποπτικού Συμβουλίου του και του πυλώνα DRG των εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εποπτεία και η ομαλή μετάβαση της τεχνογνωσίας, αλλά και της
ευθύνης σχεδιασμού και εκτέλεσης σημαντικών ενεργειών για την πορεία του έργου της
δημιουργία του Ελληνικού συστήματος DRG. Μια από αυτές ήταν και η ολοκλήρωση της
ανάπτυξης των προσχεδίων των ιατρικών κωδικοποιήσεων, έτσι ώστε να φτάσουν στην τελική
φάση πριν από την παράδοσή τους στο Υπουργείο Υγείας.
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Ανασκοπήθηκε από κοινού, ελέγχθηκε και βελτιώθηκε από τις δύο επιστημονικές ομάδες τόσο ο
συστηματικός κατάλογος της ΕΤΙΠ, όσο και το αντίστοιχο αλφαβητικό ευρετήριό της που
αναπτύχθηκε με στόχο την ευχερέστερη και ορθότερη χρήση της στο πλαίσιο της κωδικοποίησης
στο σύστημα DRG. Επίσης συντάχθηκαν προτάσεις για κείμενα εισαγωγής και προλόγου, αλλά
και για το σχεδιασμό της προμετωπίδας/εξωφύλλου της έκδοσης της κωδικοποίησης. Παράλληλα
το ΚΕΤΕΚΝΥ ανέπτυξε κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή για τη διαχείριση των
αναθεωρήσεών της σε επίπεδο ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης, ελέγχου και
ενσωμάτωσης των προτάσεων βελτιώσεων ανά κωδικό και παραγωγής της τελικής έκδοσης της
κάθε ταξινόμησης. Τα ανωτέρω στοιχεία, συνέστησαν την πρόταση της μελλοντικής έκδοσης του
Συστηματικού Καταλόγου Κωδικών της ΕΤΙΠ, η οποία τον Ιούλιο του 2015 παραδόθηκε στο
Υπουργείο Υγείας.
Το 2017 η ΕΤΙΠ υποβλήθηκε στο ΚΕΣΥ για γνωμοδότηση και στη συνέχεια, το 2018, εκδόθηκε
αρχικά για δοκιμαστική χρήση στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ. Το 2020, η
έκδοση της ΕΤΙΠ του 2017 αναθεωρήθηκε, μετά και από τις προτάσεις των χρηστών των
πιλοτικών νοσοκομείων, από τα στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ Κωνσταντίνο Χαλκιά –Παθολόγο,
Δημήτρη Ματθαίου –Παθολόγο/Εντατικολόγο και Παναγιώτα Σιδέρη –Επιστήμονα
Πληροφορικής και επανεκδόθηκε ως έκδοση 2017, version.2.
Η ΕΤΙΠ δημιουργήθηκε ως μια νέα ταξινόμηση ιατρικών διαδικασιών, η οποία βασίστηκε
ωστόσο σε μεγάλο βαθμό σε ταξινομήσεις που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την κωδικοποίηση
ιατρικών πράξεων από συστήματα DRG, όπως η OPS, η οποία χρησιμοποιείται για την
κωδικοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών διαδικασιών από το Γερμανικό
σύστημα DRG. Περιλαμβάνει κυρίως εκείνες τις διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες οι
οποίες είναι απαραίτητες για την ακριβή ομαδοποίηση των περιστατικών με βάση τον αλγόριθμο
του συστήματος DRG. Επίσης συντάχθηκαν, όπου απαιτούνταν, επεξηγηματικές σημειώσεις
καθώς και οι τυχόν συμπεριλαμβανόμενοι ή οι εξαιρούμενοι όροι κάθε καταχωρημένου κωδικού,
προκειμένου να τονιστεί η ακριβής διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων κωδικών.
Η προτεινόμενη δομή κωδικοποίησης αποτελείται από κωδικούς που διακρίνονται σε τέσσερις
έως έξι υποδιαιρέσεις, οι οποίες αποδίδονται αποκλειστικά με αριθμητικούς χαρακτήρες,
προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση κατά τη χρήση ελληνικών ή λατινικών γραμμάτων, καθώς
και τυχόν σύγχυση με τους κωδικούς άλλων κωδικοποιήσεων. Οι πρώτες τρεις υποδιαιρέσεις
υποδηλώνουν τις κατηγορίες ιατρικών πράξεων και διαδικασιών, καθεμία από τις οποίες
αποδίδεται με ένα από τα πρώτα 3 ψηφία κάθε κωδικού και παρατίθεται συνεχόμενα προς την
προηγούμενη, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου διαχωριστικού συμβόλου. Οι επόμενες μία έως
τρεις υποδιαιρέσεις αντιστοιχούν σε όλες τις πιθανές περαιτέρω υποκατηγορίες ιατρικών
πράξεων και διαδικασιών και αποδίδονται με διψήφιους αριθμούς, καθένας από τους οποίους
διαχωρίζεται από τον προηγούμενη με τη μεσολάβηση μιας τελείας, όπως απεικονίζεται
παρακάτω:

όπου

# # #. ##. NN. NN

# = Αριθμητικός χαρακτήρας
N = αριθμητικός χαρακτήρας ή κενό
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Δομή της ταξινόμησης και μορφολογία των κωδικών

Η Ε.Τ.Ι.Π. περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, το καθένα από τα οποία περιέχει τις ακόλουθες ομάδες
ιατρικών διαδικασιών και πράξεων:
• Κεφάλαιο 1: Διαγνωστικές διαδικασίες
• Κεφάλαιο 2: Απεικονιστικές διαγνωστικές μέθοδοι
• Κεφάλαιο 3: Χειρουργικές πράξεις
• Κεφάλαιο 5: Μη χειρουργικές θεραπευτικές πράξεις
• Κεφάλαιο 6: Άλλες διαδικασίες
(Το κεφάλαιο 4 προβλέπεται να περιλαμβάνει, σε ένα επόμενο στάδιο φάρμακα υψηλού κόστους).
Οι κωδικοί του καταλόγου διακρίνονται σε τέσσερις έως έξι υποδιαιρέσεις, οι οποίες αποδίδονται
αποκλειστικά με αριθμούς.
Οι πρώτες τρεις υποδιαιρέσεις αποδίδονται με τα πρώτα 3 ψηφία κάθε κωδικού. Η κάθε μια από αυτές
αντιστοιχεί σε ένα μονοψήφιο αριθμό και παρατίθεται συνεχόμενα προς την προηγούμενη χωρίς
κάποιο διαχωριστικό σύμβολο.
Οι επόμενες τρεις υποδιαιρέσεις αποδίδονται με διψήφιους αριθμούς και καθεμία χωρίζεται από την
προηγούμενη με τη μεσολάβηση μιας τελείας.
Για την κωδικοποίηση πρέπει να χρησιμοποιούνται τερματικοί κωδικοί.

Τοπογραφική ταξινόμηση

Η Ε.Τ.Ι.Π. είναι μια ταξινόμηση τοπογραφικής-ανατομικής αρχής. Δεν έγινε προσπάθεια
κατηγοριοποίησης ανάλογα με τις εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες. Κατά συνέπεια ιατρικές πράξεις,
διαδικασίες ή επεμβάσεις που εκτελούνται από διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες περιλαμβάνονται
στο ίδιο κεφάλαιο. Για παράδειγμα οι παιδοχειρουργικές επεμβάσεις είναι ενταγμένες στο κεφάλαιο
του κάθε συστήματος ή οργάνου
Σε αντίθεση με το κεφάλαιο 3 «Χειρουργικές Πράξεις», τα κεφάλαια 1, 2, 5, 6 είναι δομημένα με βάση
την ιατρική πράξη ή διαδικασία.

Πολλαπλή κωδικοποίηση
Σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπεται η κωδικοποίηση διαδικασιών ή επεμβάσεων με πολλαπλούς
κωδικούς. Αυτό αφορά κυρίως την αποτύπωση πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων. Σε αυτές τις
περιπτώσεις γίνεται αναφορά στις σημειώσεις στην πρόσθετη κωδικοποίηση των επιμέρους
διαδικασιών μιας πολύπλοκης επέμβασης.
Στις περιπτώσεις που απαιτούνται περισσότεροι του ενός κωδικοί για την καταχώρηση πολύπλοκων
χειρουργικών πράξεων, καταχωρείται η κύρια επεμβατική πράξη πάντα πρώτη.
Η ιατρική περίθαλψη επεμβατικών επιπλοκών κωδικοποιείται χωριστά.
Πρόσθετοι κωδικοί
Η Ε.Τ.Ι.Π. προβλέπει τη συμπληρωματική καταχώρηση πρόσθετων κωδικών για κάποιες επεμβατικές
πράξεις. Αυτοί οι πρόσθετοι κωδικοί περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο ειδικό τμήμα στο τέλος του
κεφαλαίου 3 {393 έως 399).
Οι πρόσθετοι κωδικοί χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά εφόσον δεν εμπεριέχεται η αντίστοιχη
πληροφορία στον κύριο κωδικό. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, χωρίς να συνδέονται με
κάποιον κύριο κωδικό.

νι

ΕΤΙΠ2017-v.2

Οδηγίες για τον χρήστη

Υπολογισμός βαθμολόγησης εντατικής φροντίδας για την ιατρική περίθαλψη στην μονάδα
εντατικής θεραπείας
Ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολόγησης εντατικής φροντίδας για την ιατρική περίθαλψη σε μονάδα
εντατικής θεραπείας ενηλίκων και παίδωνπεριλαμβάνεται στο παράρτημα.
Επιπλέον πληροφορίες: Σημειώσεις, Περιλαμβάνονται, Εξαιρέσεις

Για τη διευκόλυνση της σωστής χρήσης των κωδικών παρέχονται επιπλέον διευκρινιστικές
πληροφορίες στο κείμενο, οργανωμένες στις ενότητες: Σημειώσεις «Σημ.», Περιλαμβάνονται «Περιλ.»
και Εξαιρέσεις «Εξαιρ.». Κατά την κωδικοποίηση συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχεται αν περιέχονται
τέτοιου είδους επιπλέον πληροφορίες στο εκάστοτε κεφάλαιο, ενότητα, υποκατηγορία, ή κωδικό, υπό
τον τίτλο:
Περιλ. [Περιλαμβάνονται]:
Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ προσδιορίζουν περαιτέρω το περιεχόμενο του κωδικού ή
παραθέτουν παραδείγματα ταξινόμησης στο συγκεκριμένο κωδικό.
Εξαιρ. [Εξαιρέσεις]:
Οι «Εξαιρέσεις» αναφέρονται σε ιατρικές πράξεις, επεμβάσεις ή διαδικασίες, οι οποίες είτε πρέπει να
καταχωρηθούν σε άλλον κωδικό της συστηματικής ταξινόμησης, ο οποίος αναφέρεται σε παρένθεση,
είτε δεν μπορούν να κωδικοποιηθούν, οπότε και δεν υπάρχει παραπομπή σε άλλον κωδικό.
Σημ. [Σημειώσεις]:
Οι «Σημειώσεις» μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που αφορούν:
- την αναγκαιότητα για ξεχωριστή καταχώρηση των επιμέρους τμημάτων μιας σύνθετης επέμβασης
(βλέπε ενότητα «πολλαπλή κωδικοποίηση»)
- την πρόσθετη κωδικοποίηση των συμπληρωματικών πληροφοριών για μια επέμβαση (βλέπε ενότητα
«πρόσθετοι κωδικοί»).
- την αναγκαιότητα πρόσθετης καταχώρησης του είδους της προσπέλασης
- τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κάθε κωδικός
Λίστες:
Οι λίστες δημιουργήθηκαν για να συνοψίσουν, για λόγους συντομίας, την κατηγοριοποίηση της
υποδιαίρεσης για έναν ή περισσότερους κωδικούς. Οι λίστες αφορούν π.χ. τους ακόλουθους τομείς:

6

ης

- αναλυτική εντόπιση των αιμοφόρων αγγείων
- περιγραφή των επιμέρους οστών και αρθρώσεων
- στοιχεία για το είδος της προσπέλασης και την τεχνική μέθοδο
Όταν μια λίστα αντιστοιχεί σε κάποιον κωδικό, αυτό θα επισημαίνεται με μία «Σημείωση». Οι λίστες
ισχύουν σε γενικές γραμμές μόνο για συγκεκριμένες υποδιαιρέσεις κωδικών, όχι ωστόσο για τις
υποδιαιρέσεις «.99, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό».
Σε ορισμένα σημεία πρέπει να δίδεται προσοχή στο γεγονός ότι δεν συνδυάζεται κάθε θέση της λίστας
με κάθε 5η υποδιαίρεση.
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Χρησιμοποιούμενοι όροι και σύμβολα
Χρησιμοποιούνται οι ακόλοuθοι όροι και σύμβολα:
Συντομογραφία κ.εn. [και επόμενα]:
Οι «Σημειώσεις» και οι «Εξαιρέσεις» μπορεί να παραπέμπουν σε μεμονωμένους κωδικούς ή ομάδες
κωδικών. Ο όρος «κ.επ.» περιγράφει όλες τις υποδιαιρέσεις του συγκεκριμένου κωδικού. Έτσι για
παράδειγμα ο κωδικός 142.05 κ.επ. αναφέρεται σε όλους τους τερματικούς κωδικούς του κωδικού
142.05, δηλ. 142.05.00 έως 142.05.99. Ο όρος «κ.επ.» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κωδικούς
τριών υποδιαιρέσεων και κάτω (π.χ. 163 κ.επ. σημαίνει: όλοι οι κωδικοί από τον 163.00.00 έως 163.11).
Αμφίδρομο βέλος�:
Για την εντόπιση της βλάβης χρησιμοποιούνται τα ίδια σύμβολα που χρησιμοποιούνται και στην
ταξινόμηση ICD-10-GrM.
R
L
Β

right (δεξιά)
left (αριστερά)
bilateral (αμφοτερόπλεuρα)

Οι ιατρικές πράξεις που αφορούν μέρη του σώματος η οργανα που είναι διπλά (οφθαλμοί, ώτα, νεφροί,
άκρα κ.τ.λ.) πρέπει να καταχωρούνται με την προσθήκη των συμβόλων αυτών. Για τον λόγο αυτόν
επισημαίνονται με ένα αμφίδρομο βέλος�Διπλός αστερίσκος**:
Ο διπλός αστερίσκος [**] στο αριστερο ακρο του εκάστοτε κωδικού χαρακτηρίζει κωδικούς 5
υποδιαιρέσεων, που χρειάζονται την προσθήκη μιας 6η ς υποδιαίρεσης, η οποία περιγράφεται σε
αντίστοιχη λίστα.
Παρενθέσεις ( ):
Οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν επιπλέον χαρακτηρισμούς ή διευκρινίσεις κατά την περιγραφή μιας
επεμβατικής/ιατρικής πράξης. Αυτές οι επιπλέον πληροφορίες μπορούν να περιγράφονται, μπορούν
όμως και να παραλείπονται, χωρίς να επηρεαστεί το περιεχόμενο της κωδικοποίησης.
Αγκύλες [ ]:
Οι αγκύλες περιλαμβάνουν συνώνυμα και άλλους τρόπους απόδοσης μιας επεμβατικής/ιατρικής πράξης,
κάποιες δε φορές περιέχουν την αγγλική ή διεθνή ορολογία.
Χρήση του «και»:
Η πρόθεση «και» στους κωδικούς 3 και 4 υποδιαιρέσεων χρησιμοποιείται τόσο ως «και» όσο και ως
«ή» (π.χ. κατά την περιγραφή των διαδικασιών «τομή, εκτομή και καταστροφή ... » ή των εντοπίσεων
στη «συρραφή ενός νεύρου και νευρικού πλέγματος»).
Χρησιμοποιούμενη ορολογία
Η επιστημονική ορολογία της συγκεκριμέ νης κωδικοποίησης είναι εναρμονισμέ νη με την Ελληνική
Τροποποίηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, ICD-10-GrM.
Κατά αναλογία, χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ελληνική ορολογία για την
περιγραφή των αντίστοιχων επεμβάσεων/πράξεων και των ανατομικών δομών. Σε περίπτωση που στην
καθ' ημέ ραν ιατρική πράξη χρησιμοποιείται κυρίως ο αγγλικός όρος, τότε αυτός παρατίθεται
συμπληρωματικά. Μικτές μορφές ελληνικής/αγγλικής ορολογίας αποφεύγονται.
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Κεφάλαιο 1
∆ιαγνωστικές ∆ιαδικασίες
Κλινική εξέταση
(110...110)
110

Κλινική εξέταση

110.00

Κλινική εξέταση υπό ολική νάρκωση
Σηµ.:

Η γενική αναισθησία περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν η κλινική εξέταση υπό αναισθησία
γίνεται ως αυτόνοµη διαδικασία. Η κλινική εξέταση δεν πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά. Αν πραγµατοποιείται µια επεµβατική ή χειρουργική διαδικασία που απαιτεί
αναισθησία στην ίδια συνεδρία/επίσκεψη.

Εξέταση των επιµέρους συστηµάτων του σώµατος
(120...133)
Σηµ.:

Η αναισθησία για µια διαγνωστική εξέταση µπορεί να κωδικοποιηθεί συµπληρωµατικά, εφόσον η
συγκεκριµένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

120

Νευρολογικές εξετάσεις
Σηµ.:

120.02

∆ιαγνωστική προσέγγιση για επιβεβαίωση εγκεφαλικού θανάτου
Σηµ.:

120.02.00

Η νευρολογική παρακολούθηση (monitoring) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (592).

Οι επιµέρους διαδικασίες δεν πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

Σε ένα δυνητικό δωρητή οργάνων
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εάν ο ασθενής έχει απορρίψει µια πιθανή δωρεά
οργάνων όσο είναι εν ζωή ή σε περίπτωση ιατρικής αντένδειξης για δωρεά οργάνων.

.00

Χωρίς πιστοποίηση εγκεφαλικού θανάτου

.01

Με πιστοποίηση εγκεφαλικού θανάτου

120.02.01

Σε άλλους ασθενείς

120.03

Επεµβατική διαγνωστική προσέγγιση της λειτουργίας του νευρικού συστήµατος
Εξαιρ.: Επεµβατική διενέργεια προεγχειρητικής, εντατικής Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής
καταγραφής στην επιληψία
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00 κ.επ., 301.01 κ.επ., 303.00
κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 κ.επ.).

120.03.00

Με εγκεφαλικά ηλεκτρόδια νευροδιέγερσης

120.03.01

Με νωτιαία ηλεκτρόδια νευροδιέγερσης

1
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120.03.02

Με φαρµακευτική δοκιµασία

120.03.98

Άλλη

120.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

120.04

Εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού

120.04.00

Μέτρηση της εγκεφαλικής πίεσης

120.04.01

Μέτρηση της πίεσης του ΕΝΥ µέσω οσφυονωτιαίας παρακέντησης

120.04.02

Οσφυονωτιαία παρακέντηση για λήψη ΕΝΥ

120.04.03

Υπινιακή παρακέντηση για λήψη ΕΝΥ

120.04.04

Παρακέντηση πηγής για λήψη ΕΝΥ

120.04.05

Λήψη ΕΝΥ από καθετήρα

120.04.06

∆οκιµή έγχυσης

120.04.07

Φαρµακολογική δοκιµασία

120.04.98

Άλλη

120.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

120.05

Ηλεκτροµυογράφηµα (ΗΜΓ)
Περιλ.: Ηλεκτροµυογράφηµα µε βελονοειδές ηλεκτρόδιο, πλήρες
Νευροµυϊκή φόρτιση συχνοτήτων
Ηλεκτροµυογράφηµα µονήρους νευρικής ίνας
Macro-ΗΜΓ
Ηλεκτροµυογραφική καταγραφή πολλαπλών καναλιών

120.06

Νευρογράφηµα

120.07

Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ)

120.07.00

Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα ρουτίνας (10/20 ηλεκτρόδια)

120.07.01

Περιλ.: Με µεθόδους πρόκλησης
Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα ύπνου (10/20 ηλεκτρόδια)

120.07.02

Video-Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (10/20 ηλεκτρόδια)

120.07.03

Εξαιρ.: Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή στην προεγχειρητική και διεγχειρητική διάγνωση
της επιληψίας (121.00, 121.01, 121.02 κ.επ.)
∆ιάρκεια τουλάχιστον 24 ώρες.
Σηµ.:
Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα µε φορητή συσκευή καταγραφής σε κασέτα (10/20 ηλεκτρόδια)

120.07.98

Σηµ.:
Άλλο

120.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

120.08

Μέτρηση προκλητών δυναµικών

120.08.00

Ακουστικά

120.08.01

Πρώιµα ακουστικά προκλητά δυναµικά (FAEP/BERA)

120.08.02

Σωµατοαισθητικά (SSEP)

120.08.03

Πρώιµα σωµατοαισθητικά προκλητά δυναµικά (FSSEP)

120.08.04

Κινητικά

120.08.05

Όψιµα ακουστικά (CERA)

120.08.06

Οπτικά

120.08.07

Γνωστικά

120.08.08

Ωτοακουστικές εκποµπές

2
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120.08.98

Άλλα

120.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

120.10

Άλλες διαγνωστικές νευροφυσιολογικές εξετάσεις

120.10.02

Νευρολογική εξέταση σε κινητικές διαταραχές
.00

Ποσοτική διερεύνηση ευαισθησίας σε φαρµακευτικές ουσίες

.01

Αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων σε κινητικές διαταραχές
Σηµ.:

Η απεικονιστική διαγνωστική διαδικασία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφάλαιο 2).
Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Ποσοτικός έλεγχος µε φαρµακολογική πρόκληση(επανειληµµένα επί ενδείξεων)
• Νευροψυχολογική και ψυχιατρική εξέταση
• ∆ιερεύνηση σε επίπεδο δοµής, λειτουργικότητας, δραστηριότητας, συµµετοχής, κοινωνικής
επαφής
• Συµβουλευτική για µια (χειρουργική) επέµβαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής

120.11

Μαγνητική εγκεφαλογραφία

120.11.00

Για τον εντοπισµό επιληπτικών εστιών

120.11.01

Για τον εντοπισµό λειτουργικών πεδίων του εγκεφάλου

120.11.98

Άλλη

120.11.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

120.12

Κατευθυνόµενη διακρανιακή µαγνητική διέγερση (TMS)

121

∆ιαγνωστική προσέγγιση επιληψίας

121.00

Μη επεµβατική διενέργεια εντατικής Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής
για διερεύνηση υποψίας επιληψίας ή της χειρουργικής ένδειξης αντιµετώπισης της
επιληψίας
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός περιλαµβάνει:
• Τοποθέτηση πολλαπλών πυκνών επιφανειακών ηλεκτροδίων και ενδεχοµένως την
εισαγωγή σφηνοειδών ηλεκτροδίων
• Εντατική Video-ΗΕΓ καταγραφή κατά κανόνα για τουλάχιστον 3 ηµέρες
• Παρακολούθηση, τεκµηρίωση και αξιολόγηση (ιατρική, ιατρική φυσική,
ιατρικοτεχνολογική εκτίµηση)
• Ψυχοκοινωνική φροντίδα του ασθενούς κατά τη διαγνωστική διαδικασία
Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανόνες προεγχειρητικής διαγνωστικής
προσέγγισης και χειρουργικής αντιµετώπισης της επιληψίας.
Ο κωδικός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και αν από την εντατική Video-ΗΕΓ
καταγραφή που έγινε στα πλαίσια της διαφοροδιαγνωστικής διερεύνησης προκύψει ότι
δεν πρόκειται για επιληπτικές κρίσεις.
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121.01

Επεµβατική διενέργεια εντατικής Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής
στην επιληψία για διερεύνηση της χειρουργικής ένδειξης αντιµετώπισής της.
Σηµ.:

121.02

Αυτός ο κωδικός περιλαµβάνει:
• Απαγωγή (σήµατος) µε χρήση επισκληρίδιων, υποσκληρίδιων ηλεκτροδίων ή
ηλεκτροδίων µέσω του ωοειδούς τρήµατος ή ηλεκτροδίων βάθους
• ∆ιέγερση του φλοιού σε συνδυασµό µε υποσκληρίδια ηλεκτρόδια επιφανείας επί
ενδείξεων
• Εντατική Video-ΗΕΓ καταγραφή κατά κανόνα τουλάχιστον για 3 ηµέρες
• Παρακολούθηση, τεκµηρίωση και αξιολόγηση
• Ψυχοκοινωνική φροντίδα του ασθενούς κατά τη διαγνωστική διαδικασία
Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανόνες προεγχειρητικής διαγνωστικής
προσέγγισης και χειρουργικής αντιµετώπισης της επιληψίας.
Η εµφύτευση των ηλεκτροδίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.04.09,
302.08.02.00, 302.08.02.01).
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

Επεµβατική διεγχειρητική διαγνωστική προσέγγιση επιληψίας
Περιλ.: Video-ΗΕΓ
Σηµ.: Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανόνες προεγχειρητικής διαγνωστικής
προσέγγισης και χειρουργικής αντιµετώπισης της επιληψίας

121.02.00

Ηλεκτροφλοιογράφηµα

121.02.01

Ηλεκτρική διέγερση υπό ολική αναισθησία

121.02.02

Ηλεκτρική διέγερση χωρίς ολική αναισθησία (σε εγρήγορση)

121.02.03

Προκλητά δυναµικά

121.02.98

Άλλη

121.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

121.03

∆ιαγνωστική διερεύνηση συνδρόµου σε επιπλεγµένη επιληψία
Περιλ.: Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού, ιστορικού εργασιακών συνθηκών, νευροψυχολογική
και ψυχιατρική διαγνωστική προσέγγιση
Εξαιρ.: ∆ιάγνωστικό ΗΕΓ (120.07)
Σηµ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
∆ιάγνωστική διερεύνηση διάρκειας τουλάχιστον 14 ηµερών.
Τυποποιηµένη διεπιστηµονική αξιολόγηση σε τουλάχιστον τρεις προβληµατικούς
τοµείς (Ιστορικό λήψης φαρµάκων µε προφίλ παρενεργειών και έλεγχο ανθεκτικότητας,
επαγγελµατικών και κοινωνικών ελλειµµάτων λόγω επιληψίας, νευροψυχολογικών
δυσλειτουργιών, ψυχιατρικών διαταραχών προσωπικότητας και συµπεριφοράς,
συµπεριλαµβανοµένων ψυχιατρικών διαταραχών σχετιζόµενων µε επιληψία).

122

Εξετάσεις των οφθαλµών

122.00

Μέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης

122.00.00

Μέτρηση πίεσης κατά την διάρκεια ηµέρας και νύχτας ενός 24ώρου

124

Εξετάσεις στην Ωτορινολαρυγγολογία
Εξαιρ.: Πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη ύπνου (Polysomnography) (179.00)

4
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Κεφάλαιο 1

Ακοοµετρία
Περιλ.: Παιδιατρική ακοοµετρία
Εξαιρ.: Καταγραφή προκλητών δυναµικών (120.08)

124.03

Φωνιατρική

124.05

Ρινοµανοµετρία

124.07

Οσφρησιοµετρία και γευσιοµετρία
Εξαιρ.: Καταγραφή προκλητών δυναµικών (120.08)

126

Ανάλυση της ηλεκτροφυσιολογικής δραστηριότητας της καρδιάς

126.05

Καρδιολογική ηλεκτροφυσιολογική µελέτη µε χρήση καθετήρα/ων
Σηµ.:

Ο ορισµός γίνεται µε βάσει την υπάρχουσα διάγνωση σύµφωνα µε τις εθνικές και
διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

126.05.00

Σε διαταραχές της λειτουργίας του φλεβοκόµβου

126.05.01

Σε διαταραχής της κολποκοιλιακής αγωγής

126.05.03

Σε διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγής

126.05.04

Σε ταχυκαρδίες µε στενό QRS σύµπλεγµα ή κολπικές ταχυκαρδίες

126.05.05

Σε σύνδροµο WPW

126.05.06

Σε ταχυκαρδίες µε ευρύ QRS σύµπλεγµα

126.05.07

Σε µη εµµένουσες κοιλιακές ταχυκαρδίες και κοιλιακές έκτακτες συστολές

126.05.08

Σε λιποθυµικά επεισόδια αγνώστου αιτιολογίας

126.05.09

Μετά από καρδιακή ανακοπή

126.05.10

Μετά από θεραπευτική αντιµετώπιση συγγενούς καρδιοπάθειας

126.05.11

Μετά από παρηγορητική αντιµετώπιση συγγενούς καρδιοπάθειας

126.05.13

Μετά από µεταµόσχευση καρδιάς

126.05.14

Σε κολπική µαρµαρυγή

126.05.15

Σε κολπικό πτερυγισµό

126.05.98

Άλλη

126.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

126.06

Καρδιολογική ηλεκτροφυσιολογική µελέτη χωρίς χρήση καθετήρα/ων

126.06.00

Σε εµφυτευµένο βηµατοδότη
Περιλ.:

126.06.01

Πρόκληση κολπικής µαρµαρυγής για τον έλεγχο της αυτόµατης αλλαγής τρόπου βηµατοδότησης
επί αναγνώρισης ταχυαρρυθµιών "mode switch"
Eπαναπρογραµµατισµός µόνιµου βηµατοδότη

Μέτρηση του εξαγγειακού ύδατος των πνευµόνων και του πνευµονικού οιδήµατος
Σε εµφυτευµένο βηµατοδότη/απινιδωτή (ICD)
Περιλ.:

Για τον προσδιορισµό του ουδού απινίδωσης

126.06.02

Μέτρηση του εξαγγειακού ύδατος των πνευµόνων και του πνευµονικού οιδήµατος
∆ιερεύνηση αιτίας συγκοπτικών επεισοδίων σε κρεβάτι ανάκλισης (tilt table test)

126.06.03

Φαρµακευτική δοκιµασία πρόκλησης (για διερεύνηση αρρυθµιών)

126.06.98

Άλλη

126.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

126.08

Καρδιακή χαρτογράφηση
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126.08.00

∆εξιός κόλπος

126.08.01

Αριστερός κόλπος

126.08.02

Μονήρης κόλπος

126.08.03

∆εξιά κοιλία

126.08.04

Αριστερή κοιλία

126.08.05

Λειτουργική/µορφολογική µονήρης κοιλία

126.08.98

Άλλη

126.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

126.09

Μαγνητική τοµογραφία καρδιάς

127

∆ιαγνωστικός καθετηριασµός της καρδιάς και του κυκλοφορικού
συστήµατος
Εξαιρ.: Ηλεκτροφυσιολογική µελέτη της καρδιάς, µε χρήση καθετήρων (126.05)

127.03

Καθετηριασµός της δεξιάς καρδιάς
Περιλ.: Καθετηριασµό της πνευµονικής αρτηρίας, δεξιάς κοιλίας, δεξιού κόλπου και της κοίλης
φλέβας
Μέτρησης της πίεσης, των κλίσεων πίεσης, της καρδιακής παροχής, της πνευµονικής
αγγειακής αντίστασης και µέτρηση σε συνθήκες κόπωσης
Σηµ.: Σε περίπτωση συνδυασµένου καθετηριασµού αριστερών και δεξιών καρδιακών
κοιλοτήτων πρέπει να καταγράφονται 2 κωδικοί, ένας για τον καθετηριασµό των
δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και ένας για τον καθετηριασµό των αριστερών
καρδιακών κοιλοτήτων.

127.03.01

Οξυµετρία

127.03.02

Μέτρηση πίεσης µε µέτρηση του όγκου διαφυγής

127.03.05

Μέτρηση αποθέµατος ροής πνευµονικής

127.03.06

Μέτρηση του εξωαγγειακού ύδατος των πνευµόνων (EVLW)

127.03.98

Άλλη

127.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

127.04

∆ιαφραγµατικός καθετηριασµός αριστερής καρδιάς
Περιλ.: Καθετηριασµός αορτής, αριστερής κοιλίας, αριστερού κόλπου και πνευµονικών φλεβών
Παρακέντηση µεσοκολπικού διαφράγµατος

127.04.00

Μέτρηση πιέσεων

127.04.01

Περιλ.: Μέτρηση των κλίσεων πίεσης
Οξυµετρία

127.04.02

Μέτρηση πίεσης µε µέτρηση του όγκου διαφυγής

127.04.03

Καθετηριασµός µεσοκολπικού διαφράγµατος

127.04.04

Καθετηριασµός µεσοκοιλιακού διαφράγµατος

127.04.98

Άλλη

127.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

127.05

Αρτηριακός καθετηριασµός αριστερής κοιλίας
Σηµ.:

127.05.00
6

Σε περίπτωση συνδυασµένου καθετηριασµού αριστερών και δεξιών καρδιακών
κοιλοτήτων να καταγράφονται 2 κωδικοί, ένας για τον καθετηριασµό των δεξιών
καρδιακών κοιλοτήτων και ένας για τον καθετηριασµό των αριστερών καρδιακών
κοιλοτήτων.
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127.05.01

Στεφανιογραφία και µέτρηση των πιέσεων στην αριστερή κοιλία

127.05.02

Στεφανιογραφία, µέτρηση πιέσεων αριστερής κοιλίας και αριστερή κοιλιογραφία

127.05.03
127.05.04

Στεφανιογραφία, µέτρηση πιέσεων αριστερής κοιλίας και αορτής, αριστερή κοιλιογραφία και απεικόνιση
αορτικού τόξου
Στεφανιογραφία, µέτρηση πιέσεων αορτής και απεικόνιση αορτικού τόξου

127.05.05

Στεφανιογραφία των αγγείων της παράκαµψης (bypass)

127.05.06

Κοιλιογραφία µε µέτρηση πιέσεων αριστερής κοιλίας και απεικόνιση αορτικού τόξου

127.05.98

Άλλος

127.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

127.06

Αγγειοκαρδιογραφία (ως αυτόνοµη διαγνωστική εξέταση)

127.06.00

Πνευµονική αγγειογραφία

127.06.01

Αορτογραφία

127.06.02

Κοιλιογραφία
.00

∆εξιά κοιλία

.01

Αριστερή κοιλία

.02

∆εξιά και αριστερά κοιλία

127.06.98

Άλλη

127.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

127.07

Καρδιακός καθετηριασµός σε καρδιά µε λειτουργική/µορφολογική µονήρη κοιλία

127.07.00

Χωρίς διαφυγή µέσω του αρτηριακού πόρου

127.07.01

Με διαφυγή αίµατος από αριστερά προς τα δεξιά από τον αρτηριακό πόρο

127.07.02

Με διαφυγή αίµατος από δεξιά προς τα αριστερά µέσω του αρτηριακού πόρου

127.07.98

Άλλος

127.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

127.09

Άλλοι διαγνωστικοί καθετηριασµοί καρδιάς και αγγείων

127.09.00

Προσδιορισµός του καρδιακού όγκου και του κλάσµατος εξώθησης

127.09.01

Ποσοτική τοπική λειτουργική ανάλυση

127.09.02

Μέτρηση του πάχους του τοιχώµατος της κοιλίας

127.09.03

Μέτρηση του πάχους του τοιχώµατος του µυοκαρδίου

127.09.04

Μέτρηση του πάχους του τοιχώµατος των µεγάλων αγγείων

127.09.05

Ενδοκαρδιακή µέτρηση συσταλτικότητας
.00

Σε σύστηµα τριών διαστάσεων

.01

Μέτρηση µε doppler πίεσης και συσταλτικότητας (DPDT)

.98

Άλλη

127.09.06

Καθετηριασµός αρτηριακού (βοτάλειου) πόρου

127.09.07

Καθετηριασµός επικοινωνίας που δηµιουργήθηκε διεγχειρητικά

127.09.08

Καθετηριασµός παράπλευρων αγγείων

127.09.09

Αγγειοσκόπηση

127.09.10

Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (149.07).
Σηµ.:
Στεφανιογραφία µε µέτρηση πίεσης στεφανιαίων αγγείων

127.09.98

Περιλ.:
Άλλη

127.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Μέτρηση της κλασµατικής εφεδρείας ροής (fractional flow reserve FFRmyo)
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131

Λειτουργική διαγνωστική διερεύνηση του πεπτικού συστήµατος
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήµατος (163 κ.επ., 164 κ.επ., 165 κ.επ.)

131.03

Μανοµετρία οισοφάγου

131.04

Μανοµετρική µελέτη χοληφόρου δέντρου και παγκρεατικού πόρου
Περιλ.: Μανοµετρία σφιγκτήρα του Oddi

131.05

Ορθοπρωκτική µανοµετρία

131.06

ph-Μετρία οισοφάγου

131.06.00

Απλή

131.06.01

24ωρη ph- Μετρία
.00

Χωρίς 24ωρη αντιστασιοµετρία

.01

Με 24ωρη αντιστασιοµετρία

131.06.98

Άλλη

131.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

131.07

ph-µετρία στοµάχου

131.07.00

Απλή

131.07.01

24ωρη ph- Μετρία

131.07.98

Άλλη

131.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

131.08

Μανοµετρία λεπτού εντέρου

131.09

Μανοµετρία παχέος εντέρου
Περιλ.: Βαροστάτης
Εξαιρ.: Ορθοπρωκτική µανοµετρία

133

Εξέταση του ουροποιητικού συστήµατος

133.04

Ουροδυναµικός έλεγχος
Εξαιρ.: Ουροροοµετρία

133.04.00

Ουροδυναµικός έλεγχος µε παράλληλη χρήση ηλεκτροφυσιολογικών µεθόδων

133.04.01

Μέτρηση της πιέσεως της ουροδόχου κύστης

133.04.02

Περιλ.: Μακροχρόνια µέτρηση της πίεσης
Video-ουροδυναµικός έλεγχος

133.04.98

Άλλη

133.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

133.05

Προφιλοµετρία ουρήθρας (Urethral pressure profile)

133.06

Μέτρηση µήκους ουρήθρας

Βιοψία χωρίς τοµή
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(140...149)
Περιλ.:

Εξαιρ.:
Σηµ.:

∆ιαδερµική βιοψία δια λεπτής βελόνας, µε κόπτουσα βελόνη (core biopsy), διαδερµική βιοψία µε
απεικονιστική καθοδήγηση, ενδοσκοπική βιοψία, βιοψία µε καθοδήγηση µε ενδοσκοπικό
υπερηχογράφηµα, βιοψία αρθροσκοπική, βιοψία µε αναρρόφηση
Βιοψία µε τοµή, διεγχειρητική λήψη βιοψίας, λήψη βιοψίας σε διαγνωστική ενδοσκόπηση µε τοµή
και διεγχειρητικά (150 έως 158)
Η αναισθησία για µια διαγνωστική εξέταση µπορεί να κωδικοποιηθεί συµπληρωµατικά, εφόσον η
συγκεκριµµένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

140

Βιοψία χωρίς τοµή του νευρικού συστήµατος και των ενδοκρινών αδένων

140.01

∆ιαδερµική βιοψία ενδοκρανιακών ιστών υπό απεικονιστικό έλεγχο

140.01.00

Εγκέφαλος

140.01.01

Βασικά γάγγλια

140.01.02

Στέλεχος του εγκεφάλου

140.01.03

Παρεγκεφαλίδα

140.01.04

Κρανιακά νεύρα και γάγγλια, ενδοκρανιακά

140.01.05

Μήνιγγες

140.01.98

Άλλη

140.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

140.04

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) στο νωτιαίο µυελό

140.04.00

Νωτιαίος µυελός

140.04.01

Νωτιαία γάγγλια και νεύρα, ενδονωτιαία

140.04.02

Μήνιγγες νωτιαίου µυελού

140.04.98

Άλλη

140.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

140.05

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) σε περιφερικά νεύρα

140.05.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκρανιακά
140.05.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
140.05.02↔ Νεύρα του ώµου
140.05.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
140.05.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
140.05.05

Νεύρα του κορµού

140.05.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
140.05.07↔ Νεύρα της βουβωνικής περιοχής και του πυελικού εδάφους
140.05.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
140.05.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
140.05.98↔ Άλλη
140.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

140.06

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) σε ενδοκρινείς αδένες
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) του παγκρέατος (144.01.02)
∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) του όρχεως (146.03.04)
∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) των ωοθηκών (147.00.00)

140.06.00

Υπόφυση

140.06.01

Επίφυση
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140.06.02

Θυρεοειδής αδένας

140.06.03↔ Παραθυρεοειδείς αδένες
140.06.05↔ Επινεφρίδιο
140.06.98↔ Άλλη
140.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

140.07

∆ιαδερµική βιοψία σε ενδοκρινείς αδένες υπό απεικονιστικό έλεγχο
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) του παγκρέατος (144.02.02)
∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) του όρχεως (146.05.04)
∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) των ωοθηκών (147.04.00)

140.07.00

Υπόφυση

140.07.01

Επίφυση

140.07.02

Θυρεοειδής αδένας

140.07.03↔ Παραθυρεοειδείς αδένες
140.07.05↔ Επινεφρίδιο
140.07.98↔ Άλλη
140.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

140.08

Βιοψία ενδοκρινικών οργάνων, µε ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα

140.08.00↔ Επινεφρίδιο
Σηµ.:
140.08.98↔ Άλλη

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.10).

140.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

141

Βιοψία χωρίς τοµή του οφθαλµού, του αυτιού, της ρινός και του
δέρµατος του προσώπου και της κεφαλής
Περιλ.: Ενδοσκοπική βιοψία

141.00↔

Βιοψία στο λοβό του αυτιού χωρίς τοµή

141.01↔

Βιοψία του έξω ακουστικού πόρου χωρίς τοµή, µε ωτοσκόπηση

141.02

Βιοψία βλεφάρου και φρυδιών χωρίς τοµή

141.02.00↔ Βλέφαρο
141.02.01↔ Φρύδι

141.03

Βιοψία επιπεφυκότα και κερατοειδούς χωρίς τοµή

141.03.00↔ Επιπεφυκότας
141.03.01↔ Κερατοειδής

141.04

Βιοψία ρινός χωρίς τοµή

141.04.00

Εσωτερική µοίρα της ρινός

141.04.01

Παραρρίνιοι κόλποι

141.04.98

Άλλη

141.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

141.05

Βιοψία δέρµατος προσώπου χωρίς τοµή
Περιλ.: ∆έρµα της κεφαλής

10
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Βιοψία χωρίς τοµή στο στόµα, τη στοµατική κοιλότητα, τον λάρυγγα, τον
φάρυγγα και τα αιµοποιητικά όργανα
Περιλ.: Ενδοσκοπική βιοψία

142.00

Βιοψία στόµατος και στοµατικής κοιλότητας χωρίς τοµή

142.00.00

Χείλος

142.00.01

Γλώσσα

142.00.02

Υπερώα

142.00.03

Ούλα

142.00.04

Φατνιακή απόφυση

142.00.05

Βλεννογόνος της παρειάς

142.00.06

Έδαφος του στόµατος

142.00.07↔ Σιελογόνος αδένας και ο εκφορητικός του πόρος
142.00.98↔ Άλλη
142.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

142.01

Βιοψία λάρυγγα χωρίς τοµή

142.01.00

Υπεργλωττιδικός χώρος

142.01.01

Γλωττίδα

142.01.02

Υπογλωττιδικός χώρος

142.01.98

Άλλη

142.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

142.02

Βιοψία φάρυγγα χωρίς τοµή

142.02.00

Στοµατοφάρυγγας
.00

Σταφυλή

.01↔

Αµυγδαλές

.98↔

Άλλα

142.02.01

Υποφάρυγγας

142.02.02

Ρινοφάρυγγας

142.02.98

Άλλη

142.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

142.04

Βιοψία µυελού των οστών χωρίς τοµή
Περιλ.: Βιοψία µε κόπτουσα βελόνη (core biopsy)

142.05

(∆ιαδερµική) βιοψία (δια βελόνης) λεµφαδένων, σπληνός και θύµου αδένα

142.05.00↔ Αυχενικός λεµφαδένας
142.05.01↔ Υπερκλείδιος λεµφαδένας (αδένας του Virchow)
142.05.02↔ Μασχαλιαίος λεµφαδένας
142.05.03

Λεµφαδένας µεσοθωρακίου

142.05.04

Παρααορτικός λεµφαδένας

142.05.05↔ Λεµφαδένας λαγονίου βόθρου
142.05.06↔ Πυελικός λεµφαδένας
142.05.07↔ Βουβωνικός λεµφαδένας
142.05.08

Σπλήνας

11
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142.05.09

Θύµος αδένας

142.05.98↔ Άλλη
142.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

142.06

(∆ιαδερµική) βιοψία λεµφαδένων, σπληνός και θύµου αδένα υπό απεικονιστικό έλεγχο
Σηµ.:

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

142.06.00↔ Αυχενικός λεµφαδένας
142.06.01↔ Υπερκλείδιος λεµφαδένας (αδένας του Virchow)
142.06.02↔ Μασχαλιαίος λεµφαδένας
142.06.03

Λεµφαδένας µεσοθωρακίου

142.06.04

Παρααορτικός λεµφαδένας

142.06.05↔ Λεµφαδένας λαγονίου βόθρου
142.06.06↔ Πυελικός λεµφαδένας
142.06.07↔ Βουβωνικός λεµφαδένας
142.06.08

Σπλήνας

142.06.09

Θύµος αδένας

142.06.98↔ Άλλη
142.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

143

Βιοψία χωρίς τοµή στα όργανα του αναπνευστικού συστήµατος
Περιλ.: Ενδοσκοπική βιοψία
Σηµ.: Η ενδοσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

143.00

Βρογχοσκοπική βιοψία οργάνων του αναπνευστικού συστήµατος
Σηµ.:

143.00.00

Οι ακόλουθοι κωδικοί περιλαµβάνουν τη λήψη 1-5 βιοψιών.
Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό της
βιοψίας σε πολλαπλά τµήµατα [stepwise biopsy] (143.00.03).

Τραχεία

Περιλ.: cryo- transbronchial biopsy (cryo-TBB)
143.00.01↔ Βρόγχος
Περιλ.:

Ενδοσκοπική βιοψία µε αγκύλη (Loop)

cryo- transbronchial biopsy (cryo-TBB)
143.00.02↔ Πνεύµονες
143.00.03

Βιοψία σε πολλαπλά τµήµατα του αναπνευστικού συστήµατος (stepwise biopsy)

143.00.98↔ Άλλη
143.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

143.01

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) σε όργανα του αναπνευστικού συστήµατος

143.01.00↔ Πνεύµονες
143.01.01↔ Υπεζωκότας
143.01.02

∆ιάφραγµα

143.01.98↔ Άλλη
143.01.99
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143.02

∆ιαδερµική βιοψία σε όργανα του αναπνευστικού συστήµατος υπό απεικονιστικό
έλεγχο

143.02.00

Πνεύµονες

Εξαιρ.: Ενδοσκοπική βιοψία των οργάνων του αναπνευστικού συστήµατος (143.00)
.00↔

Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης

.01↔

Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) χωρίς επισήµανση της ύποπτης περιοχής

.02↔

Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) µε επισήµανση της ύποπτης περιοχής

143.02.01↔ Υπεζωκότας
143.02.02

∆ιάφραγµα

143.02.98↔ Άλλη
143.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

144

Βιοψία χωρίς τοµή των οργάνων του πεπτικού συστήµατος
Περιλ.: Βιοψία του ήπατος, του χοληφόρου δέντρου και του παγκρέατος
Ενδοσκοπική βιοψία
Σηµ.: Η ενδοσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

144.00

Ενδοσκοπική βιοψία του ανώτερου πεπτικού συστήµατος, των χοληφόρων και του
παγκρέατος
Σηµ.:

Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε
πολλαπλά τµήµατα [stepwise biopsy] (143.00.03).

144.00.06

Χοληφόροι οδοί

144.00.07

Σφιγκτήρας του Oddi και µείζων θηλή του δωδεκαδακτύλου (φύµα του Vater)

144.00.08

Πάγκρεας

144.00.09

Βιοψία σε πολλαπλά τµήµατα του ανώτερου πεπτικού συστήµατος (stepwise biopsy)

144.00.10

1 εως 5 βιοψίες στο ανώτερο πεπτικό σύστηµα

144.00.98

Άλλη

144.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

144.01

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) στο ήπαρ, πάγκρεας και τα χοληφόρα αγγεία

144.01.00

Ήπαρ

144.01.01

Χοληδόχος κύστη

144.01.02

Πάγκρεας

144.02

∆ιαδερµική βιοψία στο ήπαρ, πάγκρεας και τα χοληφόρα αγγεία υπό απεικονιστικό
έλεγχο

144.02.00

Ήπαρ

144.02.01

Χοληδόχος κύστη

144.02.02

Πάγκρεας

144.02.03

Χοληφόροι πόροι

144.02.04

Σφιγκτήρας του Oddi και µείζονα θηλή του δωδεκαδακτύλου (φύµα του Vater)

144.02.98

Άλλη

144.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Εξαιρ.: Ενδοσκοπική βιοψία των χοληφόρων και του παγκρέατος (144.00)
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144.04

Ενδοσκοπική βιοψία του κατώτερου πεπτικού συστήµατος
Σηµ.:

Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε
πολλαπλά τµήµατα [stepwise biopsy] (143.00.03).

144.04.06

Βιοψία σε πολλαπλά τµήµατα του κατώτερου πεπτικού συστήµατος (stepwise biopsy)

144.04.07

1 έως 5 βιοψίες

144.04.98

Άλλη

144.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

144.05

Βιοψία δια λεπτής βελόνης του ανώτερου πεπτικού µε ενδοσκοπική
υπερηχοτοµογραφική καθοδήγηση
Σηµ.:

144.06

Βιοψία δια λεπτής βελόνης του κατώτερου πεπτικού µε ενδοσκοπική
υπερηχοτοµογραφική καθοδήγηση
Σηµ.:

144.07

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.01, 205.03,
205.04, 205.05).

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.07, 205.08).

Βιοψία δια λεπτής βελόνης του παγκρέατος µε ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφική
καθοδήγηση
Σηµ.:

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.06).

144.09

Άλλες βιοψίες χωρίς τοµή σε άλλα όργανα του πεπτικού συστήµατος

144.09.00

Στον πρωκτικό σωλήνα

144.09.01

Στον πρωκτικό δακτύλιο

144.09.02

Περιπρωκτική περιοχή

144.09.98

Άλλη

144.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

146

Βιοψία χωρίς τοµή του ουροποιητικού συστήµατος και των ανδρικών
γεννητικών οργάνων
Περιλ.: Ενδοσκοπική βιοψία
Βιοψία κατά την διαγνωστική ενδοσκόπηση µέσω στοµίας
Σηµ.: Η ενδοσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

146.00

∆ιουρηθρική βιοψία του προστάτη και οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος
Σηµ.:

Οι ακόλουθοι κωδικοί περιλαµβάνουν τη λήψη 1-5 βιοψιών.
Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε
πολλαπλά τµήµατα [stepwise biopsy] (143.00.03).

146.00.00↔ Νεφρική πύελος
146.00.01↔ Ουρητήρας
146.00.02

Ουροδόχος κύστη

146.00.03

Ουρήθρα

146.00.04

Προστάτης

146.00.05

Βιοψία σε πολλαπλά τµήµατα του ουροποιητικού (stepwise biopsy)

146.00.98↔ Άλλη
146.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

146.01

Λήψη βιοψίας σε όργανα του ουροποιητικού συστήµατος µε διαδερµική
νεφροσκόπηση
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146.01.00↔ Νεφρική πύελος
146.01.01↔ Ουρητήρας
146.01.98↔ Άλλη
146.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

146.02

Λήψη βιοψίας σε όργανα του ουροποιητικού συστήµατος και στον προστάτη µε
διαδερµική κυστεοσκόπηση

146.02.00↔ Νεφρική πύελος
146.02.01↔ Ουρητήρας
146.02.02

Ουροδόχος κύστη

146.02.03

Ουρήθρα

146.02.04

Προστάτης

146.02.98↔ Άλλη
146.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

146.03

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) στο ουροποιητικό και το ανδρικό γεννητικό
σύστηµα

146.03.00↔ Νεφρός
146.03.01

Προστάτης

146.03.02↔ Σπερµατοδόχες κύστεις
146.03.03

Πέος

146.03.04↔ Όρχεις
146.03.05↔ Επιδιδυµίδα
146.03.06↔ Σπερµατικός πόρος
146.03.07↔ Σπερµατικός τόνος
146.03.08

Όσχεο

146.03.09

Περίνεο

146.03.98↔ Άλλη
146.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

146.04

Λήψη διορθικής βιοψίας στα ανδρικά γεννητικά όργανα

146.04.00

Βιοψία προστάτη µε κόπτουσα βελόνη (core biopsy)
.00

Λιγότερα από 20 κυλινδρικά δείγµατα ιστών

.01

20 και περισσότερα κυλινδρικά δείγµατα ιστών
Περιλ.:

146.04.01

Εκτεταµένη βιοψία προστάτη µε κόπτουσα βελόνη (core biopsy)

Βιοψία προστάτη µε αναρρόφηση µε λεπτή βελόνα

146.04.02↔ Σπερµατοδόχες κύστεις
146.04.98↔ Άλλη
146.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

146.05

Λήψη διαδερµικής βιοψίας στο ουροποιητικό και το ανδρικό γεννητικό σύστηµα υπό
απεικονιστικό έλεγχο
Σηµ.:

Οι ακόλουθοι κωδικοί περιλαµβάνουν τη λήψη 1-5 βιοψιών.
Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε
πολλαπλά τµήµατα [stepwise biopsy] (143.00.03).

146.05.00↔ Νεφρός
146.05.01

Προστάτης

146.05.02↔ Σπερµατοδόχες κύστεις
15
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146.05.03

Πέος

146.05.04↔ Όρχεις
146.05.05↔ Επιδιδυµίδα
146.05.06↔ Σπερµατικός πόρος
146.05.07↔ Σπερµατικός τόνος
146.05.08

Βιοψία σε πολλαπλά τµήµατα του ουρογεννητικού συστήµατος (stepwise biopsy)

146.05.98↔ Άλλη
146.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

147

Βιοψία χωρίς τοµή στα γυναικεία γεννητικά όργανα
Περιλ.: Βιοψία χωρίς τοµή στην κυοφορούσα µήτρα

147.00

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) στα γυναικεία γεννητικά όργανα

147.00.00↔ Ωοθήκη
147.00.01↔ Σάλπιγγα(ες)
147.00.02

Μήτρα

147.00.03↔ Σύνδεσµοι της µήτρας
147.00.04

Κόλπος

147.00.05

Αιδοίο

147.00.06

Περίνεο

147.00.98↔ Άλλη
147.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

147.01

Βιοψία ενδοµητρίου χωρίς τοµή

147.01.00

∆ιαγνωστική µικροαπόξεση

147.01.01

∆ιαγνωστική απόξεση µε αναρρόφηση

147.01.02

∆ιαγνωστική τµηµατική απόξεση

147.01.98

Άλλη

147.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

147.02

Βιοψία τραχήλου της µήτρας χωρίς τοµή

147.02.00

Απόξεση τραχήλου µήτρας

147.02.98

Άλλη

147.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

147.03

Λήψη βιοψίας από κυοφορούσα µήτρα χωρίς τοµή υπό απεικονιστικό έλεγχο

147.03.00

∆ιαδερµική βιοψία χοριακών λαχνών

147.03.01

∆ιακολπική βιοψία χοριακών λαχνών

147.03.02

Έµβρυο

147.03.03

Ενδοµήτρια λήψη εµβρυικού αίµατος (από αγγεία οµφάλιου λώρου)

147.03.98

Άλλη

147.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

147.04

∆ιαδερµική βιοψία στο γυναικείο γεννητικό σύστηµα υπό απεικονιστικό έλεγχο

147.04.00↔ Ωοθήκη
147.04.01↔ Σάλπιγγα(ες)
147.04.02
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147.04.03↔ Σύνδεσµοι της µήτρας
147.04.04

Κολπος

147.04.05

Αιδοίο

147.04.06

Περίνεο

147.04.98↔ Άλλη
147.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

148

Βιοψία χωρίς τοµή των οστών και των αρθρώσεων
Περιλ.: Βιοψία χωρίς τοµή σε αρθρικούς θύλακες
Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τοµή στο µυελό των οστών (142.04)

148.00

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) σε οστό

148.00.00

Ωµοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο

148.00.01↔ Βραχιόνιο οστό
148.00.02↔ Κερκίδα και ωλένη
148.00.03↔ Οστά του καρπού, µετακάρπια οστά και οστά των φαλάγγων της άκρας χείρας
148.00.04

Σπονδυλική στήλη

148.00.05

Πύελος

148.00.06↔ Μηριαίο οστό και επιγονατίδα
148.00.07↔ Κνήµη και περόνη
148.00.08↔ Οστά του ταρσού, µετατάρσια οστά, οστά των φαλάγγων του άκρου πόδα
148.00.98↔ Άλλη
148.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

148.01

Βιοψία οστού χωρίς τοµή υπό απεικονιστικό έλεγχο

148.01.00

Ωµοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο

148.01.01↔ Βραχιόνιο οστό
148.01.02↔ Κερκίδα και ωλένη
148.01.03↔ Οστά του καρπού, µετακάρπια οστά και οστά των φαλάγγων της άκρας χείρας
148.01.04

Σπονδυλική στήλη

148.01.05

Πύελος

148.01.06↔ Μηριαίο οστό και επιγονατίδα
148.01.07↔ Κνήµη και περόνη
148.01.08↔ Οστά του ταρσού, µετατάρσια οστά, οστά των φαλάγγων του άκρου πόδα
148.01.98↔ Άλλη
148.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

148.02

Αρθροσκοπική βιοψία στην άρθρωση
Σηµ.:

Η αρθροσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (169.07).

148.02.00↔ Άρθρωση της γνάθου
148.02.01↔ Άρθρωση του ώµου
148.02.02↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
148.02.03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
148.02.04↔ Άρθρωση του αγκώνα
148.02.05↔ Πηχεοκαρπική
148.02.06↔ Άρθρωση ισχίου
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148.02.07↔ Άρθρωση του γόνατος
148.02.08↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
148.02.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
148.02.10↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
148.02.98↔ Άλλη
148.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

148.03

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) σε αρθρώσεις και αρθρικούς υµένες

148.03.00↔ Άρθρωση της γνάθου
148.03.01↔ Αρθρώσεις της ωµικής ζώνης
148.03.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
148.03.03↔ Πηχεοκαρπική
148.03.04↔ Άρθρωση του θώρακα
148.03.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
148.03.06↔ Άρθρωση ισχίου
148.03.07↔ Άρθρωση του γόνατος
148.03.08↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
148.03.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
148.03.10

Αρθρικός θύλακας

148.03.11↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
148.03.98↔ Άλλη
148.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

148.04

∆ιαδερµική βιοψία σε αρθρώσεις και αρθρικούς υµένες υπό απεικονιστικό έλεγχο

148.04.00↔ Άρθρωση της γνάθου
148.04.01↔ Άρθρωση του ώµου
148.04.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
148.04.03↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
148.04.04↔ Άρθρωση του θώρακα
148.04.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
148.04.06↔ Άρθρωση του ισχίου
148.04.07↔ Άρθρωση του γόνατος
148.04.08↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
148.04.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
148.04.10

Αρθρικός θύλακας

148.04.11↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
148.04.98↔ Άλλη
148.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

149

Βιοψία χωρίς τοµή σε άλλα όργανα και ιστούς
Περιλ.: Βιοψία χωρίς τοµή στο περιτόναιο και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο
Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τοµή στο ανδρικό περίνεο (146.03.09)
Βιοψία χωρίς τοµή στο γυναικείο περίνεο (147.00.06)

149.00

Βιοψία δέρµατος και υποδορίων ιστών χωρίς τοµή
Περιλ.: Βιοψία δέρµατος µε τοµή
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Τράχηλος

149.00.01↔ Περιοχή του ώµου
149.00.02↔ Βραχίονας και αγκώνας
149.00.03↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
149.00.04

Κορµός

149.00.05↔ Μηρός
149.00.06↔ Κνήµη
149.00.07↔ Άκρος πόδας
149.00.98↔ Άλλη
149.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

149.01

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) σε µυς και µαλακά µόρια

149.01.00

Τράχηλος

149.01.01↔ Περιοχή του ώµου
149.01.02↔ Βραχίονας και αγκώνας
149.01.03↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
149.01.04

Κορµός

149.01.05↔ Μηρός
149.01.06↔ Κνήµη
149.01.07↔ Άκρος πόδας
149.01.98↔ Άλλη
149.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

149.02

∆ιαδερµική βιοψία σε µυς και µαλακά µόρια υπό απεικονιστικό έλεγχο

149.02.00

Τράχηλος

149.02.01↔ Περιοχή του ώµου
149.02.02↔ Βραχίονας και αγκώνας
149.02.03↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
149.02.04

Κορµός

149.02.05↔ Μηρός
149.02.06↔ Κνήµη
149.02.07↔ Άκρος πόδας
149.02.98↔ Άλλη
149.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

149.03

∆ιαδερµική βιοψία (δια βελόνης) σε άλλα όργανα και ιστούς
Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τοµή των λεµφαδένων, του σπλήνα και του θύµου αδένα (142.05 κ.επ.)
Βιοψία χωρίς τοµή στο ανδρικό περίνεο (146.03.09)
Βιοψία χωρίς τοµή στο γυναικείο περίνεο (147.00.06)

149.03.00

Μυοκάρδιο

149.03.01

Περικάρδιο

149.03.02

Μεσοθωράκιο

149.03.03

Μαστός

149.03.04

.00↔

Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνας (FNA)

.01↔

Με κόπτουσα βελόνη (core biopsy) χωρίς επισήµανση της ύποπτης περιοχής

.02↔

Με κόπτουσα βελόνη (core biopsy) µε επισήµανση της ύποπτης περιοχής

Θωρακικό τοίχωµα
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149.03.05

Κοιλιακό τοίχωµα

149.03.06

Περιλ.: Οµφαλός
Περιτόναιο

149.03.07

Περιτόναιο της πυέλου

149.03.08

Ιστός οπισθοπεριτοναϊκού χώρου

149.03.09

Περικυστικός ιστός

149.03.10

Περιπροστατικός ιστός

149.03.11

Λεµφοκήλη (Ύγρωµα)

149.03.12↔ Ουροκήλη
149.03.98↔ Άλλη
149.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

149.04

∆ιαδερµική βιοψία σε άλλα όργανα και ιστούς υπό απεικονιστικό έλεγχο
Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τοµή των λεµφαδένων, του σπλήνα και του θύµου αδένα (142.06 κ.επ.)
Σηµ.: Η απεικονιστική µέθοδος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφάλαιο 2).

149.04.00

Μυοκάρδιο

149.04.01

Εξαιρ.: ∆ιαφλέβια και διαρτηριακή βιοψία (149.07)
Περικάρδιο

149.04.02

Μεσοθωράκιο

149.04.03

Μαστός
.00↔

Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνας (FNA)

.01↔

Με κόπτουσα βελόνη (core biopsy) χωρίς επισήµανση της ύποπτης περιοχής

.02↔

Με κόπτουσα βελόνη (core biopsy) µε επισήµανση της ύποπτης περιοχής

149.04.04

Θωρακικό τοίχωµα

149.04.05

Κοιλιακό τοίχωµα

149.04.06

Περιλ.: Οµφαλός
Περιτόναιο

149.04.07

Περιτόναιο της πυέλου

149.04.08

Ιστός οπισθοπεριτοναϊκοού χώρου

149.04.09

Περικυστικός ιστός

149.04.10

Περιπροστατικός ιστός

149.04.11

Λεµφοκήλη

149.04.12↔ Ουροκήλη
149.04.98↔ Άλλη
149.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

149.07

∆ιαφλεβική ή διαρτηριακή βιοψία

149.07.00

Ενδοκάρδιο

149.07.01

Ενδοµυοκάρδιο

149.07.02

Μυοκάρδιο

149.07.03

Ήπαρ

149.07.98

Άλλη

149.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Βιοψία µε τοµή
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(150...158)
Περιλ.:
Εξαιρ.:

Σηµ.:

∆ιεγχειρητική λήψη βιοψίας, βιοψία στα πλαίσια διαγνωστικής ενδοσκόπησης µε τοµή και
διεγχειρητικά
Βιοψία χωρίς τοµή (140 έως 149)
Βιοψία αρθροσκοπική (148.02)
Βιοψία σε λαπαροτοµία σταδιοποίησης στα πλαίσια διαγνωστικής διερεύνησης νοσηµάτων του
λεµφικού συστήµατος (340.01.06)
Βιοψία σε λαπαροτοµία σταδιοποίησης στα πλαίσια διαγνωστικής διερεύνησης νοσηµάτων του
λεµφικού συστήµατος (340.01.11)
Ο όρος "µε τοµή" αναφέρεται στον τρόπο προσπέλασης.
Η αναισθησία για µια διαγνωστική εξέταση µπορεί να κωδικοποιηθεί συµπληρωµατικά, εφόσον η
συγκεκριµένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

150

Βιοψία µαστού, οστών και µυών µε τοµή

150.01↔

Βιοψία του µαστού µε τοµή
Εξαιρ.: Εκτοµή και βιοψία του µαστού (excision biopsy) (387.00.09 κ.επ.)

150.02

Βιοψία µυός και µαλακών µορίων µε τοµή

150.02.00

Τράχηλος

150.02.01↔ Περιοχή του ώµου
150.02.02↔ Βραχίονας και αγκώνας
150.02.03↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
150.02.04

Κορµός

150.02.05↔ Μηρός
150.02.06↔ Κνήµη
150.02.07↔ Άκρος πόδας
150.02.98↔ Άλλη
150.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

150.03

Βιοψία οστού µε τοµή

150.03.00

Ωµοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο

Εξαιρ.: Βιοψία των οστών του κρανίου µε τοµή (151.00)
150.03.01↔ Βραχιόνιο οστό
150.03.02↔ Κερκίδα και ωλένη
150.03.03↔ Οστά του καρπού, µετακάρπια οστά και οστά των φαλάγγων της άκρας χείρας
150.03.04

Σπονδυλική στήλη

150.03.05

Πύελος

150.03.06↔ Μηριαίο οστό και επιγονατίδα
150.03.07↔ Κνήµη και περόνη
150.03.08↔ Οστά του ταρσού, µετατάρσια οστά, οστά των φαλάγγων του άκρου πόδα
150.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

150.04

Βιοψία στις αρθρώσεις και στους αρθρικούς θύλακες µε τοµή

150.04.00↔ Άρθρωση της γνάθου
150.04.01↔ Άρθρωση του ώµου
150.04.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
150.04.03↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
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150.04.04↔ Άρθρωση του θώρακα
150.04.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
150.04.06↔ Άρθρωση του ισχίου
150.04.07↔ Άρθρωση του γόνατος
150.04.08↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
150.04.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
150.04.10

Αρθρικός θύλακας

150.04.11↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
150.04.12↔ Άλλες αρθρώσεις της άκρας χείρας
150.04.98↔ Άλλη
150.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

151

Βιοψία νευρικού ιστού, υπόφυσης και επίφυσης µε κρανιοτοµή και
κρανιοανάτρηση
Περιλ.: Στερεοτακτική βιοψία ενδοκρανιακών ιστών

151.00

Βιοψία σε ενδοκράνιους ιστούς µε κρανιοτοµή και κρανιοανάτρηση

151.00.00

Εγκέφαλος

151.00.01

Βασικά γάγγλια

151.00.02

Στέλεχος εγκεφάλου

151.00.03

Παρεγκεφαλίδα

151.00.04

Ενδοκράνια τµήµατα των εγκεφαλικών νεύρων και γαγγλίων

151.00.05

Ενδοκράνια αιµοφόρα αγγεία

151.00.06

Μήνιγγες

151.00.07

Κρανίο

151.00.08

Βάση του κρανίου

151.00.09

Προσωπικό κρανίο

151.00.98

Άλλη

151.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

151.01

Στερεοτακτική βιοψία ενδοκρανιακών ιστών

151.01.00

Εγκέφαλος

Σηµ.:

Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

1 έως 5 σηµεία λήψης

.01

Περισσότερα από 5 σηµεία λήψης

151.01.01

Βασικά γάγγλια

151.01.02

Στέλεχος εγκεφάλου

151.01.03

Παρεγκεφαλίδα

151.01.04

Ενδοκράνια τµήµατα των εγκεφαλικών νεύρων και γαγγλίων

151.01.05

Ενδοκράνια αιµοφόρα αγγεία

151.01.06

Μήνιγγες

151.01.98

Άλλη

151.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

151.02

Βιοψία ιστών του νωτιαίου µυελού µε τοµή
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151.02.00

Νωτιαίος µυελός

151.02.01

Ενδονωτιαία τµήµατα νευρών και γαγγλίων

151.02.02

Μήνιγγες νωτιαίου µυελού

151.02.03

∆ιαγνωστική διάνοιξη νωτιαίου σωλήνα

151.02.98

Άλλη

151.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

151.03

Βιοψία των περιφερικών νεύρων µε τοµή

Κεφάλαιο 1

151.03.00↔ Εξωκρανιακό τµήµα των εγκεφαλικών συζυγιών
151.03.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
151.03.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
151.03.03↔ Νεύρα του βραχίονα
151.03.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
151.03.05

Νεύρα του κορµού

151.03.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
151.03.07↔ Νεύρα της βουβωνικής περιοχής και του πυελικού εδάφους
151.03.08↔ Νεύρα του κάτω άκρου
151.03.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
151.03.98↔ Άλλη
151.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

151.04

Βιοψία στην υπόφυση και επίφυση µε τοµή

151.04.00

Υπόφυση διαφραγµατική/διασφηνοειδική προσπέλαση

151.04.01

Επίφυση διαφραγµατική/διασφηνοειδική προσπέλαση

151.05

Στερεοτακτική βιοψία της υπόφυσης και επίφυσης

151.05.00

Υπόφυση

151.05.01

Επίφυση

152

Βιοψία µε τοµή στους οφθαλµούς και τα εξαρτήµατά τους

152.00↔

Βιοψία στο βλέφαρο µε τοµή

152.02↔

Βιοψία δακρυϊκού αδένα και δακρυϊκού πόρου µε τοµή

152.09

Βιοψία σε άλλα τµήµατα του οφθαλµού µε τοµή

152.09.00↔ Ίριδα
152.09.01↔ Ακτινωτό σώµα
152.09.02↔ Σκληρός χιτώνας
152.09.03↔ Φακός
152.09.04↔ Αµφιβληστροειδής χιτώνας
152.09.05↔ Χοριοειδής χιτώνας
152.09.06↔ Οφθαλµικός µυς ή τένοντας οφθαλµικού µυός
152.09.07↔ Οφθαλµικός κόγχος
152.09.08↔ Ρινοδακρυϊκοί πόροι
152.09.98↔ Άλλη
152.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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153

Βιοψία ωτών και ρινός µε τοµή

153.01↔

Βιοψία στον έξω ακουστικό πόρο µε τοµή

153.02

Βιοψία σε άλλα τµήµατα του ωτός µε τοµή

153.02.00↔ Μέσο ους
153.02.01↔ Έσω ους
153.02.98↔ Άλλη
153.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

153.07

Βιοψία στην εσωτερική µοίρα της ρινός µε τοµή

153.08↔

Βιοψία στους παραρρίνιους κόλπους µε τοµή

153.09

Βιοψία σε άλλα τµήµατα της ρινός µε τοµή

154

Βιοψία στόµατος, στοµατικής κοιλότητας και φάρυγγα µε τοµή

154.02↔

Βιοψία σιελογόνου αδένα και εκφορητικού πόρου του σιελογόνου αδένα µε τοµή

154.05

Βιοψία σε άλλες δοµές του στόµατος και της στοµατικής κοιλότητας µε τοµή

154.05.01

Φατνιακή απόφυση

154.05.03

Έδαφος του στόµατος

154.05.98

Άλλη

154.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

154.06

Βιοψία στο στοµατοφάρυγγα µε τοµή

154.07

Βιοψία στον υποφάρυγγα µε τοµή

154.08

Βιοψία στον ρινοφάρυγγα µε τοµή

154.09

Βιοψία στο λάρυγγα µε τοµή

154.09.00

Υπεργλωττιδικός χώρος

154.09.01

Γλωττίδα

154.09.02

Υπογλωττιδικός χώρος

154.09.98

Άλλη

154.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

155

Βιοψία µε τοµή σε άλλα όργανα του πεπτικού συστήµατος, το
διάφραγµα, το περιτόναιο και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο

155.00

Βιοψία στο διάφραγµα µε τοµή

155.01

Ηπατική βιοψία µε τοµή

Εξαιρ.: Βιοψία στοµατικού βλεννογόνου (142.00 κ.επ.)

Εξαιρ.: Βιοψία του ήπατος σε λαπαροτοµία για σταδιοποίηση νεοπλάσµατος (340.01.06)
Βιοψία ήπατος σε λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση νεοπλάσµατος (340.01.11)
155.01.00
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155.01.01

Βιοψία (δια βελόνης)

155.01.98

Άλλη

155.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

155.02

Βιοψία στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία µε τοµή

155.02.00

Χοληδόχος κύστη

155.02.01

Χοληφόρα αγγεία

155.02.02

Σφιγκτήρας Oddi και µείζων θηλή του δωδεκαδακτύλου (φύµα του Vater)

155.03

Βιοψία στο πάγκρεας µε τοµή

155.04

Βιοψία στο στόµαχο µε τοµή

155.05

Βιοψία στο λεπτό έντερο µε τοµή

155.05.00

∆ωδεκαδάκτυλο

155.05.01

Ειλεός

155.05.02

Περιλ.: Μεκέλειος απόφυση
Νήστιδα

155.06

Βιοψία στο κόλον µε τοµή

155.06.00

Ανιόν κόλον

155.06.01

Εγκάρσιο κόλον

155.06.02

Κατιόν κόλον

155.06.03

Σιγµοειδές

155.07

Βιοψία του ορθού και περιορθικών ιστών µε τοµή

155.07.00

Ορθό

155.07.01

Περιορθικός ιστός

155.09

Βιοψία σε άλλα όργανα του πεπτικού συστήµατος, περιτοναίου και
οπισθοπεριτοναϊκών δοµών µε τοµή

155.09.00

Οισοφάγος

155.09.01

Έντερο, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

155.09.02

Μεσεντέριο

155.09.03

Επίπλουν

155.09.04

Περιτόναιο

155.09.05

Ιστός οπισθοπεριτοναικού χώρου

155.09.98

Εξαιρ.: Οπισθοπεριτοναϊκή λεµφαδενεκτοµή (340.04.13, 340.04.14)
Άλλη

155.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

156

Βιοψία του ουροποιητικού συστήµατος και των ανδρικών γεννητικών
οργάνων µε τοµή

156.00

Βιοψία νεφρού και περινεφρικών ιστών µε τοµή

156.00.00↔ Νεφρός
156.00.01↔ Περινεφρικός ιστός

156.01

Βιοψία στην ουρήθρα και περιουρηθρικούς ιστούς µε τοµή
25
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156.01.00

Ουρήθρα

156.01.01

Περιουρηθρικός ιστός

156.02

Βιοψία σε άλλα όργανα του ουροποιητικού συστήµατος µε τοµή
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική βιοψία (146 κ.επ.)

156.02.00↔ Ουρητήρας
156.02.01↔ Περιουρητηρικός ιστός
156.02.02

Ουροδόχος κύστη

156.02.03

Ιστοί περικυστικού χώρου

156.02.98

Άλλη

156.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

156.03

Βιοψία του προστάτη και περιπροστατικών ιστών µε τοµή

156.03.00

Προστάτης

156.03.01

Περιπροστατικός ιστός

156.04

Βιοψία στο πέος µε τοµή

156.04.00

Βάλανος

156.04.01

Σώµα του πέους

156.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

156.05↔

Βιοψία στους όρχεις µε τοµή

156.06

Βιοψία στο περίνεο µε τοµή, σε άνδρα

Εξαιρ.: Βιοψία του δέρµατος του πέους (146.03.03)

Εξαιρ.: Βιοψία του δέρµατος του περινέου σε άνδρα (146.03.09)

156.09

Βιοψία σε άλλα ανδρικά γεννητικά όργανα µε τοµή

156.09.00↔ Επιδιδυµίδα
156.09.01↔ Σπερµατικός πόρος
156.09.02↔ Σπερµατοδόχες κύστεις
156.09.03↔ Σπερµατικός τόνος
156.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

157

Βιοψία στα γυναικεία γεννητικά όργανα µε τοµή

157.00

Βιοψία ωοθηκών, σάλπιγγας και συνδέσµων της µήτρας µε τοµή

157.00.00↔ Ωοθήκη
157.00.01↔ Σάλπιγγα(ες)
157.00.02↔ Σύνδεσµοι της µήτρας

157.01

Βιοψία στη µήτρα και τον τράχηλο της µήτρας µε τοµή

157.01.00

Σώµα µήτρας

157.01.01

Τράχηλος της µήτρας

157.02

Βιοψία στην περιοχή του κόλπου µε τοµή

157.03

Βιοψία στην περιοχή του αιδοίου µε τοµή

Εξαιρ.: Ενδοσκοπική βιοψία (147 κ.επ.)
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Βιοψία στο περίνεο µε τοµή, σε γυναίκα
Εξαιρ.: Βιοψία του δέρµατος του περινέου σε γυναίκα (147.00.06)

157.09

Βιοψία σε άλλα γυναικεία γεννητικά όργανα µε τοµή

157.09.00

Βιοψία δουγλάσειου χώρου, διακολπική

157.09.98

Άλλη

157.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

158

Βιοψία άλλων οργάνων µε τοµή

158.00

Βιοψία στην καρδιά και το περικάρδιο µε τοµή

158.00.00

Καρδιά

158.00.01

Περικάρδιο

158.01

Βιοψία στο µεσοθωράκιο και άλλα ενδοθωρακικά όργανα µε τοµή

158.01.00

Μεσοθωράκιο

158.01.01

Εξαιρ.: Βιοψία λεµφαδένων µεσοθωρακίου µε τοµή (158.06.03)
Θύµος αδένας

158.01.02↔ Βρόγχος
158.01.03↔ Πνεύµονας
158.01.04↔ Υπεζωκότας
158.01.98↔ Άλλη
158.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

158.02

Βιοψία θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών µε τοµή

158.02.00

Θυρεοειδής αδένας

158.02.01↔ Παραθυρεοειδείς αδένες

158.03

Βιοψία σε άλλα όργανα του τραχήλου µε τοµή

158.04↔

Βιοψία στα επινεφρίδια µε τοµή

158.05

Βιοψία σε άλλα ενδοκοιλιακά όργανα µε τοµή

158.05.00

Σπλήνας

158.05.98

Άλλη

158.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

158.06

Βιοψία λεµφαδένα µε τοµή
Εξαιρ.: Βιοψία λεµφαδένα σε λαπαροτοµία για σταδιοποίηση νεοπλάσµατος (340.01.06)
Βιοψία λεµφαδένα σε λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση νεοπλάσµατος (340.01.11)

158.06.00↔ Τραχηλικός
158.06.01↔ Υπερκλείδιος
158.06.02↔ Μασχαλιαίος
158.06.03

Μεσοθωρακίου

158.06.04

Παρααορτικός

158.06.05↔ Λαγόνιος
158.06.06↔ Βουβωνικός
158.06.07↔ Πυελικός
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158.06.98↔ Άλλη
158.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

158.07

Βιοψία σε αιµοφόρα αγγεία µε τοµή
Εξαιρ.: Βιοψία ενδοκρανιακών αγγείων µε τοµή (151.00.05)

158.07.00↔ Εξωκράνια αγγεία κεφαλής και τραχήλου
158.07.01↔ Αγγεία ωµικής ζώνης, βραχίονα, αντιβραχίου και άκρας χείρας
158.07.02

Θωρακικά αγγεία

158.07.03

Κοιλιακά αγγεία

158.07.04

Σπλαγχνικά αγγεία

158.07.05↔ Αγγεία µηρού
158.07.06↔ Αγγεία κνήµης και άκρου πόδα
158.07.98↔ Άλλη
158.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

158.09

Βιοψία σε άλλα όργανα και ιστούς µε τοµή

158.09.00

Θωρακικό τοίχωµα

158.09.01

Κοιλιακό τοίχωµα

158.09.98

Περιλ.:
Άλλη

158.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Εξαιρ.: Βιοψία δέρµατος (149.00 κ.επ.)

Οµφαλός

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση
(161...169)
Περιλ.:
Εξαιρ.:
Σηµ.:

Λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκοπική καταγραφή
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώµατος (510.00)
Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).
Η αναισθησία για µια διαγνωστική εξέταση µπορεί να κωδικοποιηθεί συµπληρωµατικά, εφόσον η
συγκεκριµένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

161

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση των ανώτερων αεραγωγών
Σηµ.:

Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (141.04, 142.01,
142.02).

161.00

∆ιαγνωστική λαρυγγοσκόπηση

161.00.00

Άµεση

161.00.01

Έµµεση

161.00.02

Μικρολαρυγγοσκόπηση

161.00.98

Άλλη

161.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

161.01

∆ιαγνωστική φαρυγγοσκόπηση

161.01.00

Άµεση

161.01.01

Έµµεση

161.01.98

Άλλη
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161.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

161.02

∆ιαγνωστική ρινοσκόπηση

161.03

Εκτίµηση της κατάποσης µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο: Εκτίµηση της λειτουργίας
κατάποσης µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική λαρυγγοσκόπηση (161.00 κ.επ.)
∆ιαγνωστική φαρυγγοσκόπηση (161.01 κ.επ.)

162

∆ιαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων
Σηµ.:

162.00

Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (143.00).

∆ιαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων
Περιλ.: Μέσω στοµίας

162.00.00

162.00.01

Με εύκαµπτο βρογχοσκόπιο
.00

Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις

.01

Με βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα

.02

Με κυψελιδοσκόπηση

.03

Με µέτρηση ροής αέρα µε καθετήρα

.98

Άλλη

Με άκαµπτο βρογχοσκόπιο
.00

Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις

.01

Με µέτρηση ροής αέρα µε καθετήρα

.98

Άλλη

162.00.02

Φθορίζουσα βρογχοσκόπηση

162.00.98

Άλλη

162.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

163

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήµατος
Σηµ.:

Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (144.00.09,
144.00.10).

163.00

∆ιαγνωστική οισοφαγοσκόπηση

163.00.00

Με εύκαµπτο οισοφαγοσκόπιο

163.00.01

Με άκαµπτο οισοφαγοσκόπιο

163.00.98

Άλλη

163.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

163.01

∆ιαγνωστική οισοφαγογαστροσκόπηση

163.02

∆ιαγνωστική οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση

163.05

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση νήστιδας

163.06

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου (νήστιδας και ειλεού)

163.06.00

Απλή (εντεροσκόπηση µε ώθηση-push endoscopy)

163.06.01

Εντεροσκόπηση µε ελκυσµό δια του εντερικού περισταλτισµού (push-and-pull-back endoscopy)

163.06.98

Περιλ.:
Άλλη

Εντεροσκόπηση µε διπλό µπαλόνι

29

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 1
163.08

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού σωλήνα µέσω στοµίας

163.08.00

∆ιαγνωστική οισοφαγοσκόπηση

163.08.01

∆ιαγνωστική οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση

163.08.02

∆ιαγνωστική γαστροσκόπηση

163.08.03

∆ιαγνωστική δωδεκαδακτυλοσκόπηση

163.08.04

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση νήστιδας

163.08.98

Άλλη

163.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

163.10

Ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου µε κάψουλα

163.11

Χρωµοενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήµατος

164

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση των χοληφόρων αγγείων και του
παγκρεατικού πόρου
Εξαιρ.: Ενδοσκοπικές επεµβάσεις στα χοληφόρα αγγεία (351.03) και τον παγκρεατικό πόρο
(352.06)
Σηµ.: Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (144.00.06,
144.00.07, 144.00.08, 144.00.98).

164.00

∆ιαγνωστική ενδοσκοπική παλίνδροµη χολαγγειογραφία
Περιλ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων (ERC)
Εξαιρ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων µε σφιγκτηροτοµή (351.03.01)

164.01

∆ιαγνωστική ενδοσκοπική παλίνδροµη παγκρεατογραφία
Περιλ.: Απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου (ERP)
Εξαιρ.: Απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου µε σφιγκτηροτοµή (352.06.01)

164.02

∆ιαγνωστική ενδοσκοπική παλίνδροµη χολαγγειο-παγκρεατογραφία (ERCP)
Περιλ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων και του παγκρεατικού πόρου (ERCP)
Εξαιρ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων µε σφιγκτηροτοµή (351.03.01)
Απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου µε σφιγκτηροτοµή (352.06.01)

164.03

∆ιαγνωστική άµεση χολαγγειοσκόπηση (Peroral cholangioscopy POCS), δια του
φύµατος του Vater

164.03.00

Με µη τροποποιηµένο χολαγγειοσκόπιο

164.03.01

Με τροποποιηµένο χολαγγειοσκόπιο

164.04

∆ιαγνωστική άµεση ενδοσκόπηση του παγκρεατικού πόρου (δια του φύµατος του
Vater ενδοσκόπηση, POPS)

164.04.00

Με µη τροποποιηµένο χολαγγειοσκόπιο

164.04.01

Με τροποποιηµένο χολαγγειοσκόπιο
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Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός.Χρησιµοποιείται µόνο όταν η προσπέλαση στις
διαγνωστικές εξετάσεις των κωδικών 164.00 έως 164.04 γίνεται µέσω παλίνδροµης
ενδοσκόπησης.
Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η παλίνδροµη ενδοσκόπηση για
διαγνωστική παλίνδροµη απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων, π.χ. µετά γαστρεκτοµή ή
µερική γαστρεκτοµή µε Roux-en-Y αναστόµωση ή µερική
παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή.

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του κατώτερου γαστρεντερικού συστήµατος
Σηµ.:

Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (144.04 κ.επ.).

165.00

∆ιαγνωστική κολονοσκόπηση

165.00.00

Μερική

165.00.01

Ολική έως τυφλό

165.00.02

Ολική µε ειλεοσκόπηση

165.00.98

Άλλη

165.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

165.01

∆ιαγνωστική σιγµοειδοσκόπηση

165.02

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του εντέρου µέσω στοµίας

165.02.00

Ειλεοσκόπηση

165.02.01

Κολονοσκόπηση

165.02.02

Σιγµοειδοσκόπηση

165.02.03

Πρωκτοσκόπηση

165.02.04

Ορθοσκόπηση

165.02.98

Άλλη

165.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

165.03

∆ιαγνωστική πρωκτοσκόπηση

165.04

∆ιαγνωστική ορθοσκόπηση

165.04.00

Με εύκαµπτο ορθοσκόπιο

165.04.01

Με άκαµπτο ορθοσκόπιο

165.04.98

Άλλη

165.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

165.05

Χρωµοενδοσκόπηση του κατώτερου πεπτικού συστήµατος

165.06

Ενδοσκόπηση του παχέος εντέρου µε κάψουλα

166

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του ουροποιητικού συστήµατος
Σηµ.:

Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (146 κ.επ.).

166.00

∆ιαγνωστική ουρηθροσκόπηση

166.01

∆ιαγνωστική ουρηθροκυστεοσκόπηση

166.03

∆ιαγνωστική ουρηθροκυστεοσκόπηση διατεταµένης ουροδόχου κύστεως
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166.03.00

Χωρίς τεχνητό σφιγκτήρα

166.03.01

Με τεχνητό σφιγκτήρα

166.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

166.05

∆ιαγνωστική ουρητηρονεφροσκόπηση

166.06

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση οδού εκτροπής των ούρων

166.06.00

Εντερικής δεξαµενής (Reservoir)

166.06.01

Νεοκύστης

166.06.02

Conduit (ειλεοδερµικής ουροστοµίας)

166.06.98

Άλλη

166.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

166.08

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του ουροποιητικού συστήµατος µέσω στοµίας

166.08.00

∆ιαγνωστική ουρηθροσκόπηση

166.08.01

∆ιαγνωστική ουρηθροκυστεοσκόπηση

166.08.02↔ ∆ιαγνωστική ουρητηροσκόπηση
166.08.98↔ Άλλη
166.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

167

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση των γυναικείων γεννητικών οργάνων
Σηµ.:

Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (147 κ.επ.).

167.00

∆ιαγνωστική αιδοιοσκόπηση

167.01

∆ιαγνωστική κολποσκόπηση

167.02

∆ιαγνωστική υστεροσκόπηση

167.03

∆ιαγνωστική υστερο-σαλπιγγοσκόπηση

167.04

∆ιαγνωστική εµβρυοσκόπηση

168

Άλλη διαγνωστική ενδοσκόπηση

168.01↔

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση των δακρυϊκών πόρων

168.02↔

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του γαλακτοφόρου πόρου του µαστού

168.03↔

∆ιαγνωστική σιαλενδοσκόπηση του υπογνάθιου αδένα ή της παρωτίδας

169

∆ιεγχειρητική διαγνωστική ενδοσκόπηση µε τοµή
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική αγγειοσκόπηση (127.09.09)
Σηµ.: Ο όρος "µε τοµή" αναφέρεται στον τρόπο προσπέλασης.
Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (150 έως 158).

169.00

∆ιεγχειρητική διαγνωστική βρογχοσκόπηση και τραχειοσκόπηση µε τοµή

169.00.00

Βρογχοσκόπηση

169.00.01

Τραχειοσκόπηση
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169.01

∆ιαγνωστική θωρακοσκόπηση και µεσοθωρακοσκόπηση

169.01.00

Θωρακοσκόπηση

169.01.01

Μεσοθωρακοσκόπηση

169.03

∆ιεγχειρητική διαγνωστική ενδοσκόπηση του ουροποιητικού συστήµατος µε τοµή

169.03.00↔ Πυελοσκόπηση
169.03.01↔ Ουρητηρονεφροσκόπηση
169.03.02

Κυστεοσκόπηση

169.03.98↔ Άλλη
169.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

169.04

∆ιαγνωστική λαπαρασκόπηση
Περιλ.: ∆ιαγνωστική πυελική λαπαροσκόπηση (pelviscopy)
∆ιαγνωστική λαπαροσκόπηση µε µπαλόνι (Ballon Laparoscopy, B-LSC)
Εξαιρ.: Λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση (340.01.11)

169.05

∆ιεγχειρητική διαγνωστική ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήµατος µε τοµή

169.05.00

Στόµαχος

169.05.01

Λεπτό έντερο

169.05.02

Παχύ έντερο

169.05.04

Χοληφόροι οδοί
.00

∆ιαδερµικά

.01

∆ιαδερµικά-διηπατικά

.02

Μέσω τοµής των χοληφόρων αγγείων, της χοληδόχου κύστεως ή του κολοβώµατος του κυστικού πόρου

169.05.98

Άλλη

169.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

169.06

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του δουγλάσειου χώρου (δουγλασειοσκόπηση)

169.07

∆ιαγνωστική αρθροσκόπηση
Περιλ.: ∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση περιαρθρικών ιστών
Εξαιρ.: Θεραπευτική αρθροσκοπική έκπλυση της άρθρωσης (381.00.00, 381.00.01)
Θεραπευτική έκπλυση άρθρωσης (517.08)
Σηµ.: Η έκπλυση της άρθρωσης στα πλαίσια της διαγνωστικής αρθροσκόπησης
περιλαµβάνεται στον κωδικό.

169.07.00↔ Άρθρωση της γνάθου
169.07.01↔ Άρθρωση του ώµου
169.07.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
169.07.03↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
169.07.04↔ Άρθρωση του θώρακα
169.07.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
169.07.06↔ Άρθρωση του ισχίου
169.07.07↔ Άρθρωση του γόνατος
169.07.08↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
169.07.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
169.07.10↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
169.07.11↔ Άλλες αρθρώσεις της άκρας χείρας
169.07.98↔ Άλλη
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169.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

169.08

∆ιαγνωστική ενδοσκόπηση του ΚΝΣ µε παρακέντηση, µε τοµή και διεγχειρητικά

169.08.00

Ενδοκράνια διαγνωστική ενδοσκόπηση

169.08.01

Ενδονωτιαία διαγνωστική ενδοσκόπηση

169.08.98

Άλλη

169.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

169.09

Άλλη διαγνωστική διεγχειρητική ενδοσκόπηση µε τοµή και παρακέντηση

169.09.00

Ενδοσκόπηση των παραρρινίων κόλπων

169.09.02

Αµνιοσκόπηση

169.09.98

Άλλη

169.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Περιλ.: Κρανιοανάτρηση

Λειτουργικές δοκιµασίες
(170...179)
170

∆οκιµασίες πρόκλησης

170.00

Ειδική αλλεργιολογική δοκιµασία πρόκλησης
Περιλ.: Αλλεργιολογικές δοκιµασίες δερµατικής, ρινικής, βρογχικής πρόκλησης ή πρόκλησης
µε χορήγηση πιθανού αλλεργιογόνου από το στόµα, ενδοφλέβια ή υποδόρια.
Αλλεργιολογικές δοκιµασίες πρόκλησης νυγµού
Σηµ.: Η χρησιµοποίηση αυτού του κωδικού προϋποθέτει την συνεχή ιατρική παρακολούθηση
για αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών.

171

Πνευµονολογικές λειτουργικές δοκιµασίες

171.00

Ολόσωµη πληθυσµογραφία
Περιλ.: ∆ιερεύνηση µε χορήγηση φαρµακευτικών δραστικών ουσιών
Σηµ.: Σπιροµέτρηση και καµπύλη ροής-όγκου περιλαµβάνονται στον κωδικό.

171.01

Προσδιορισµός της διαχυτικής ικανότητας πνευµόνων για το CO
Περιλ.: Μέθοδος της µίας αναπνοής CO (single breath) και σταθερής κατάστασης (steady-state)

171.02

Σπειροεργοµετρία

171.03

Μέτρηση της λειτουργικής υπολειπόµενης χωρητικότητας (Functional Residual
Capacity) (µε τεχνική αραίωσης του ηλίου)

171.04

Μέτρηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας
Περιλ.: Αναπνευστική δοκιµασία κόπωσης µε κόπωση φαρµακευτική, άσκησης (τρέξιµο) ή µε
εισπνοή ψυχρού αέρα

171.05

Εξάλεπτη δοκιµασία βάδισης κατά Guyatt

176

∆υναµική δοκιµασία µεταβολισµού
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∆οκιµασίες φόρτισης µε σκοπό τη διάγνωση µεταβολικών διαταραχών
Περιλ.: Φόρτιση από το στόµα µε λευκίνη, καρνιτίνη, φαινυλοπροπιονικό οξύ, γλυκόζη,
λακτόζη ή φόρτιση µε λίπος
Ενδοφλέβια φόρτιση πυροσταφυλικού οξέως
∆οκιµασία νηστείας
Σηµ.: Η χρησιµοποίηση αυτού του κωδικού προϋποθέτει την συνεχή ιατρική παρακολούθηση
για αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών.

176.01

∆οκιµασία παγκρεατικής λειτουργίας µε αναρρόφηση δωδεκαδακτυλικού υγρού µε
καθετηριασµό του δωδεκαδακτύλου
Περιλ.: ∆οκιµασία σεκρετίνης

176.02

∆οκιµασία ηπατικής λειτουργίας µε ενδοφλέβια έγχυση σεσηµασµένων µε C13 ουσιών
Περιλ.: Ενδοφλέβια δοκιµασία C-13 µεθακετίνης (Methacetin Breath Test, MBT)
Σηµ.: Η χρησιµοποίηση αυτού του κωδικού προϋποθέτει την συνεχή καταγραφή του
εκπνεόµενου 13CO2 µε αναπνευστική συσκευή (µάσκα).

179

Λειτουργικές δυναµικές δοκιµασίες

179.00

Πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη ύπνου (Polysomnography)
Σηµ.:

179.01

Πολυγραφική µελέτη ύπνου (Polygraphy)
Σηµ.:

179.05

∆ιάρκεια τουλάχιστον 6 ωρών.
Περιλαµβάνει υποχρεωτικές διαδικασίες: βιντεοσκόπηση, 2 x ΗΕΓ, 3 x ΗΜΓ, 2 x
ηλεκτροοφθαλµογράφηµα (ΗΟΓ), καταγραφή ροχαλητού, τον προσδιορισµό της θέσης
του σώµατος, ρινοστοµατικής ροής του αέρα, κινήσεων θώρακα και κοιλίας, ΗΚΓ και
οξυµετρία παλµού (τουλάχιστον 14 απαγωγές).
Προαιρετικές διαδικασίες: µανοµετρία οισοφάγου, διαδερµικός προσδιορισµός µερικής
πίεσης οξυγόνου/διοξειδίου του άνθρακα, διακρανιακό doppler (TCD),
υπερηχογράφηµα, µέτρηση της θερµοκρασίας του σώµατος, κινησιογραφία, µέτρηση
της αρτηριακής πίεσης, µελέτη στυτικής λειτουργίας.

∆ιάρκεια τουλάχιστον 6 ωρών.
Περιλαµβάνει υποχρεωτικές διαδικασίες: καταγραφή ροχαλητού, τον προσδιορισµό της
θέσης του σώµατος, ρινοστοµατικής ροή του αέρα, κινήσεων θώρακα και κοιλίας, ΗΚΓ
και οξυµετρία παλµού (τουλάχιστον 7 απαγωγές).
Προαιρετική ∆ιαδικασία: µανοµετρία οισοφάγου, διαδερµικός προσδιορισµός µερικής
πίεσης οξυγόνου/διοξειδίου του άνθρακα, µέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Πολλαπλή δοκιµασία έλευσης ύπνου (Multiple Sleep Latency Test, MSLT),
δοκιµασία διατήρησης της εγρήγορσης (Maintenance of Wakefulness Test, MWT)
Σηµ.:

∆ιάρκεια τουλάχιστον 4 x 20 λεπτά, βιντεοσκόπηση, 2 x ΗΕΓ, 1 x ΗΜΓ, 2 x
ηλεκτροοφθαλµογράφηµα (ΗΟΓ), ΗΚΓ, αν χρειαστεί µέτρηση της ρινοστοµατικής
ροής αέρα (τουλάχιστον 6 απαγωγές).

∆ιερευνητικές διαγνωστικές διαδικασίες
(184...185)
184

∆ιαγνωστική παρακέντηση
Εξαιρ.: Βιοψία (δια βελόνης) (140 έως 149)
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184.00

∆ιαγνωστική παρακέντηση του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του

184.00.00↔ Πρόσθιος θάλαµος οφθαλµού
184.00.01↔ Υαλοειδές σωµάτιο
184.00.02↔ Κόγχος
184.00.98↔ Άλλη
184.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

184.01

∆ιαγνωστική παρακέντηση ενδοκράνιας κοιλότητας
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική οσφυονωτιαία παρακέντηση (120.04.03, 120.04.04, 120.04.05)

184.02

∆ιαγνωστική παρακέντηση του περικαρδίου (περικαρδιοκέντηση)
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση του περικαρδίου (515.02.00)

184.03↔

∆ιαγνωστική παρακέντηση βρόγχου

184.04↔

∆ιαγνωστική διαδερµική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας (515.02.01)
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µια φορά ανά νοσηλεία.

184.05

∆ιαδερµική διαγνωστική παρακέντηση ήπατος
Περιλ.: Παρακέντηση κύστης

184.06

∆ιαγνωστική διαδερµική παρακέντηση οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος
Περιλ.: Παρακέντηση κύστης

184.06.00↔ Νεφρός
184.06.01↔ Νεφρική πύελος
184.06.02↔ Ουρητήρας
184.06.03

Ουροδόχος κύστη

184.06.98↔ Άλλη
184.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

184.07

∆ιαγνωστική διαδερµική παρακέντηση των ανδρικών γεννητικών οργάνων

184.07.00↔ Όρχεις
184.07.01↔ Επιδιδυµίδα
184.07.02↔ Υδροκήλη
184.07.03↔ Σπερµατοκήλη
184.07.04

Προστάτης

184.07.05↔ Σπερµατοδόχες κύστεις
184.07.98↔ Άλλη
184.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

185

Άλλη διαγνωστική παρακέντηση

185.00

∆ιαγνωστική διαδερµική παρακέντηση κύστης, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

185.01↔

∆ιαγνωστική (διαδερµική) παρακέντηση ωοθήκης
Περιλ.: Παρακέντηση κύστης
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∆ιαγνωστική αµνιοπαρακέντηση
Εξαιρ.: Θεραπευτική αµνιοπαρακέντηση (375.03)

185.03

∆ιαγνωστική (διαδερµική) παρακέντηση της κοιλίας

185.03.00

Παρακέντηση (της περιτοναϊκής κοιλότητας)

185.03.01

Περιλ.: ∆ιαγνωστική περιτοναϊκή πλύση
Παρακέντηση του δουγλάσειου χώρου

185.03.02

Παρακέντηση ασκιτικής συλλογής
Εξαιρ.: Θεραπευτική παρακέντηση του ασκίτη (515.03)

185.03.98

Σηµ.:
Άλλη

185.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

185.04

∆ιαγνωστική διαδερµική παρακέντηση άρθρωσης ή αρθρικού θύλακα

Ο κωδικός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µια φορά ανά νοσηλεία.

185.04.00↔ Άρθρωση της γνάθου
185.04.01↔ Άρθρωση του ώµου
185.04.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
185.04.03↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
185.04.04↔ Άρθρωση του θώρακα
185.04.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
185.04.06↔ Άρθρωση του ισχίου
185.04.07↔ Άρθρωση του γόνατος
185.04.08↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
185.04.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
185.04.10

Αρθρικός θύλακας

185.04.98↔ Άλλη
185.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

185.09

Άλλη διαγνωστική παρακέντηση

185.09.00

Θυρεοειδής αδένας

185.09.98

Άλλη

185.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Άλλες διαγνωστικές διαδικασίες
(190...199)
190

Ψυχοσωµατική, ψυχοθεραπευτική, (νευρο) ψυχολογική, ψυχοκοινωνική
διερεύνηση και πραγµατοποίηση ψυχολογικών δοκιµασιών

190.00

Ψυχοσωµατική και ψυχοθεραπευτική διαγνωστική διερεύνηση
Σηµ.:

190.00.00

Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν µόνο υπηρεσίες που
περιλαµβάνονται στο σύστηµα αποζηµίωσης των νοσοκοµείων.

Απλή
Σηµ.:

∆ιάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτά.
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190.00.01

Σύνθετη
Σηµ.:

190.01

∆ιάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών

Νευροψυχολογική και ψυχοκοινωνική διαγνωστική διερεύνηση
Περιλ.: Ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική, ψυχοκοινωνική και νευροψυχολογική εκτίµηση, καθώς
και αν χρειαστεί λήψη βιογραφικού για την αξιολόγηση της πορείας της νόσου όπως
και της ένδειξης και της αποτελεσµατικότητας της αγωγής
Σηµ.: Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν µόνο υπηρεσίες που
περιλαµβάνονται στο σύστηµα αποζηµίωσης των νοσοκοµείων.

190.01.00

Απλή

190.01.01

∆ιάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτά
Σηµ.:
Σύνθετη
Σηµ.:

190.02

∆ιάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών

∆ιαγνωστικές ψυχολογικές δοκιµασίες
Σηµ.:

Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν µόνο υπηρεσίες που
περιλαµβάνονται στο σύστηµα αποζηµίωσης των νοσοκοµείων

190.02.00

Απλές

190.02.01

∆ιάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτά
Σηµ.:
Σύνθετες
Σηµ.:

191.01

∆ιάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών

∆ιευρυµένη διαγνωστική διερεύνηση χρόνιου πόνου µε µηχανική υποστήριξη και
έλεγχο του αποτελέσµατος µε τυποποιηµένο σύστηµα
Περιλ.: Ελεγχόµενη διαγνωστική έγχυση και διαπότιση οργάνων και ιστών µε απεικονιστική
καθοδήγηση ή µε τη βοήθεια νευροδιεγέρτη
∆οκιµή φαρµακευτικών ουσιών µε τοπική ή συστηµατική χορήγηση για διαγνωστική
προσέγγιση χρόνιου πόνου
Σηµ.: Σε αυτόν τον κωδικό περιλαµβάνεται η καταγραφή και αξιολόγηση των επιθυµητών
νευροφυσιολογικών και αναλγητικών αποτελεσµάτων καθώς και των ανεπιθύµητων
ενεργειών για µια περίοδο τουλάχιστον 12 ωρών και η συνακόλουθη σύνταξη ενός
γραπτού πρωτοκόλλου θεραπείας

191.02

Νευροφυσιολογικές διαγνωστικές δοκιµασίες για την διαγνωστική προσέγγιση
χρόνιου πόνου µε χρήση απεικονιστικών ή ηλεκτροφυσιολογικών µεθόδων
Περιλ.: Χρήση απεικονιστικών ή ηλεκτροφυσιολογικών µεθόδων όπως η µέτρηση του οδού
πόνου, σωµατοαισθητικές δοκιµασίες και λειτουργικές δοκιµασίες συµπαθητικού
νευρικού συστήµατος
Όλες οι κατάλληλες διαδικασίες για την διαγνωστική προσέγγιση του χρόνιου πόνου µε
χρησιµοποίηση λειτουργικών απεικονιστικών ή ηλεκτροφυσιολογικών µεθόδων

192

Ιατρική αξιολόγηση για µεταµόσχευση

192.00

Ιατρική αξιολόγηση και απόφαση για ένδειξη για µεταµόσχευση
Σηµ.:

192.00.00
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Η ηµεροµηνία εγγραφής στη λίστα αναµονής µπορεί να είναι µεταγενέστερη της
νοσηλείας, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η πλήρης ιατρική εκτίµηση και
αξιολόγηση.

Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναµονής για µεταµόσχευση οργάνου
.00

Μεταµόσχευση νεφρών

.01

Μεταµόσχευση καρδιάς

.02

Μεταµόσχευση πνεύµονα
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.03

Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων

.04

Μεταµόσχευση ήπατος

.05

Μεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Μεταµόσχευση λεπτού εντέρου

Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναµονής για µεταµόσχευση οργάνου
Περιλ.:

∆ιακοπή της ιατρικής αξιολόγησης

.00

Μεταµόσχευση νεφρών

.01

Μεταµόσχευση καρδιάς

.02

Μεταµόσχευση πνεύµονα

.03

Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων

.04

Μεταµόσχευση ήπατος

.05

Μεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Μεταµόσχευση λεπτού εντέρου

Πλήρης αξιολόγηση, µε ένταξη του ασθενούς στη λίστα για µεταµόσχευση οργάνου
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτής της κατηγορίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µια φορά ανά
προγραµµατισµένη µεταµόσχευση.

.00

Μεταµόσχευση νεφρών

.01

Μεταµόσχευση καρδιάς

.02

Μεταµόσχευση πνεύµονα

.03

Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων

.04

Μεταµόσχευση ήπατος

.05

Μεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Μεταµόσχευση λεπτού εντέρου

Επαναξιολόγηση µε ένταξη ή παραµονή του ασθενούς στη λίστα αναµονής για µεταµόσχευση οργάνου
.00

Μεταµόσχευση νεφρών

.01

Μεταµόσχευση καρδιάς

.02

Μεταµόσχευση πνεύµονα

.03

Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων

.04

Μεταµόσχευση ήπατος

.05

Μεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Μεταµόσχευση λεπτού εντέρου

Επαναξιολόγηση, µε αποκλεισµό ενός ασθενούς από µια λίστα αναµονής για µεταµόσχευση οργάνων
.00

Μεταµόσχευση νεφρών

.01

Μεταµόσχευση καρδιάς

.02

Μεταµόσχευση πνεύµονα

.03

Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων

.04

Μεταµόσχευση ήπατος

.05

Μεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Μεταµόσχευση λεπτού εντέρου

192.00.98

Άλλη

193

Λοιµωξιολογική παρακολούθηση

193.00

Λοιµωξιολογική παρακολούθηση
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193.00.00

Λοιµωξιολογική-µικροβιολογική παρακολούθηση σε ανοσοκαταστολή
Περιλ.:

Ασθενείς σε ανοσοκαταστολή

Σηµ.:

193.00.01

Παρακολούθησης για λοιµώξεις (π.χ. από µυκοβακτηρίδιο της φυµατίωσης, άτυπα
µυκοβακτηρίδια, µυκόπλασµα, λεγιονέλλα, κυτταροµεγαλοϊό, ιό του απλού έρπητα, ιός
ανεµοβλογιάς- έρπητα ζωστήρα, χλαµύδια πνευµονίας, πνευµονοκύστη (P. carinii), Τοξόπλασµα
(T. gondii), ασπέργιλλο (Aspergillus) και άλλους νηµατοειδείς µύκητες και κάντιντα (Candida
albicans)), µε ειδικές µεθόδους (ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων, ανίχνευση αντιγόνου, ειδικές
καλλιέργειες) σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς
Η λοιµωξιολογική-µικροβιολογική παρακολούθηση περιλαµβάνει πάντα την εξέταση πολλαπλών
παθογόνων
Ποσοτικός προσδιορισµός των νουκλεϊκών οξέων του ιού

193.00.03

Προσδιορισµός του ιϊκού φορτίου HIV για προσδιορισµό της πρόγνωσης

193.00.04

Γoνοτυπικός και φαινοτυπικός προσδιορισµός ιικής αντοχής (ιός HIV ή ιός ηπατίτιδας Β) σε αντιρετοϊκά
φάρµακα

194

Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση

194.00

Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση για αιµατολογικά και ογκολογικά νοσήµατα σε
παιδιά και εφήβους
Σηµ.:

194.01

Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση σε λευχαιµίες
Σηµ.:

194.01.00

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Ολοκληρωµένη διαγνωστική προσέγγιση στα πλαίσια της αρχικής διάγνωσης και της
παρακολούθησης της πορείας νοσηµάτων από τα κεφάλαια II και III του ICD-10.
• Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια της ίδιας
νοσηλείας.
• Περιλαµβάνεται οπωσδήποτε τουλάχιστον µια εξέταση από τις ακόλουθες: στερνική
παρακέντηση, ιστολογική εκτίµηση µε ειδικές ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις και
συνεκτίµηση των διαγνωστικών κριτηρίων και τουλάχιστον τρεις εξετάσεις, εκ των
οποίων δύο από τις ακόλουθες: µαγνητική τοµογραφία [MRI], τοµογραφία εκποµπής
ποζιτρονίων [ΡΕΤ], αξονική τοµογραφία [CT] και σπινθηρογράφηµα (εκτός από
εντοπισµένο σπινθηρογράφηµα). Αν πραγµατοποιηθούν δύο ίδιες διαγνωστικές
εξετάσεις (π.χ. CT) πρέπει να αφορούν διαφορετικά µέρη του σώµατος.
• Αυτός ο κωδικός αφορά ασθενείς ηλικίας κάτω από 19 χρονών

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Ολοκληρωµένη διαγνωστική προσέγγιση στα πλαίσια της αρχικής διαγνωστικής
διερεύνησης ή της διερεύνησης υπολειµµατικής νόσου από τις ασθένειες των
κατηγοριών C90 - C95 και D46 του ICD-10

Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση χωρίς τυποποίηση HLA
Σηµ.:

Ελάχιστα χαρακτηριστικά: Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στα πλαίσια της
ίδιας νοσηλείας:
• Στερνική παρακέντηση και αναρρόφηση µυελού των οστών
• Εκτέλεση ακόλουθων συµπληρωµατικών εξετάσεων: Μορφολογική αξιολόγηση,
ανοσοφαινοτυπική ανάλυση/ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής FACS [Fluorescence-Activated Cell
Sorting], κλασική κυτταρογενετική, τουλάχιστον µία µέθοδος µοριακής βιολογίας (π.χ. FISH,
PCR, array)
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Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση µε τυποποίηση HLA
Σηµ.:

Ελάχιστα χαρακτηριστικά: Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στα πλαίσια της
ίδιας νοσηλείας:
• Στερνική παρακέντηση και αναρρόφηση µυελού των οστών
• Εκτέλεση ακόλουθων συµπληρωµατικών εξετάσεων: Μορφολογική αξιολόγηση,
ανοσοφαινοτυπική ανάλυση/ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής FACS [Fluorescence-Activated Cell
Sorting], κλασική κυτταρογενετική, τουλάχιστον µία µέθοδος µοριακής βιολογίας (π.χ. FISH,
PCR, array)
• Υψηλής ανάλυσης τυποποίηση HLA µε τον προσδιορισµό των HLA-A, HLA-B, HLA-C,
HLA-DR, HLA-DQ

194.02

Σύνθετη διαγνωστική παιδονευρολογική διερεύνηση
Σηµ.:

Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στα πλαίσια της ίδιας νοσηλείας.
Αυτοί οι κωδικοί αφορούν µόνο ασθενείς µέχρι την ολοκλήρωση του 18ου έτους της
ζωής τους.
Όλες οι διαγνωστικές διαδικασίες που κωδικοποιούνται στην Ε.Τ.Ι.Π. µεµονωµένα,
πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (π.χ. ΗΕΓ, βιοψία µυός, νεύρου ή δέρµατος).
Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Μαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου υπό νάρκωση ή ενδοφλέβια αναισθησία
• Οσφυονωτιαία παρακέντηση µε εκτέλεση το λιγότερο καλλιέργειας ΕΝΥ και
γενικής εξέτασης ΕΝΥ
• Νευροφυσιολογική διαγνωστική εκτίµηση (τουλάχιστον ΗΕΓ)

194.02.00

Χωρίς περαιτέρω εξετάσεις

194.02.01

Με νευροµεταβολική εργαστηριακή διαγνωστική και/ή λοιµωξιολογική/αυτοανοσολογική εργαστηριακή
διαγνωστική διερεύνηση
Σηµ.:

194.02.02

Στη νευροµεταβολική εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση ανήκουν π.χ. ο προσδιορισµός των
οργανικών οξέων, αµινοξέων, ακυλοκαρνιτίνων, λιπαρών οξέων µακράς αλύσου, ακετόνης
γουανιδίνης, ολιγοσακχαριτών, βλεννοπολυσακχαριτών, νευροδιαβιβαστών, διερεύνηση
κληρονοµικής διαταραχή της γλυκοζυλίωσης.
Στην λοιµωξιολογική/αυτοανοσολογική εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση ανήκουν πχ: η
εξέταση για ολιγοκλωνικές ζώνες, κυτταροµεγαλοϊό, τοξοπλάσµωση, ιό του απλού έρπητα, ιό
ερυθράς, ιό της ανεµοβλογιάς-ζωστήρα, σύφιλη.
Πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον τρεις από αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις.
Με διευρυµένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση
Σηµ.:

194.02.03

Στη διευρυµένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση ανήκουν εξετάσεις για τη διάγνωση
τουλάχιστον µίας γενετικής ανωµαλίας όπως π.χ. το σύνδροµο DiGeorge, το σύνδροµο Rett,
σύνδροµο Angelmann, σύνδροµο εύθραυστου Χ, νωτιαία µυϊκή ατροφία, µυοτονική δυστροφία,
η µετάλλαξη του γονιδίου SCN1A, το σύνδροµο Prader-Willi, άλλα σύνδροµα µικροέλλειψης
(microdeletion).
Με νευροµεταβολική και/ή λοιµωξιολογική/αυτοανοσολογική και διευρυµένη γενετική διαγνωστική
διερεύνηση
Σηµ.:

Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του κωδικού 194.02.01 και του κωδικού 194.02.02.

199

Άλλες διαγνωστικές διαδικασίες

199.00

Ex vivo κυτταρικές καλλιέργεις για δοκιµασία ευαισθησίας σε χηµειοθεραπευτικά
φάρµακα πριν την έναρξη της θεραπείας
Περιλ.: Έλεγχος ευαισθησίας για έως 7 φάρµακα
Σηµ.: Αν γίνει έλεγχος ευαισθησίας για περισσότερα από 7 φάρµακα, να ξανακαταχωρείται ο
ίδιος κωδικός.

199.00.00

Με γονιδιακή ανάλυση της σύνθεσης DNA

199.00.01

Με ανάλυση παραµέτρων του µεταβολισµού
Περιλ.:

Ποσοτικός προσδιορισµός ΑΤΡ και δραστικότητα ενζύµων της αναπνευστικής αλυσίδας µε
χρωστικές
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199.00.02

Με ανάλυση παραµέτρων της απόπτωσης

199.00.98

Περιλ.:
Άλλη

199.01

Μοριακός έλεγχος της ελάχιστης υπολειµµατικής νόσου (Minimal Residual Disease)

199.01.00

Μοριακή-γενετική αναγνώριση και δηµιουργία εξατοµικευµένων δεικτών για την παρακολούθηση της
ελάχιστης υπολειµµατικής νόσου (MRD)
Περιλ.:

Χρώση νεκρών ή αποπτωτικών κυττάρων ή µέτρηση της δραστικότητας των κασπασών

PCR και ανάλυση αλληλουχίας DNA για αναγνώριση των δεικτών (markers)
Τεστ ευαισθησίας και ειδικότητας

199.01.01

Ο κωδικός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µια φορά ανά νοσηλεία
Σηµ.:
Εξατοµικευµένος µοριακός γενετικός ποσοτικός προσδιορισµός της ελάχιστης υπολειµµατικής νόσου (MRD)
Σηµ.:

199.02

Σε κάθε προσδιορισµός της ελάχιστης υπολειµµατικής νόσου (MRD) πρέπει να εκτελούνται
τουλάχιστον 2 ποσοτικές αλυσιδωτές αντιδράσεις πολυµεράσης (Real time PCR).

Ανάλυση γονιδιακών µεταλλάξεων και γονιδιακής έκφρασης σε συµπαγείς κακοήθεις
όγκους
Περιλ.: Αναλύσεις για τον προσδιορισµό της πρόγνωσης και τον σχεδιασµό θεραπείας και
ελέγχου σε έναν κακοήθη όγκο, π.χ. αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) και
ανάλυση αλληλουχίας DNA, φθορίζουσα in situ υβριδοποίηση (FISH),
ανοσοϊστοχηµική ανάλυση (ICA)
Εξαιρ.: Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση παιδιατρικής νευρολογίας µε διευρηµένη γενετική
διαγνωστική προσέγγιση (194.02.02)
Βασική διαγνωστική διερεύνηση σε ασαφή συµπτωµατολογία σε νεογνά και βρέφη µε
διευρηµένη γενετική διαγνωστική προσέγγιση (194.04.01)
Σηµ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία

199.02.00

Ανάλυση 1 έως 2 γενετικών βλαβών

199.02.02

Ανάλυση 3 έως 12 γενετικών βλαβών

199.02.03

Ανάλυση άνω των 12 γενετικών βλαβών

199.03

Ανοσοϊστοχηµική αυτοµατοποιηµένη ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών
κυττάρων (CTC)

199.04

In vitro προσδιορισµός της γονιδιακής έκφρασης µέσω RNA από µονοκύτταρα του
περιφερικού αίµατος µετά από µεταµόσχευση

199.09

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε διαγνωστικές προσεγγίσεις
Σηµ.:

Οι κωδικοί που ακολουθούν πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
κωδικοποίηση συµπληρωµατικών πληροφοριών για διαγνωστικές διαδικασίες, εφόσον
δεν περιλαµβάνονται στον βασικό κωδικό. ∆εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν
αυτόνοµοι κωδικοί, αλλά εννοούνται µόνο ως συµπληρωµατικοί κωδικοί.

199.09.00

Χρήση συστήµατος βρογχοπνευµονικής ηλεκτροµαγνητικής πλοήγησης

199.09.01

Περιλ.: Χρησιµοποίηση καθοδηγούµενου καθετήρα
Φθορίζουσες διαγνωστικές τεχνικές

199.09.02

∆ιαγνωστική χρήση εύκαµπτου ουρητηροσκοπίου
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Κεφάλαιο 2
Απεικονιστικές ∆ιαγνωστικές Μεθόδοι
Υπερηχογραφήµατα
(203...205)
Σηµ.:

Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρµογή υπερήχων πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Οι διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια υπερήχων κωδικοποιούνται χωριστά στο
αντίστοιχο κεφάλαιο (π.χ. παροχέτευση, λήψη βιοψίας, παρακέντηση...).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισµός διαγνωστικών παραµέτρων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (299.03).

203

Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος µε ψηφιακή
καταγραφή εικόνας και βιντεοσκόπηση
Σηµ.:

203.00

Ο ιατρός που εκτελεί την εξέταση είναι ειδικευµένος στον αντίστοιχο τοµέα

Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος µε µέσο αντίθεσης
Εξαιρ.: Υπερηχοκαρδιογράφηµα αντίθεσης µε κόπωση (203.01)
Σηµ.: Για να εκτελεστεί ένα υπερηχογράφηµα αντίθεσης πρέπει να προηγηθεί ένα
υπερηχογράφηµα µε έγχρωµο Doppler

203.01

Σύνθετο διαφοροδιαγνωστικό διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφηµα κόπωσης
Περιλ.: Υπερηχοκαρδιογράφηµα µε κόπωση σωµατική ή φαρµακευτική (203.01)
Υπερηχοκαρδιογράφηµα αντίθεσης µε κόπωση

203.02

Σύνθετη διαγνωστική υπερηχογραφική διερεύνηση για νοσήµατα και γενετικές
ανωµαλίες εµβρύων
Σηµ.:

Για να χρησιµοποιηθεί αυτός ο κωδικός πρέπει να παρατηρηθεί µια εµφανή (συγγενή)
ανωµαλία κατά την αντικειµενική εξέταση ρουτίνας

203.03

Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος σε νεογνά και βρέφη

203.03.00

Υπερηχογράφηµα του κορµού
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός προϋποθέτει την χρήση υπερηχογραφήµατος µε έγχρωµο Doppler
Για να καταχωρηθεί αυτός ο κωδικός πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον 4 όργανα του σώµατος
(π.χ. ήπαρ, σπλήνα, πάγκρεας, χοληφόρα αγγεία, νεφρό ή καρδιά).Οι επιχώριοι λεµφαδένες
συµπεριλαµβάνονται στην εξέταση του αντίστοιχου οργάνου.

203.04

Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος µε ιστικό Doppler (Tissue
Doppler Imaging, TDI) και µέθοδο τοιχωµατικής ιχνηθέτησης (Speckle Tracking
Imaging)
Περιλ.: Ελαστογραφία παρεγχυµατικών οργάνων και όγκων
Υπερηχοκαρδιογράφηµα µε high- end υπερηχογράφο
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205

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα
Περιλ.: ∆ισδιάστατο υπερηχογράφηµα (Duplex sonography)
Σηµ.: Πρέπει να κωδικοποιείται το όργανο που εξετάζεται.

205.00

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα στοµατικής κοιλότητας και υποφάρυγγα

205.01

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα οισοφάγου

205.02

∆ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα
Περιλ.: Εξέταση των µεγάλων αγγείων

205.03

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα στοµάχου

205.04

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα δωδεκαδακτύλου

205.05

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα του χοληφόρου δέντρου

205.06

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα παγκρέατος

205.07

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα παχέος εντέρου

205.08

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα ορθού

205.09

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα κοιλίας (λαπαροσκοπικό υπερηχογράφηµα)

205.10

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
Περιλ.: Εξέταση των επινεφριδίων

205.11

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα ουροδόχου κύστης και ουρήθρας

205.11.00

∆ιορθικό

205.11.01

∆ιουρηθρικό

205.12

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα του ανδρικού γεννητικού συστήµατος

205.12.00

∆ιορθικό

205.12.01

∆ιουρηθρικό

205.13

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

205.14

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα αγγείων

205.15

∆ιαβρογχικό ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα

205.16

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα καρδιάς

205.16.00

Ενδοαγγειακός υπέρηχος των στεφανιαίων αγγείων (IVUS)

205.16.01

Ενδοστεφανιαία µέτρηση ροής

205.16.02

Ενδοκαρδιακό υπερηχογράφηµα (ICE)

205.16.98

Περιλ.:
Άλλο

205.98

Άλλος ενδοσκοπικός υπέρηχος
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Εξετάσεις κλασσικής ακτινολογίας
(210...213)
Σηµ.:

Οι βασικές εξετάσεις της κλασσικής ακτινολογίας δεν κωδικοποιούνται
Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρµογή υπερήχων πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισµός διαγνωστικών παραµέτρων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (299.03).

210

Ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις

210.00

Μαστογραφία

210.00.00

Ένα ή περισσότερα επίπεδα

210.00.01

Ακτινογραφία προετοιµασίας

213

Ακτινογραφία µε έγχυση σκιαγραφικού υλικού
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική παλίνδροµη χολαγγειογραφία [ERC] (164.00)
Ενδοσκοπική παλίνδροµη παγκρεατογραφία [ERP] (164.01)
Ενδοσκοπική παλίνδροµη χολαγγειοπαγκρεατογραφία [ERCP] (164.02)

213.00

Μυελογραφία

213.01

∆ισκογραφία

213.04

Φαρυγγογραφία

213.05

Βρογχογραφία

213.06

Γαλακτογραφία µαστού

213.07

Οισοφαγογράφηµα

213.08

Γαστρογραφία

213.09

Μεµονωµένη απεικόνιση του λεπτού εντέρου

213.10

∆ιερεύνηση του παχέος εντέρου µε σκιαγραφικό µέσο

213.11

Τµηµατικός (βαριούχος) έλεγχος στοµάχου και εντέρου

213.12

Χολαγγειογραφία

213.12.00

Ενδοφλέβια

213.12.01

∆ιαδερµική διηπατική (PTC)

213.12.02

Μέσω σωλήνα T

213.13

Ουρογραφία

213.13.00

Ενδοφλέβια

213.13.05↔ Παλίνδροµη
213.13.06↔ ∆ιαδερµική
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213.14

Κυστεοουρηθρογραφία

213.15

Κυστεογραφία

213.16

Ουρηθρογραφία

213.17

Υστεροσαλπιγγογραφία

213.18

Σπερµατοδοχοκυστογραφία

213.19

Αρθρογραφία

213.20

Συριγγογραφία

213.21

Απεικόνιση παραρρίνιων κόλπων µε σκιαγραφικό µέσο

213.22

Απεικόνιση του ήπατος µε σκιαγραφικό µέσο

213.98

Άλλη απεικονιστική µέθοδος µε σκιαγραφικό µέσο

Αξονική τοµογραφία (CT)
(220...226)
Σηµ.:

Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρµογή υπερήχων πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισµός διαγνωστικών παραµέτρων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (299.03).
Η 3D ανακατασκευή των εικόνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.04).
Η χρήση 3D απεικόνισης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.06).

220

Αξονική τοµογραφία (CT) χωρίς έγχυση σκιαγραφικού
Σηµ.:

220.00

Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).

Αξονική τοµογραφία κρανίου χωρίς έγχυση σκιαγραφικού
Περιλ.: Κρανιοαυχενική συµβολή

220.01

Αξονική τοµογραφία τραχήλου χωρίς έγχυση σκιαγραφικού

220.02

Αξονική τοµογραφία θώρακα χωρίς έγχυση σκιαγραφικού

220.03

Αξονική τοµογραφία σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου µυελού χωρίς έγχυση
σκιαγραφικού

220.04

Αξονική τοµογραφία καρδιάς χωρίς έγχυση σκιαγραφικού

220.05

Αξονική τοµογραφία µυοσκελετικού συστήµατος χωρίς έγχυση σκιαγραφικού
Περιλ.: Αρθρώσεις

220.06

Αξονική τοµογραφία πυέλου χωρίς έγχυση σκιαγραφικού

220.07

Αξονική τοµογραφία κοιλίας χωρίς έγχυση σκιαγραφικού

220.08

Αξονική τοµογραφία περιφερικών αγγείων χωρίς έγχυση σκιαγραφικού
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220.98

Άλλη αξονική τοµογραφία χωρίς έγχυση σκιαγραφικού

222

Αξονική τοµογραφία (CT) µε έγχυση σκιαγραφικού
Σηµ.:

222.00

Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).
Σε αυτόν τον κωδικό περιλαµβάνεται και η αρχική λήψη χωρίς σκιαγραφικό µέσο.

Αξονική τοµογραφία κρανίου µε έγχυση σκιαγραφικού
Περιλ.: Κρανιοαυχενική συµβολή

222.01

Αξονική τοµογραφία τραχήλου µε έγχυση σκιαγραφικού

222.02

Αξονική τοµογραφία θώρακα µε έγχυση σκιαγραφικού
Περιλ.: Αξονική τοµογραφία πνευµονικής αρτηρίας µε έγχυση σκιαγραφικού

222.03

Αξονική τοµογραφία σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου µυελού µε έγχυση
σκιαγραφικού

222.04

Αξονική τοµογραφία καρδιάς µε έγχυση σκιαγραφικού

222.04.00

Σε ηρεµία

222.04.01

Μετά από κόπωση µε άσκηση

222.04.02

Μετά από φαρµακευτική κόπωση

222.04.03

CT στεφανιογραφία
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός προϋποθέτει την εκτέλεση αξονικής στεφανιογραφίας τουλάχιστον µε
MDCT-64 τοµών (64 slices Multi Detector CT).

222.04.98

Άλλη

222.05

Αξονική τοµογραφία κοιλίας µε έγχυση σκιαγραφικού

222.06

Αξονική τοµογραφία πυέλου µε έγχυση σκιαγραφικού

222.07

Αξονική τοµογραφία µυοσκελετικού συστήµατος µε έγχυση σκιαγραφικού
Περιλ.: Αρθρώσεις

222.08

Αξονική τοµογραφία περιφερικών αγγείων µε έγχυση σκιαγραφικού

222.98

Άλλη αξονική τοµογραφία µε έγχυση σκιαγραφικού

224

Αξονική τοµογραφία (CT), ειδικού τύπου

224.00

Αξονική κοιλιογραφία

224.01

Αξονική µυελογραφία

224.98

Αξονική τοµογραφία άλλου ειδικού τύπου

226

Αξονική τοµογραφία δέσµης ηλεκτρονίων (EBCT)

226.00

Αξονική τοµογραφία δέσµης ηλεκτρονίων (EBCT) του εγκεφάλου

226.01

Αξονική τοµογραφία δέσµης ηλεκτρονίων (EBCT) της καρδιάς

226.02

Αξονική τοµογραφία δέσµης ηλεκτρονίων (EBCT) των περιφερικών αγγείων
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226.98

Άλλη αξονική τοµογραφία δέσµης ηλεκτρονίων (EBCT)

Εξετάσεις µε κύµατα φωτός
(230...230)
230

Οπτικές εξετάσεις µε χρήση laser

230.00

Οπτική τοµογραφία συνοχής

230.00.00

Αµφιβληστροειδής

230.00.01

Στεφανιαία αγγεία

230.00.02

∆έρµα

230.00.98

Άλλη

230.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

230.01

Συνεστιακή (confocal) µικροσκοπία
Περιλ.: Μικροσκοπία ενδοθηλίου
Συνεστιακή (confocal) µικροσκοπία κερατοειδούς
Συνεστιακή (confocal) µικροσκοπία οπτικής θηλής

230.98

Άλλες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης και επεξεργασίας µε laser

Απεικόνιση των αγγείων
(260...269)
260

Αρτηριογραφία
Περιλ.: Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (Digital Subtraction Angiography, DSA)
Εξαιρ.: Στεφανιογραφία (127.05)
Κοιλιογραφία (127.06.02)

260.00

Αρτηριογραφία των ενδοκράνιων αγγείων

260.01

Αρτηριογραφία των αγγείων του τραχήλου
Περιλ.: Εξωκράνια µοίρα εγκεφαλικών αγγείων

260.02

Αρτηριογραφία του αορτικού τόξου

260.03

Αρτηριογραφία των αγγείων του θώρακα

260.04

Αρτηριογραφία των αγγείων της κοιλιακής χώρας
Περιλ.: Σπλαγχνικά αγγεία, έµµεση σπληνοπυλαιοφλεβογραφία

260.05

Αρτηριογραφία των αγγείων της πυέλου

260.06↔

Αρτηριογραφία των αγγείων των άνω άκρων
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260.07↔

Αρτηριογραφία των αγγείων των κάτω άκρων

260.08

Υπερεκλεκτική αρτηριογραφία

260.10

Αρτηριογραφία των αγγείων του νωτιαίου µυελού (αρτηριογραφία νωτιαίου µυελού)

260.98

Άλλη αρτηριογραφία

261

Φλεβογραφία
Περιλ.: Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (Digital Subtraction Angiography, DSA)

261.00

Φλεβογραφία των ενδοκράνιων αγγείων

261.01

Φλεβογραφία των αγγείων του τραχήλου και του θώρακα

261.01.00

Άνω κοίλη φλέβα

261.01.01

Πνευµονικές φλέβες

261.01.02

Στεφανιαίος κόλπος

261.01.98

Άλλη

261.02

Φλεβογραφία των αγγείων της κοιλιάς και της πυέλου

261.02.00

Κάτω κοίλη φλέβα

261.02.01

Νεφρική φλέβα

261.02.02

Σπληνική φλέβα

261.02.03

Μεσεντέριες φλέβες

261.02.04

Λαγόνιες φλέβες

261.02.05

Πυλαία φλέβα

261.02.98

Άλλη

261.03↔

Φλεβογραφία των αγγείων ενός άκρου

261.04↔

Φλεβογραφία των αγγείων ενός άκρου µε απεικόνιση της φλεβικής παροχέτευσης
Σηµ.:

Συµπληρωµατική απεικόνιση της υποκλείδιας φλέβας, της ανώνυµης φλέβας και της
άνω κοίλης φλέβας µαζί µε τις εν τω βάθει φλέβες του άνω άκρου καθώς και της έξω
και κοινής λαγόνιας και της κάτω κοίλης φλέβας µαζί µε τις εν τω βάθει φλέβες του
κάτω άκρου

261.05

Σηραγγογραφία πέους (cavernosonography)

261.98

Άλλη φλεβογραφία

262

Λεµφαγγειογραφία

262.00

Λεµφογραφία ενός άκρου

262.01

Λεµφογραφία δύο άκρων

262.98

Άλλη λεµφογραφία

269

Άλλη απεικόνιση των αγγείων

269.00↔

Αγγειογραφία στον οφθαλµό
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∆ιαγνωστικές διαδικασίες πυρηνικής ιατρικής
(270...276)
Σηµ.:

Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρµογή υπερήχων πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισµός διαγνωστικών παραµέτρων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (299.03).
Ο δοσιµετρικός υπολογισµός για τον προγραµµατισµό της θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (299.05).

270

Σπινθηρογράφηµα

270.00

Σπινθηρογράφηµα εγκεφάλου και του κοιλιακού συστήµατος

270.01

Σπινθηρογράφηµα θυρεοειδούς αδένα

270.02

Σπινθηρογράφηµα άλλων ενδοκρινικών οργάνων

270.02.00

Παραθυρεοειδής αδένας

270.02.01

Επινεφρίδιο

270.02.98

Άλλο

270.03

Σπινθηρογράφηµα πνεύµονα

270.03.00

Σπινθηρογράφηµα αιµάτωσης

270.03.01

Σπινθηρογράφηµα αερισµού

270.03.02

Σπινθηρογράφηµα αερισµού- αιµάτωσης

270.04

Απεικόνιση των κοιλιών της καρδιάς µε ραδιονουκλεΐδια

270.04.00

Ηρεµίας

270.04.01

Κόπωσης µε άσκηση

270.04.02

Φαρµακευτικής κόπωσης

270.04.98

Άλλη

270.05

Σπινθηρογράφηµα µυοσκελετικού συστήµατος

Εξαιρ.: Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου (272.01)

Σηµ.:

Το απλό σπινθηρογράφηµα (µίας φάσης) είναι το σπινθηρογράφηµα στην
καθυστερηµένη ή οστική λήψη.
Το σπινθηρογράφηµα πολλών φάσεων περιλαµβάνει την πρώιµη φάση, αν χρειαστεί
την φάση αιµάτωσης και την όψιµη φάση.

270.05.00

Σπινθηρογράφηµα µίας φάσης

270.05.01

Σπινθηρογράφηµα πολλαπλών φάσεων

270.06

Σπινθηρογράφηµα νεφρών

270.06.00

Στατικό (DMSA)

270.06.01

∆υναµικό (DTPA ή MAG-3)
Περιλ.:

270.07
50

Υπολογισµός νεφρικής κάθαρσης (clearance), χορήγηση διουρητικού και, αν χρειαστεί, έλεγχος
παλινδρόµησης

Σπινθηρογράφηµα πεπτικής οδού
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270.07.00

Σιελογόνοι αδένες

270.07.01

Περιλ.: Προσδιορισµός της πρόσληψης και απέκκρισης
Οισοφάγος

270.07.02

Περιλ.: Προσδιορισµός του χρόνου γαστρικής κένωσης
Στόµαχος

270.07.03

Περιλ.: Προσδιορισµός του χρόνου γαστρικής κένωσης
Λεπτό έντερο

270.07.04

Περιλ.: ∆ιάγνωση εντερικής αιµορραγίας
Παχύ έντερο

270.07.05

Περιλ.: Προσδιορισµός του χρόνου εντερικής διάβασης
Εντόπιση εκκολπώµατος Meckel (µεκέλειος απόφυση)

270.07.06

Σπινθηρογράφηµα ήπατος, χοληφόρων

270.07.98

Άλλο

270.08

Σπινθηρογράφηµα αγγείων

270.08.00

Ενδοαρτηριακή εφαρµογή
Σηµ.:

270.08.01

Εδώ πρέπει να κωδικοποιείται π.χ. ο προσδιορισµός της διαταραχής αερισµού/αιµάτωσης
(ενδοπνευµονικού shunt) πριν από προγραµµατισµένο εµβολισµό νεοπλασµάτων ήπατος.
Ενδοφλέβια εφαρµογή
Περιλ.:

Σπινθηρογράφηµα για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου

270.09

Σπινθηρογράφηµα λεµφικού συστήµατος

270.09.00

Λεµφοσπινθηρογράφηµα για διαγνωστική εντόπιση της βλάβης
Περιλ.:
Άλλο

Απεικόνιση της λεµφικής παροχέτευσης από νεοπλάσµατα

270.09.98

Περιλ.:

Ποσοτικός προσδιορισµός της λεµφικής παροχέτευσης των άκρων

270.10

Σπινθηρογράφηµα αιµατοποιητικού συστήµατος

270.10.00

Μυελός των οστών ή δικτυοενδοθηλιακό σύστηµα του ήπατος

270.10.01

Ραδιοϊσοτοπική µελέτη επιβίωσης αιµοπεταλίων

270.10.02

Περιλ.: Σπινθηρογράφηµα ήπατος σπληνός µε προσδιορισµό καταστροφής αιµοπεταλίων
Ραδιοϊσοτοπική µελέτη επιβίωσης ερυθροκυττάρων και προσδιορισµός του σηµείου καταστροφής τους

270.10.03

Προσδιορισµός όγκου αίµατος

270.10.04

Μελέτη της ερυθροποίησης (ferrokinetic)

270.10.98

Άλλο

270.11

Ραδιοϊσοτοπικές δοκιµασίες έκκρισης και απορρόφησης

270.11.00

∆οκιµασία πρόσληψης ραδιενεργού ιωδίου

270.11.01

Τεστ Schilling (Ραδιοϊσοτοπική µελέτη απορρόφησης βιταµίνης Β-12)

270.11.02

∆οκιµασία δυσαπορρόφησης µε τη µέθοδο SeHCAT (75Selenium HomoCholic Acid Taurine)

270.11.03

Μέτρηση µεταβολισµού ραδιενεργού σιδήρου

270.11.98

Άλλη

270.12

Ολόσωµο σπινθηρογράφηµα για διαγνωστική εντόπιση νόσου

270.12.00

Ολόσωµο σπινθηρογράφηµα µε ραδιενεργό ιώδιο
Σηµ.:

Αυτοί οι κωδικοί πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µια φορά ανά περίπτωση.

.00

Χωρίς χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
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.01

Με χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
Σηµ.:

270.12.01

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από το νοσοκοµείο το οποίο επιβαρύνθηκε το
κόστος της χορήγησης ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης κατά τη διάρκεια νοσηλείας ή
αντιµετώπισης στο τµήµα βραχείας νοσηλείας.

Σπινθηρογράφηµα εντοπισµού όγκου µε χρήση ογκοεκλεκτικής ραδιοσεσηµασµένης ουσίας
Σηµ.:

270.12.02

Στις ογκοεκλεκτικές ραδιοσεσηµασµένες ουσίες ανήκουν π.χ. αντισώµατα ή ουσίες που
δεσµεύουν τους υποδοχείς.
Σπινθηρογράφηµα εντοπισµού φλεγµονής

270.12.98

Άλλο

270.13

Σπινθηρογράφηµα µέρους του σώµατος για διαγνωστική εντόπιση νόσου

270.13.00

Σπινθηρογράφηµα καρδιάς µε ουσίες εκλεκτικές προς τους υποδοχείς

270.13.98

Περιλ.:
Άλλο

270.98

Άλλο σπινθηρογράφηµα

272

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT)

272.00

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT) εγκεφάλου

272.00.00

Με απεικόνιση της διάχυσης

272.00.01

Σπινθηρογράφηµα τµήµατος του σώµατος µε 123-ιώδιο metaiodobenzyl guanidine [MIBG]

Με ουσίες εκλεκτικές των υποδοχέων
.00

Με υποκατάστατο µεταφορέα ντοπαµίνης (σύνδεσµοι)
Περιλ.:

.01

Με ουσίες που δεσµεύουν τους υποδοχείς ντοπαµίνης
Περιλ.:

.98

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT) µε I-123-ιοφλουπάνιο

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT), µε βενζαµίδιο (I123 ΙΒΖΜ)

Με άλλες ουσίες εκλεκτικές των υποδοχέων

272.00.98

Άλλη

272.01

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT) καρδιάς

272.01.00

SPECT µυοκαρδίου σε ηρεµία

Σηµ.:

272.01.01

272.01.02

Με χρήση ραδιονουκλιδίων ως δείκτες αιµάτωσης και χρησιµοποίησης οξυγόνου.

.00

Χωρίς συνδυασµένη ΗΚΓ καταγραφή

.01

Με συνδυασµένη ΗΚΓ καταγραφή

SPECT µυοκαρδίου µετά από κόπωση µε άσκηση
.00

Χωρίς συνδυασµένη ΗΚΓ καταγραφή

.01

Με συνδυασµένη ΗΚΓ καταγραφή

SPECT µυοκαρδίου µετά από φαρµακευτική κόπωση
.00

Χωρίς συνδυασµένη ΗΚΓ καταγραφή

.01

Με συνδυασµένη ΗΚΓ καταγραφή

272.01.98

Άλλη

272.02

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT) πνεύµονα

272.02.00

SPECT αιµάτωσης πνεύµονα

272.02.01

SPECT αερισµού πνεύµονα

272.02.02

SPECT αερισµού και αιµάτωσης πνεύµονα
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272.04

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT) µέρους του σώµατος
συµπληρωµατικά στο επίπεδο σπινθηρογράφηµα

272.04.00

Οστά

272.04.01

Καρδιά

272.04.98

Περιλ.:
Άλλη

272.98

Άλλη µονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT)

273

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής µε αξονική τοµογραφία
(SPECT/CT)

273.00

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής µε αξονική τοµογραφία (SPECT/CT)
εγκεφάλου

273.01

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής µε αξονική τοµογραφία (SPECT/CT) καρδιάς

273.02

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής µε αξονική τοµογραφία (SPECT/CT)
πνεύµονα

273.02.00

Με χαµηλή δόση ακτινοβολίας

273.02.01

Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τοµογραφία

273.02.98

Άλλη

273.03

Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής µε αξονική τοµογραφία (SPECT/CT) του
σκελετικού συστήµατος

273.03.00

Με χαµηλή δόση ακτινοβολίας

273.03.01

Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τοµογραφία

273.03.98

Άλλη

273.98

Άλλη µονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής µε αξονική τοµογραφία (SPECT/CT)

274

Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET)

274.00

Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET) του εγκεφάλου

274.01

Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET) της καρδιάς

274.02

Ολόσωµη τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET)

274.98

Άλλη τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET)

275

Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε αξονική τοµογραφία (ποζιτρονική
τοµογραφία, PET/CT)

275.00

Συνδυασµός Τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων µε αξονική τοµογραφία
(ποζιτρονική τοµογραφία, PET/CT) του εγκεφάλου

275.01

Τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων µε αξονική τοµογραφία (ποζιτρονική
τοµογραφία, PET/CT) της καρδιάς

Σηµ.:

Το συνοδό σπινθηρογράφηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (270).

SPECT µε 123-ιωδο-µετα-ιωδο-βενζυλική γουανιδίνη (MIBG)
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275.02

Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε αξονική τοµογραφία (ποζιτρονική τοµογραφία,
PET/CT) του κορµού

275.02.00

Με χαµηλή δόση ακτινοβολίας

275.02.01

Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τοµογραφία

275.02.98

Άλλη

275.03

Ολόσωµη τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε αξονική τοµογραφία (ποζιτρονική
τοµογραφία, PET/CT)

275.03.00

Με χαµηλή δόση ακτινοβολίας

275.03.01

Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τοµογραφία

275.03.98

Άλλη

275.04

Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε αξονική τοµογραφία (ποζιτρονική τοµογραφία,
PET/CT) του κορµού και της κεφαλής

275.04.00

Με χαµηλή δόση ακτινοβολίας
.00

Με πεπτίδια εκλεκτικά για υποδοχείς

.98

Με άλλες ουσίες εκλεκτικές για υποδοχείς

Περιλ.:

275.04.01

DOTA-σεσηµασµένα ανάλογα σωµατοστατίνης

Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τοµογραφία
.00

Με πεπτίδια εκλεκτικά υποδοχέων
Περιλ.:

.98

DOTA-σεσηµασµένα ανάλογα σωµατοστατίνης

Με άλλες ουσίες εκλεκτικές των υποδοχέων

275.04.98

Άλλη

275.98

Άλλη τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε αξονική τοµογραφία (ποζιτρονική
τοµογραφία, PET/CT)

276

Μετρήσεις πρόσληψης και καθήλωσης ραδιοφαρµάκου

276.00

Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρµάκου στα πλαίσια εκρίζωσης του φρουρού
λεµφαδένα

276.01

Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρµάκου σε παραθυρεοειδεκτοµή

276.02

Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρµάκου για εντόπιση όγκου

276.03

Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρµάκου σε τµήµα του σώµατος

276.04

Ολόσωµη µέτρηση καθήλωσης ραδιοφαρµάκου µε ολοσωµατικό σαρωτή

276.05

∆ιεγχειρητική µέτρηση καθήλωσης για επίβλεψη διαρροών σε µεµονωµένη ή
υπερθερµική αιµάτωση άκρων

Μαγνητική τοµογραφία (MRI)
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(280...284)
Σηµ.:

Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρµογή υπερήχων πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισµός διαγνωστικών παραµέτρων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (299.03).
Η 3D ανακατασκευή των εικόνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.04).

280

Μαγνητική τοµογραφία (MRI) χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Σηµ.:

280.00

Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).

Μαγνητική τοµογραφία κρανίου χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Περιλ.: Κρανιοαυχενική συµβολή
Προσωπικό κρανίο
Εξαιρ.: Μαγνητική τοµογραφία εγκεφαλικών κοιλιών (284.00)

280.01

Μαγνητική τοµογραφία τραχήλου χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

280.02

Μαγνητική τοµογραφία σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου µυελού χωρίς
παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Εξαιρ.: Μαγνητική µυελογραφία (284.01)

280.03

Μαγνητική τοµογραφία καρδιάς χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

280.03.00

Σε ηρεµία

280.03.01

Μετά από κόπωση µε άσκηση

280.03.02

Μετά από φαρµακευτική κόπωση

280.03.98

Άλλη

280.04

Μαγνητική τοµογραφία κοιλίας χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

280.05

Μαγνητική τοµογραφία πυέλου χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

280.06

Μαγνητική τοµογραφία µυοσκελετικού συστήµατος χωρίς παραµαγνητική
σκιαγραφική ουσία

280.07

Μαγνητική τοµογραφία µαστού χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

280.08

Μαγνητική τοµογραφία περιφερικών αγγείων χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική
ουσία

280.09

Μαγνητική τοµογραφία θώρακα χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

280.11

Μαγνητική τοµογραφία εµβρύου χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Σηµ.:

Ο προσδιορισµός των διαστάσεων του εµβρύου και της εµβρυϊκής πυέλου
περιλαµβάνεται σε αυτόν τον κωδικό.

280.98

Άλλες µαγνητικές τοµογραφίες χωρίς παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282

Μαγνητική τοµογραφία (MRI) µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Σηµ.:

Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιηθεί χωριστά (140 έως 149).
Σε αυτόν τον κωδικό περιλαµβάνεται και η αρχική λήψη χωρίς παραµαγνητική
σκιαγραφική ουσία.
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282.00

Μαγνητική τοµογραφία κρανίου µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Περιλ.: Κρανιοαυχενική συµβολή
Προσωπικό κρανίο
Εξαιρ.: Μαγνητική τοµογραφία εγκεφαλικών κοιλιών (284.00)

282.01

Μαγνητική τοµογραφία τραχήλου µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282.02

Μαγνητική τοµογραφία θώρακα µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282.03

Μαγνητική τοµογραφία σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου µυελού µε
παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Εξαιρ.: Μαγνητική µυελογραφία (284.01)

282.04

Μαγνητική τοµογραφία καρδιάς µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282.04.00

Σε ηρεµία

282.04.01

Μετά από κόπωση µε άσκηση

282.04.02

Μετά από φαρµακευτική κόπωση

282.04.98

Άλλη

282.05

Μαγνητική τοµογραφία κοιλίας µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282.06

Μαγνητική τοµογραφία µυοσκελετικού συστήµατος µε παραµαγνητική σκιαγραφική
ουσία

282.07

Μαγνητική τοµογραφία µαστού µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282.08

Μαγνητική τοµογραφία περιφερικών αγγείων µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282.10

Μαγνητική τοµογραφία πυέλου µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

282.11

Μαγνητική τοµογραφία εµβρύου µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία
Σηµ.:

Ο προσδιορισµός των διαστάσεων του εµβρύου και της εµβρυϊκής πυέλου
περιλαµβάνεται σε αυτόν τον κωδικό.

282.98

Άλλη µαγνητική τοµογραφία µε παραµαγνητική σκιαγραφική ουσία

284

Μαγνητική τοµογραφία (MRI), ειδικού τύπου
Περιλ.: Λειτουργική µαγνητική τοµογραφία (functional magnetic resonance imaging, fMRI)
και µαγνητική σπεκτροσκοπία

284.00

Μαγνητική τοµογραφία εγκεφαλικών κοιλιών/κοιλιογραφία

284.01

Μαγνητική µυελογραφία

284.02

Μαγνητική σιελογραφία

284.03

Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)

284.04

Μαγνητική αρθρογραφία

284.98

Άλλες ειδικές µέθοδοι µαγνητικής τοµογραφίας
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Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις
(290...290)
290

Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις

290.00

Μέτρηση οστικής πυκνότητας (όλες οι διαδικασίες)

290.01

∆ιηλεκτρική φασµατοσκοπία δέρµατος

290.02

Απεικόνιση µαστού µε φασµατοσκοπία

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις απεικονιστικές
εξετάσεις
(299...299)
299

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις απεικονιστικές εξετάσεις
Σηµ.:

Οι ακόλουθοι κωδικοί είναι αποκλειστικά συµπληρωµατικοί κωδικοί για τις
απεικονιστικές εξετάσεις και αφορούν πληροφορίες που δεν περιλαµβάνονται στον
κωδικό. ∆εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν αυτόνοµοι/ανεξάρτητοι κωδικοί, αλλά
εννοούνται µόνο στα πλαίσια µιας επιπλέον κωδικοποίησης.

299.00

Απεικονιστική ανάλυση µε τη συνδροµή υπολογιστή και 3D αξιολόγηση

299.01

Απεικονιστική ανάλυση µε τη συνδροµή υπολογιστή και 4D αξιολόγηση

299.02

∆ιεγχειρητική χρήση των διαδικασιών

299.03

Ποσοτικός προσδιορισµός των παραµέτρων
Σηµ.:

Με τον όρο «ποσοτικός προσδιορισµός» εννοείται π.χ.: ο υπολογισµός οργανικών
λειτουργιών, οι παράµετροι ροής, καµπύλες ροής-όγκου ή δείκτες αντιστάσεων

299.04

Εικονική τρισδιάστατη τεχνική ανασύνθεσης

299.05

∆οσιµετρία για σχεδιασµό θεραπείας

299.06

Χρήση 3D απεικόνισης
Σηµ.:

299.07

Αυτός ο κωδικός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετος σε κωδικούς του 5ου
Κεφαλαίου.

Συνδυασµός διαφορετικών απεικονιστικών µεθόδων µε τη συνδροµή ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Περιλ.: PET ή PET/CT µε MRI

299.08

Σύγκριση περισσότερων από 2 εξετάσεων PET ή PET/CT στη σειρά
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Κεφάλαιο 3
Χειρουργικές Πράξεις
Επεµβατικές πράξεις στο νευρικό σύστηµα
(301...305)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση ροµποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.07), εκτός
εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση συστήµατος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).
Η χρήση χειρουργικών τεχνικών εκτοµής µε φθορίζουσα καθοδήγηση πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.09), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση ενδοσκοπικών τεχνικών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.11), εφόσον ο
κωδικός της αρχικής επέµβασης δεν περιλαµβάνει αυτήν την πληροφορία.

301

∆ιάνοιξη (τρυπανισµός) και εκτοµή κρανίου, εγκεφάλου και µηνίγγων
Περιλ.: Επεµβατικές πράξεις στην ενδοκρανιακή µοίρα εγκεφαλικών συζυγιών ή
ενδοκρανιακών γαγγλίων
Σηµ.: Η διενέργεια προεγχειρητικής διαγνωστικής διερεύνησης στην επιληψία πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (121.00.15).

301.00

∆ιάνοιξη του κρανίου (από τον κρανιακό θόλο)
Εξαιρ.: Κρανιοτοµή και κρανιεκτοµή ως µεµονωµένη επέµβαση (301.02)
Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις (301.04)
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός αποδίδει µόνο την προσπέλαση στα πλαίσια µιας επεµβατικής πράξης.
Εξαιρούνται στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις (301.04).

301.00.00

Κρανιοτοµή (Κρανιακός θόλος)
.00

Θόλος του κρανίου

.01

Θόλος του κρανίου δια της µέσης (οβελιαίας) γραµµής

.02

∆ιµετωπιαία

.03

Κροταφικά
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301.00.01

.04

Υπινιακά

.98

Άλλη

Κρανιεκτοµή (Κρανιακός θόλος)
.00

Θόλος του κρανίου

.01

Θόλος του κρανίου δια της µέσης (οβελιαίας) γραµµής

.02

∆ιµετωπιαία

.03

Κροταφικά

.04

Υπινιακά

.98

Άλλη

301.00.02

Τρυπανισµός

301.00.03

Στερεοτακτική καθοδηγούµενη

301.00.04

Συνδυασµός

301.00.98

Άλλη

301.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

301.01

Προσπέλαση δια της βάσης του κρανίου

301.01.00

∆ιακογχική

301.01.01

∆ια του ηθµοειδούς

301.01.02

∆ιασφηνοειδική

301.01.03

∆ιαστοµατική

301.01.04

∆ια της στοµατικής κοιλότητας µέσω της µαλακής υπερώας

301.01.05

∆ια της στοµατικής κοιλότητας µέσω της µαλακής και σκληρής υπερώας

301.01.06

∆ιαπυραµιδική

301.01.07

Οστεοτοµία Le-Fort-I

301.01.08

∆ιακονδυλική

301.01.09

∆ιαλαβυρινθική

301.01.10

∆ιαµαστοειδική

301.01.98

Άλλη

301.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

301.02

∆ιάνοιξη του κρανίου [κρανιοτοµή και κρανιεκτοµή]

Σηµ.:

Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός αποδίδει µόνο την προσπέλαση στα πλαίσια µιας επεµβατικής πράξης.

Με έναν κωδικό αυτής της ενότητας κωδικοποιείται µόνο η µεµονωµένη κρανιοτοµή ή
κρανιεκτοµή. Η κρανιοτοµή ή κρανιεκτοµή ως προσπέλαση στα πλαίσια µιας
χειρουργικής επέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά σε κάθε επεµβατική πράξη
(301.00).

301.02.00

Αποσυµπίεση

301.02.01

Παροχέτευση επισκληρίδιας συλλογής

301.02.02

Περιλ.: Παροχέτευση κύστης µη λοιµώδους αιτιολογίας
Παροχέτευση επισκληριδίου αιµατώµατος

301.02.03

Περιλ.: Παροχέτευση
Παροχέτευση επισκληριδίου αποστήµατος

301.02.04

Περιλ.: Παροχέτευση
Αφαίρεση ξένου σώµατος από οστό του κρανίου

301.02.05

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον επισκληρίδιο χώρο
Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού από οστό του κρανίου

301.02.06

Επανεπέµβαση µε τοποθέτηση παροχέτευσης

60

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3

301.02.07

Τοποθέτηση εµφυτεύµατος που φέρει φαρµακευτική ουσία

301.02.08

Αφαίρεση εµφυτεύµατος που φέρει φαρµακευτική ουσία

301.02.98

Περιλ.:
Άλλη

301.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

301.03

Τοµή του εγκεφάλου και των µηνίγγων

Αντικατάσταση εµφυτεύµατος που φέρει φαρµακευτική ουσία

Περιλ.: Έγχυση φαρµακευτικών ουσιών
Εξαιρ.: Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις (301.04)
∆ιατοµή ενδοκράνιων αγγείων (302.05.00)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
301.03.00

Παροχέτευση υποσκληρίδιας συλλογής
Περιλ.:

Θυριδοποίηση ή αφαίρεση µεµβράνης

301.03.01

Παροχέτευση κύστης µη λοιµώδους αιτιολογίας
Παροχέτευση υποσκληριδίου αιµατώµατος

301.03.02

Περιλ.: Παροχέτευση
Παροχέτευση υποσκληριδίου αποστήµατος

301.03.03

Περιλ.: Παροχέτευση
Παροχέτευση ενδοεγκεφαλικής συλλογής
Περιλ.:

301.03.04

Παροχέτευση κύστης µη λοιµώδους αιτιολογίας
Παροχέτευση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος
Περιλ.:

301.03.05

Παροχέτευση συλλογής παρεγκεφαλίδας

Παροχέτευση αιµατώµατος παρεγκεφαλίδας

Παροχέτευση
Παροχέτευση ενδοεγκεφαλικού αποστήµατος
Περιλ.:

Παροχέτευση αποστήµατος παρεγκεφαλίδας

301.03.06

Παροχέτευση κύστης λοιµώδους αιτιολογίας
Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού ξένου σώµατος

301.03.07

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος παρεγκεφαλίδας
Λευκοτοµή [Λοβοτοµή] και διατοµή νευρικών οδών [tractotomy]
Περιλ.:

Εξάλειψη επιληπτικών εστιών

.00

Τοµή έλικας προσαγωγίου

.01

Ωχροτοµή [Pallidotomy]

.02

Θαλαµοτοµή [Thalamotomy]

.03

Τοµή µεσολοβίου [corpus callosotomy]

.04

Πολλαπλές διατοµές κάτω από τη χοριοειδή µήνιγγα [multiple subpial transection], σε ένα λοβό

.05

Πολλαπλές διατοµές κάτω από τη χοριοειδή µήνιγγα [multiple subpial transection], σε πολλαπλούς λοβούς

.06

Πολλαπλή λοβοτοµή
Περιλ.:

.98

Ηµισφαιρεκτοµή ή/και λειτουργική ηµισφαιρεκτοµή

Άλλη

301.03.08

Χειρουργικός καθαρισµός θλαστικής περιοχής

301.03.98

Άλλη

301.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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301.04

Στερεοτακτικές επεµβάσεις κρανίου, εγκεφάλου και µηνίγγων
Εξαιρ.: Στερεοτακτική βιοψία ενδοκρανιακού ιστού (151.01)
Σηµ.: Η προσπέλαση συµπεριλαµβάνεται στον κωδικό.
Η εντόπιση µε στερεοτακτικές τεχνικές συµπεριλαµβάνεται στον κωδικό.

301.04.00

Παροχέτευση ενδοκράνιας συλλογής
Περιλ.:

Παροχέτευση κύστης µη λοιµώδους αιτιολογίας

301.04.01

Εξαιρ.: Στερεοτακτικές επεµβάσεις στο κοιλιακό σύστηµα (301.04.03)
Παροχέτευση ενδοκρανιακού αιµατώµατος

301.04.02

Παροχέτευση ενδοκρανιακού αποστήµατος

301.04.03

Περιλ.: Παροχέτευση κύστης λοιµώδους αιτιολογίας
Επεµβάσεις στο κοιλιακό σύστηµα

301.04.04

∆ιακοπή συνέχειας νευρικών οδών

301.04.06

Περιλ.: Εξάλειψη επιληπτικών εστιών
Εµφύτευση και εξαίρεση ραδιενεργού υλικού ως µεµονωµένη επέµβαση (διάµεση βραχυθεραπεία)
Σηµ.:

Το είδος της βραχυθεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (552.04, 552.05).

.00

Εµφύτευση εξαιρέσιµης πηγής ακτινοβολίας σε ένα επίπεδο

.01

Εµφύτευση εξαιρέσιµης πηγής ακτινοβολίας σε πολλαπλά επίπεδα

.02

Εµφύτευση µη εξαιρέσιµης πηγής ακτινοβολίας σε ένα επίπεδο

.03

Εµφύτευση µη εξαιρέσιµης πηγής ακτινοβολίας σε πολλαπλά επίπεδα

.04

Εξαίρεση ραδιενεργού υλικού

301.04.07

Εµφύτευση ιστού

301.04.08

Έγχυση φαρµακευτικών ουσιών ως µεµονωµένη επέµβαση

301.04.09

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενδοκρανιακών ηλεκτροδίων
Περιλ.:

Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση

.00

Εµφύτευση παροδικών µικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή ενός σηµείου

.02

Εµφύτευση ή αντικατάσταση µονίµου µονήρους συστήµατος ηλεκτροδίων για διαρκή διέγερση

.03

Εµφύτευση ή αντικατάσταση µόνιµου συστήµατος πολλαπλών ηλεκτροδίων για διαρκή διέγερση

.04

Εµφύτευση παροδικών µικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή σε πολλαπλά σηµεία, 1 µέχρι 5 ηλεκτρόδια

.05

Εµφύτευση παροδικών µικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή σε πολλαπλά σηµεία, 6 µέχρι 10 ηλεκτρόδια

.06

Εµφύτευση παροδικών µικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή σε πολλαπλά σηµεία, περισσότερα από 11
ηλεκτρόδια
Άλλη

Στόχευση ενδοκρανιακού ιστού και κοιλιογραφία

.98

301.04.10

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενδοεγκεφαλικού καθετήρα για ενδοκοιλιακή έγχυση

301.04.11

Αναθεώρηση ενδοεγκεφαλικών ηλεκτροδίων
Περιλ.:

Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση

.00

Μόνιµο σύστηµα ενός ηλεκτροδίου για διαρκή διέγερση

.01

Μόνιµο σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων για διαρκή διέγερση

301.04.12

Αναθεώρηση ενδοεγκεφαλικών ηλεκτροδίων για ενδοκοιλιακή έγχυση

301.04.13

Εµφύτευση µαγνητικών νανοσωµατίων

301.04.98

Σηµ.:
Άλλη

301.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ενδοκράνιου ιστού
Εξαιρ.: Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις (301.04)
Εκτοµή και καταστροφή ενδοκρανιακών αγγείων (302.05)
Εκτοµή και καταστροφή ενδοκρανιακής µοίρας εγκεφαλικών συζυγιών και γαγγλίων
(301.07)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

301.05.00

Ενδοεγκεφαλικός πρωτοπαθής όγκος

301.05.01

Ενδοεγκεφαλικός δευτεροπαθής όγκος

301.05.02

Ενδοεγκεφαλικός άλλος παθολογικός ιστός
Περιλ.:

Εξάλειψη επιληπτικών εστιών

.00

Ένας λοβός

.01

Πολλαπλοί λοβοί

301.05.03

Μήνιγγες, όγκοι χωρίς διήθηση ενδοκράνιου ιστού

301.05.04

Περιλ.: Εκτοµή µηνιγγιώµατος
Μήνιγγες, όγκοι µε παρασκευή διηθηµένου παρακείµενου ιστού

301.05.05

Περιλ.: Εκτοµή µηνιγγιώµατος
Μήνιγγες, άλλος παθολογικός ιστός

301.05.98

Άλλη

301.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

301.06

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού των οστών του κρανίου
Περιλ.: Κρανιεκτοµή και εκτοµή µηνίγγων σε έναν χρόνο
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία συµπιεστικού κατάγµατος (302.00.01)
Εκτοµή παθολογικού ιστού των οστών του προσωπικού κρανίου (377.00 κ.o.κ.)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

301.06.00

301.06.01

Βάση του κρανίου, όγκος
.00

Πρόσθιος κρανιακός βόθρος

.01

Μέσος κρανιακός βόθρος

.02

Οπίσθιος κρανιακός βόθρος

.03

Συνδυασµός περισσοτέρων του ενός κρανιακών βόθρων

Βάση του κρανίου, άλλος παθολογικός ιστός
.00

Πρόσθιος κρανιακός βόθρος

.01

Μέσος κρανιακός βόθρος

.02

Οπίσθιος κρανιακός βόθρος

.03

Συνδυασµός περισσοτέρων του ενός κρανιακών βόθρων

301.06.02

Θόλος του κρανίου, όγκος

301.06.03

Θόλος του κρανίου, άλλος παθολογικός ιστός

301.06.04

Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός µολυσµένων ιστών
Βάση του κρανίου και µήνιγγες, όγκος
Εξαιρ.: Εκτοµή µηνιγγιώµατος (301.05.03, 301.05.04)

301.06.05

.00

Πρόσθιος κρανιακός βόθρος

.01

Μέσος κρανιακός βόθρος

.02

Οπίσθιος κρανιακός βόθρος

.03

Συνδυασµός περισσοτέρων του ενός κρανιακών βόθρων

Βάση του κρανίου και µήνιγγες, άλλος παθολογικός ιστός
.00

Πρόσθιος κρανιακός βόθρος
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.01

Μέσος κρανιακός βόθρος

.02

Οπίσθιος κρανιακός βόθρος

.03

Συνδυασµός περισσοτέρων του ενός κρανιακών βόθρων

301.06.06

Θόλος του κρανίου και µήνιγγες, όγκος

301.06.07

Εξαιρ.: Εκτοµή µηνιγγιώµατος (301.05.03, 301.05.04)
Θόλος του κρανίου και µήνιγγες, άλλος παθολογικός ιστός

301.06.98

Περιλ.:
Άλλη

301.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

301.07

Τοµή, εκτοµή και καταστροφή ενδοκράνιων τµηµάτων εγκεφαλικών συζυγιών και
γαγγλίων

301.07.00

Τοµή

Σηµ.:

Χειρουργικός καθαρισµός µολυσµένων ιστών

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

Περιλ.:

Νευροτοµή

.00

Τρίδυµο νεύρο

.01

Αιθουσαιοκοχλιακό νεύρο

.98

Άλλο

301.07.01

Εκτοµή

301.07.02

Περιλ.: Εκτοµή όγκου
Kαταστροφή

301.07.98

Άλλο

301.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

301.08

Μικροαγγειακή αποσυµπίεση ενδοκράνιων νεύρων
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

301.08.00

Χωρίς εµφύτευση

301.08.01

Με εµφύτευση αυτογενούς (αυτόλογου) υλικού

301.08.02

Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

301.08.98

Άλλη

301.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302

Άλλες επεµβατικές πράξεις κρανίου, εγκεφάλου και µηνίγγων
Περιλ.: Ανακατασκευή, σύγκλειση και άλλες επεµβατικές πράξεις ενδοκράνιων αιµοφόρων
αγγείων
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

302.00

Κρανιοπλαστική

302.00.00

∆ιάνοιξη των κρανιακών ραφών

302.00.01

Θεραπεία συµπιεστικού κατάγµατος

Σηµ.:

Η αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Εξαιρ.: Ανάταξη κατάγµατος τοιχώµατος µετωπιαίου κόλπου (376.07)

302.00.02
64

.00

Ανάταξη/Ανύψωση κλειστού κατάγµατος

.01

Ανάταξη/Ανύψωση ανοικτού κατάγµατος

.02

Ανάταξη/Ανύψωση ανοικτού κατάγµατος µε χειρουργικό καθαρισµό

.98

Άλλη

Θόλος του κρανίου µε µετάθεση (µε προηγούµενη αφαίρεση τµήµατος κρανιακού οστού)
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302.00.03

Θόλος του κρανίου µε µεταµόσχευση

302.00.04

Βάση του κρανίου

302.00.05

Εξαιρ.: Ανακατασκευή του πρόσθιου και οπίσθιου τοιχώµατος του µετωπιαίου κόλπου (322.05.01,
322.05.02)
Μετωπιαίου οστού και οφθαλµικού κόγχου, µε µετάθεση

302.00.06

Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή µόνο του προσωπικού κρανίου
.00

Με µεταµόσχευση

.01

Με απλό εµφύτευµα (π.χ. oστικό τσιµέντο)

.05

Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συµµετοχή του εγκεφαλικού κρανίου (µέχρι 2 περιοχές) µε εµφύτευµα
CAD (σχεδιασµένο µε υπολογιστή εµφύτευµα)
Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συµµετοχή του εγκεφαλικού κρανίου (3 ή περισσότερες περιοχές) µε
εµφύτευµα CAD (σχεδιασµένο µε υπολογιστή εµφύτευµα)
Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου µε συµµετοχή του οφθαλµικού κόγχου, της κροταφικής περιοχής ή του
µετωπιαίου κόλπου (µέχρι 2 περιοχές) µε εµφύτευµα CAD (σχεδιασµένο µε υπολογιστή εµφύτευµα)
Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του προσωπικού κρανίου (3 ή
περισσότερες περιοχές) µε εµφύτευµα CAD (σχεδιασµένο µε υπολογιστή εµφύτευµα)
Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συµµετοχή του εγκεφαλικού κρανίου µε µη απορροφήσιµο
µικροπορώδες υλικό µε ινο-αγγειακή ενσωµάτωση
Ανακατασκευή του προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου µε µη απορροφήσιµο µικροπορώδες υλικό µε ινο-αγγειακή
ενσωµάτωση

.06
.07
.08
.09
.10

302.00.07

Ανακατασκευή του εγκεφαλικού κρανίου χωρίς συµµετοχή του προσωπικού κρανίου, µε αλλογενές πλαστικό
(συνθετικό) µόσχευµα
.00

Με απλό εµφύτευµα (π.χ. οστικό τσιµέντο)

.01

Με εµφύτευµα CAD (σχεδιασµένο µε υπολογιστή εµφύτευµα), απλό έλλειµµα

.02

Με εµφύτευµα CAD (σχεδιασµένο µε υπολογιστή εµφύτευµα), µεγάλο ή πολύπλοκο έλλειµµα

.03

Με µη απορροφήσιµο µικροπορώδες υλικό µε ινο-αγγειακή ενσωµάτωση

302.00.98

Άλλη

302.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302.01

Ανακατασκευή των µηνίγγων
Περιλ.: Συνδυασµένη ανακατασκευή των µηνίγγων και των οστών του κρανίου
Χρησιµοποίηση κόλλας κατά την πλαστική χειρουργική σκληράς µήνιγγας
Σηµ.: Η αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

302.01.00

Πλαστική της κυρτότητας της σκληράς µήνιγγας

302.01.01

Πλαστική της σκληράς µήνιγγας, πλαγιοβασικά

302.01.02

Πλαστική της σκληράς µήνιγγας, προσθιοβασικά

302.01.03

Περιλ.: Σύγκλειση συριγγίου εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Πλαστική της σκληράς µήνιγγας στην κρανιοαυχενική συµβολή

302.01.04

Πλαστική της σκληράς µήνιγγας µε κρανιοπλαστική στην κυρτότητα του κρανίου

302.01.05

Πλαστική της σκληράς µήνιγγας µε κρανιοπλαστική, πλαγιοβασικά

302.01.06

Πλαστική της σκληράς µήνιγγας µε κρανιοπλαστική, προσθιοβασικά

302.01.07

Εξαιρ.: Ανακατασκευή του πρόσθιου και οπίσθιου τοιχώµατος του µετωπιαίου κόλπου (322.05.01,
322.05.02)
Πλαστική της σκληράς µήνιγγας µε κρανιοπλαστική στην κρανιοαυχενική συµβολή

302.01.98

Άλλη

302.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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302.02

Τοµή στο κοιλιακό σύστηµα του εγκεφάλου
Εξαιρ.: Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις (301.04)
Θεραπευτική παρακέντηση κοιλιακού συστήµατος (515.01.04)
∆ιαγνωστική παρακέντηση και λήψη ΕΝΥ (120.04.02, 120.04.03, 120.04.04)
∆ιαγνωστική παρακέντηση ενδοκρανιακής κοιλότητας (184.01)
Σηµ.: Η χρήση ενδοσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.11).

302.02.00

302.02.01

302.02.02

Τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης
.00

Κοιλιακά

.01

Στη δεξαµενή

.02

Υποσκληρίδια

.98

Άλλη

Τοποθέτηση δεξαµενής (reservoir)
.00

Κοιλιακά

.01

Στη δεξαµενή

.02

Υποσκληρίδια

.03

Ενδοκυστικά

.98

Άλλη

Στοµίες
.00

3η κοιλιοστοµία (3η κοιλία µε µεσοσκελιαία δεξαµενή)

.01

Μεταξύ κύστης και δεξαµενής

.02

Μεταξύ υποσκληρίδιου χώρου και δεξαµενής

.03

Μεταξύ κύστης και κοιλίας

.98

Άλλη

302.02.98

Άλλη

302.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302.03

Τοποθέτηση συστήµατος παροχέτευσης του ΕΝΥ (shunt)

302.03.00

Παροχέτευση στον κόλπο της καρδιάς

302.03.01

302.03.02

66

Σηµ.:

Η εµφύτευση αισθητήρα τηλεµετρίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (302.03.03).

.00

Μεταξύ κοιλίας και δεξιού κόλπου

.01

Μεταξύ δεξαµενής και δεξιού κόλπου

.02

Μεταξύ υποσκληρίδιου χώρου και δεξιού κόλπου

.98

Άλλη

Παροχέτευση στην περιτοναϊκή κοιλότητα
Σηµ.:

Η εµφύτευση αισθητήρα τηλεµετρίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (302.03.03).

.00

Κοιλιοπεριτοναϊκή

.01

∆εξαµενοπεριτοναϊκή

.02

Υποσκληριδιοπεριτοναϊκή

.98

Άλλη

Παροχέτευση στην υπεζωκοτική κοιλότητα
Σηµ.:

Η εµφύτευση αισθητήρα τηλεµετρίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (302.03.03).

.00

Κοιλιοϋπεζωκοτική

.01

∆εξαµενοϋπεζωκοτική

.02

Υποσκληριδιοϋπεζωκοτική

.98

Άλλη
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Εµφύτευση ή αντικατάσταση τηλεµετρικού αισθητήρα ροής παροχέτευσης
Σηµ.:

Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και όταν τοποθετείται ένας
αισθητήρας τηλεµετρίας σε ένα ήδη υπάρχον σύστηµα παροχέτευσης ΕΝΥ. Σε αυτήν την
περίπτωση πρέπει να δίνεται ως βασικός κωδικός η αναθεώρηση του κεντρικού καθετήρα
(302.04.01).

302.03.98

Άλλο

302.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302.04

Αναθεώρηση και αφαίρεση συσκευών παροχέτευσης του ΕΝΥ

302.04.00

Αναθεώρηση βαλβίδας
Περιλ.:

Αντικατάσταση βαλβίδας

302.04.01

Εµφύτευση άλλης βαλβίδας
Αναθεώρηση κεντρικού καθετήρα

302.04.02

Περιλ.: Αντικατάσταση κεντρικού καθετήρα
Αναθεώρηση περιφερικού καθετήρα
Περιλ.:

Αντικατάσταση περιφερικού καθετήρα

302.04.03

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
Αναθεώρηση, πλήρης

302.04.04

Περιλ.: Πλήρης αντικατάσταση της συσκευής παροχέτευσης ΕΝΥ
∆οκιµαστική αποσύνδεση περιφερικού καθετήρα

302.04.05

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
Μετατροπή µιας συσκευής παροχέτευσης/εκτροπής ΕΝΥ σε συσκευή πολλαπλής παροχέτευσης

302.04.06

Αφαίρεση συσκευής παροχέτευσης/εκτροπής ΕΝΥ

302.04.07

Αφαίρεση εξωτερικής παροχέτευσης

302.04.08

Αφαίρεση δεξαµενής [ρεζερβουάρ]

302.04.09

Αναθεώρηση αντλίας παροχέτευσης του ΕΝΥ

302.04.98

Σηµ.:
Άλλη

302.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302.05

∆ιατοµή, εκτοµή, καταστροφή και απολίνωση ενδοκρανιακών αγγείων

302.05.00

∆ιατοµή

302.05.01

Περιλ.: ∆ιατοµή για εµβολεκτοµή
Εκτοµή αγγειωµατώδους βλάβης

302.05.02

Παρασκευή και εκτοµή

302.05.03

Παρασκευή και απολίνωση, ενδοεγκεφαλικά

302.05.04

Παρασκευή και απολίνωση, εξωεγκεφαλικά

302.05.05

Παρασκευή και καταστροφή, ενδοεγκεφαλικά

302.05.06

Παρασκευή και καταστροφή, εξωεγκεφαλικά

302.05.07

Απολίνωση

302.05.08

Απολίνωση µε ράµµα

302.05.09

Περιλ.: Εξαίρεση καρωτιδο-σηραγγώδους συριγγίου [carotid cavernous fistula, CCF]
Άλλες συνδυαστικές επεµβάσεις

302.05.98

Άλλη

302.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Περιλ.: Επεµβατικές πράξεις σε ανευρύσµατα και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
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302.06

Ανακατασκευή ενδοκρανιακών αγγείων

302.06.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

302.06.01

Περιέλιξη µε µυϊκό ιστό

302.06.02

Περιέλιξη µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) µόσχευµα

302.06.03

Συνδυαστική µέθοδος

302.06.98

Άλλη

302.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302.07

Τοποθέτηση παράκαµψης [bypass] και µετάθεση ενδοκρανιακών αγγείων

302.07.00

Έξω-ενδοκρανιακό bypass χωρίς µετάθεση

302.07.01

Έξω-ενδοκρανιακό bypass µε µετάθεση

302.07.02

Ένδο-ενδοκρανιακό bypass χωρίς µετάθεση

302.07.03

Ένδο-ενδοκρανιακό bypass µε µετάθεση

302.07.98

Άλλη

302.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302.08

Λειτουργικές επεµβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και µήνιγγες

Περιλ.: Επεµβατικές πράξεις σε ανευρύσµατα

Εξαιρ.: Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις (301.04)
Λευκοτοµή [λοβοτοµή] και διατοµή νευρικών οδών [tractotomy] (301.03.07)
302.08.01

302.08.02

Εµφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρµάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση
.00

Πλήρως εµφυτεύσιµη αντλία µε συνεχή ρυθµός έγχυσης

.01

Πλήρως εµφυτεύσιµη αντλία µε µεταβλητό ρυθµό έγχυσης

.98

Άλλη

Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγερτικών ηλεκτροδίων (π.χ. χειρουργική αντιµετώπιση επιληψίας)
Περιλ.:

Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση

.00

Εµφύτευση παροδικού νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου για δοκιµαστική διέγερση του φλοιού

.01

Εµφύτευση και αντικατάσταση µονίµου νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου για µόνιµη διέγερση του φλοιού

.03

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενός φορέα επιφανειακών ηλεκτροδίων για ακουστική διέγερση του εγκεφαλικού στελέχους

.04

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενός φορέα επιφανειακών και ενός φορέα διεισδυτικών ηλεκτροδίων για ακουστική
διέγερση του εγκεφαλικού στελέχους ή του µεσεγκεφάλου
Άλλη

.98

302.08.03

Αναθεώρηση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου

302.08.04

Αναθεώρηση αντλίας έγχυσης φαρµάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση

302.08.05

Αναθεώρηση µονίµου νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου για µόνιµη διέγερση

302.08.06

Περιλ.: Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση
Αφαίρεση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου ή αντλίας έγχυσης φαρµάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση

302.08.07

Αφαίρεση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου

302.08.08

Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού καθετήρα για ενδοκοιλιακή έγχυση

302.08.09

Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου µε εµφύτευση ή αντικατάσταση
νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου
Περιλ.:

Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση

Εξαιρ.: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη εγκεφάλου χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
(302.08.10 κ.επ.)
Η εµφύτευση ή αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης πρέπει να κωδικοποιείται
Σηµ.:
χωριστά (302.08.02 κ.επ., 301.04.09 κ.επ.).
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Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, επαναφορτιζόµενο

Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου χωρίς αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου
Περιλ.:

Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση

Εξαιρ.: Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου µε εµφύτευση ή
αντικατάσταση ενός ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (302.08.09 κ.επ.)
.00

Σύστηµα ενός διαύλου, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο

.01

Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο

.02

Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, επαναφορτιζόµενο

302.08.98

Άλλο

302.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

302.09

Άλλες επεµβατικές πράξεις κρανίου, εγκεφάλου και µηνίγγων
Εξαιρ.: Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις (301.04)
Λευκοτοµή [λοβοτοµή] και διατοµή νευρικών οδών [tractotomy] (301.03.07)

302.09.01

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενδοκράνιου αισθητήρα µετρήσεως
.00

Για µέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης ή του κορεσµού του οξυγόνου στον εγκέφαλο

.01

Για συνδυασµό µέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης και του κορεσµού του οξυγόνου στον εγκέφαλο

.02

Για µέτρηση του µεταβολισµού του εγκεφάλου [εγκεφαλική µικροδιάλυση]

.03

Για µέτρηση της εγκεφαλικής ροής αίµατος [µέτρηση της θερµικής διάχυσης]

.98

Άλλη

302.09.04

Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροπρόθεσης

302.09.06

Αναθεώρηση ενδοκρανιακού αισθητήρα µέτρησης

302.09.08

Αναθεώρηση νευροπρόθεσης

302.09.11

Αφαίρεση νευροπρόθεσης

302.09.12

Αφαίρεση ενδοκρανιακού αισθητήρα µέτρησης

302.09.13

Εµφύτευση συστήµατος καθετήρα-µπαλονιού για ενδοεγκεφαλική βραχυθεραπεία

302.09.14

Η βραχυθεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (553.00.12.02).
Σηµ.:
Αφαίρεση συστήµατος καθετήρα-µπαλονιού για ενδοεγκεφαλική βραχυθεραπεία

302.09.15

Εµφύτευση οστικών αγκυρών για προετοιµασία στερεοτακτικής εµφύτευσης ηλεκτροδίων διέγερσης

302.09.16

Αφαίρεση οστικών αγκυρών

302.09.98

Άλλη

302.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303

Επεµβατικές πράξεις νωτιαίου µυελού, µηνίγγων νωτιαίου µυελού και
νωτιαίου σωλήνα
Περιλ.: Επεµβατικές πράξεις στην ενδονωτιαία µοίρα των νωτιαίων νεύρων και των
σπονδυλικών γαγγλίων
Εξαιρ.: Χειρουργικές επεµβάσεις σπονδυλικής στήλης (383)

303.00

Προσπέλαση στην κρανιοαυχενική συµβολή και στην αυχενική µοίρα της
σπονδυλικής στήλης [ΑΜΣΣ]
Περιλ.: Αυχενοθωρακική συµβολή
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται και για να αποδώσει την προσπέλαση σε
µια χειρουργική επέµβαση.

303.00.00

Κρανιοαυχενική συµβολή, διαστοµατικά

303.00.01

Κρανιοαυχενική συµβολή, οπίσθια

303.00.02

Κρανιοαυχενική συµβολή, πλάγια

69

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3
303.00.03

303.00.04

303.00.05

303.00.06

303.00.07

ΑΜΣΣ, οπίσθια
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Πεταλοτοµή ΑΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Ηµιπεταλεκτοµή ΑΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Πεταλεκτοµή ΑΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

ΑΜΣΣ, πρόσθια
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

303.00.08

ΑΜΣΣ, πλάγια

303.00.98

Άλλη

303.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.01

Προσπέλαση στη θωρακική µοίρα της σπονδυλικής στήλης [ΘΜΣΣ]
Περιλ.: Θωρακοοσφυική συµβολή
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται και για να αποδώσει την προσπέλαση σε
µια χειρουργική επέµβαση.

303.01.00

303.01.01

303.01.02

303.01.03

ΘΜΣΣ, οπίσθια
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Πεταλοτοµή ΘΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Ηµιπεταλεκτοµή ΘΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Πεταλεκτοµή ΘΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

303.01.04

Ανώτερο τµήµα ΘΜΣΣ, πρόσθια µε στερνοτοµή

303.01.05

ΘΜΣΣ, δια του υπεζωκότα
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303.01.06

ΘΜΣΣ, οπισθοϋπεζωκοτικά

303.01.07

ΘΜΣΣ, πλάγιο-οπίσθια

303.01.08

συνδυασµένα δια του υπεζωκότα-οπισθοπεριτοναϊκά

303.01.09

Συνδυασµένα εξωϋπεζωκοτικά- οπισθοπεριτοναϊκά

303.01.98

Άλλη

303.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.02

Προσπέλαση στην οσφυϊκή µοίρα σπονδυλικής στήλης, ιερό οστό και κόκυγγα
Περιλ.: Οσφυοϊερή συµβολή
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται και για να αποδώσει την προσπέλαση σε
µια χειρουργική επέµβαση.

303.02.00

303.02.01

303.02.02

303.02.03

303.02.04

ΟΜΣΣ, οπίσθια
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Εκτοµή ωχρού συνδέσµου ΟΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Πεταλοτοµή ΟΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Ηµιπεταλεκτοµή ΟΜΣΣ
Περιλ.:

Μερική ηµιπεταλεκτοµή

.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

Πεταλεκτοµή ΟΜΣΣ
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

Περισσότερα από 2 επίπεδα

303.02.05

ΟΜΣΣ, δια του περιτοναίου

303.02.06

ΟΜΣΣ, οπισθοπεριτοναϊκά

303.02.07

ΟΜΣΣ, πλαγιοραχιαία

303.02.08

Ιερό οστούν και κόκκυγας, οπίσθια

303.02.09

Ιερό οστούν και κόκκυγας, πρόσθια

303.02.10

Συνδυασµένα παραορθικά-οπισθοπεριτοναϊκά

303.02.11

Συνδυασµένα θώρακο-οπισθοπεριτοναϊκά

303.02.12

∆ια των λαγονίων κατά Judet

303.02.98

Άλλη

303.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.03

Τοµή του σπονδυλικού σωλήνα
Εξαιρ.: Χειρουργικές επεµβάσεις σπονδυλικής στήλης (383 κ.επ.)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02
κ.επ.).
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303.03.00

Αποσυµπίεση

303.03.01

Παροχέτευση άλλου επισκληριδίου υγρού

303.03.02

Παροχέτευση επισκληριδίου αιµατώµατος

303.03.03

Παροχέτευση επισκληριδίου αποστήµατος

303.03.04

Περιλ.: Παροχέτευση
Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον επισκληρίδιο χώρο

303.03.98

Άλλη

303.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.04

Τοµή του νωτιαίου µυελού και των µηνίγγων του
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02
κ.επ.).

303.04.00

Παροχέτευση υποσκληριδίου υγρού

303.04.01

Παροχέτευση υποσκληριδίου αιµατώµατος

303.04.02

Παροχέτευση υποσκληριδίου αποστήµατος

303.04.03

Παροχέτευση ενδοµυελικής συλλογής υγρού

303.04.04

Παροχέτευση ενδοµυελικού αιµατώµατος

303.04.05

Παροχέτευση ενδοµυελικού αποστήµατος

303.04.06

Αφαίρεση ενδοµυελικού ξένου σώµατος

303.04.07

∆ιατοµή νευρικής ρίζας (Ριζοτοµή)

303.04.98

Άλλη

303.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.05

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού του νωτιαίου µυελού και των µηνίγγων
του
Περιλ.: Εκτοµή των µηνίγγων του νωτιαίου µυελού και των οστών σε έναν χρόνο
Εξαιρ.: Χειρουργικές επεµβάσεις σπονδυλικής στήλης (383 κ.επ.)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02
επ.).

303.05.00

Ενδοµυελικός όγκος

303.05.01

Άλλος ενδοµυελικός παθολογικός ιστός

303.05.02

Μήνιγγες νωτιαίου µυελού, όγκος

303.05.03

Περιλ.: Επισκληρίδιος όγκος
Μήνιγγες νωτιαίου µυελού, άλλος παθολογικός ιστός

303.05.04

Μήνιγγες νωτιαίου µυελού και οστά, όγκος

303.05.05

Μήνιγγες νωτιαίου µυελού και οστά, άλλος παθολογικός ιστός

303.05.06

Νωτιαίες νευρικές ρίζες και γάγγλια, όγκος

303.05.07

Νωτιαίες νευρικές ρίζες και γάγγλια, άλλος παθολογικός ιστός

303.05.98

Άλλη

303.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.06

Πλαστικές επεµβάσεις του νωτιαίου µυελού και των µηνίγγων του
Εξαιρ.: Ανακατασκευή κύστης κόκκυγος (389.07.01)
Σηµ.: Σε ταυτόχρονη διόρθωση πολλαπλών συγγενών ανωµαλιών του νωτιαίου µυελού
πρέπει να κωδικοποιείται κάθε χειρουργική επέµβαση χωριστά.
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02
επ.).

303.06.00
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303.06.01

Σύγκλειση νωτιαίας µηνιγγοκυστοκήλης

303.06.02

Σύγκλειση νωτιαίας µηνιγγοµυελοκήλης

303.06.03

Περιλ.: Σύγκλειση µηνιγγοµυελοκήλης µε λίπωµα
Σύγκλειση νωτιαίας µηνιγγοµυελοκυστοκήλης

303.06.04

Σύγκλειση διαστηµατοµυελίας

303.06.05

Σύγκλειση συριγγίου

303.06.06

Συµφυσιόλυση (ως δευτερεύουσα επέµβαση)

303.06.07

Καταστροφή του τελικού νηµατίου

303.06.08

Πλαστική της σκληράς µήνιγγας του νωτιαίου µυελού

303.06.98

Περιλ.:
Άλλη

303.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.07

Επεµβάσεις σε νωτιαία αγγεία

Χρησιµοποίηση κόλλας κατά την πλαστική χειρουργική σκληράς µήνιγγας

Περιλ.: Επεµβατικές πράξεις για ανευρύσµατα και αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02
επ.).
303.07.00

Παρασκευή και εκτοµή

303.07.01

Παρασκευή και καταστροφή

303.07.02

Απολίνωση

303.07.98

Άλλη

303.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.08

Επεµβάσεις στο νωτιαίο σωλήνα που σχετίζονται µε το ΕΝΥ
Εξαιρ.: Θεραπευτική παρακέντηση του νωτιαίου µυελού (515.01.04)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02
επ.).

303.08.00

Τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης

303.08.01

Τοποθέτηση συστήµατος παροχέτευσης (shunt)

303.08.02

Εµφύτευση ή αντικατάσταση καθετήρα για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

Σηµ.:

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

Προσωρινός καθετήρας για δοκιµαστική έγχυση

.01

Μόνιµος καθετήρας για διαρκή έγχυση

303.08.03

Τοποθέτηση υποδόριας δεξαµενής (reservoir)

303.08.04

Εµφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρµάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

.00

Πλήρως εµφυτεύσιµη αντλία µε συνεχή ρυθµό έγχυσης

.01

Πλήρως εµφυτεύσιµη αντλία µε προγραµµατιζόµενο µεταβλητό ρυθµό έγχυσης

.98

Άλλη

303.08.05

Αναθεώρηση συστήµατος παροχέτευσης (shunt)

303.08.06

Περιλ.: Αντικατάσταση συστήµατος παροχέτευσης (shunt)
Αναθεώρηση καθετήρα για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση

303.08.07

Αναθεώρηση υποδόριας δεξαµενής (reservoir)

303.08.08

Αναθεώρηση αντλίας έγχυσης φαρµάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση

303.08.09

Περιλ.: Αρχική τοποθέτηση
Αφαίρεση εξωτερικής παροχέτευση
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303.08.10

Αφαίρεση συστήµατος παροχέτευσης (shunt)

303.08.11

Αφαίρεση καθετήρα για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση

303.08.12

Αφαίρεση υποδόριας δεξαµενής (reservoir)

303.08.13

Αφαίρεση αντλίας έγχυσης φαρµάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση

303.08.98

Άλλη

303.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

303.09

Άλλες επεµβάσεις του νωτιαίου µυελού και συναφών δοµών
Εξαιρ.: Εµφύτευση, αναθεώρηση και αφαίρεση αντλίας έγχυσης φαρµάκου (303.08)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02
επ.).

303.09.00

Χορδοτοµή, ανοικτά χειρουργικά

303.09.01

Περιλ.: ∆ιατοµή νευρικών οδών [Tractotomy]
∆ιαδερµική χορδοτοµή

303.09.03

Περιλ.: ∆ιατοµή νευρικών οδών [Tractotomy]
Εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης για διέγερση του νωτιαίου µυελού
.02

Εµφύτευση παροδικού συστήµατος µονήρους ηλεκτροδίου για επισκληρίδια διέγερση

.03

Εµφύτευση παροδικού συστήµατος πολλαπλών ηλεκτροδίων για επισκληρίδια διέγερση

.04

Εµφύτευση ή αντικατάσταση συστήµατος µόνιµης νευροδιέγερσης µε µονήρες ηλεκτρόδιο στον επισκληρίδιο χώρο,
διαδερµικά
Εµφύτευση ή αντικατάσταση µονίµου συστήµατος πολλαπλών ηλεκτροδίων για επισκληρίδια συνεχή διέγερση,
διαδερµικά
Εµφύτευση ή αντικατάσταση µόνιµου µονήρους ηλεκτροδίου/πλάκας για επισκληρίδια συνεχή νευροδιέγερση, ανοικτά
χειρουργικά
Εµφύτευση ή αντικατάσταση µόνιµου συστήµατος πολλαπλών ηλεκτροδίων/πλάκας για επισκληρίδια συνεχή
νευροδιέγερση, ανοικτά χειρουργικά
Εµφύτευση ηλεκτροδίου πολλαπλών χρήσεων στον επισκληρίδιο χώρο ή στον χώρο του νωτιαίου µυελού για θεραπεία
µε παλµική ραδιοσυχνότητα, διαδερµικά

.05
.06
.07
.08

303.09.08

Εµφύτευση ή αντικατάσταση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου για διέγερση των πρόσθιων ριζών

303.09.10

Αφαίρεση ηλεκτροδίων
.02

Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο-βελόνα, σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου

.03

Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο-βελόνα, σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

.04

Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου

.05

Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

.06

Υποσκληρίδια, σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου

.07

Υποσκληρίδια, σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

303.09.11

Αναθεώρηση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου µυελού και πρόσθιων νωτιαίων ριζών

303.09.12

Αναθεώρηση ηλεκτροδίων

303.09.13
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.00

Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο βελόνας, σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου

.01

Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο-βελόνα, σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

.02

Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου,

.03

Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

.04

Υποσκληρίδιο, σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου

.05

Υποσκληριδίου, σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

Αφαίρεση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου µυελού και προσθίων νωτιαίων ριζών
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Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου µυελού µε εµφύτευση
ή αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

Εξαιρ.: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια διέγερση του νωτιαίου µυελού χωρίς
αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (303.09 κ.επ.)
Η εµφύτευση ή αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης για επισκληρίδια διέγερση του
Σηµ.:
νωτιαίου µυελού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.09.03 κ.επ.).

303.09.15

.00

Σύστηµα ενός διαύλου, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο

.01

Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο

.02

Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, επαναφορτιζόµενο

Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου µυελού χωρίς αντικαταστάση
ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

Εξαιρ.: Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια διέγερση νωτιαίου µυελού µε
εµφύτευση ή αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (303.09.14 κ.επ.)

303.09.16

.00

Σύστηµα ενός διαύλου, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο

.01

Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο

.02

Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, επαναφορτιζόµενο

Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων ριζών µε εµφύτευση ή
αντικαταστάση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

Εξαιρ.: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη προσθίων νωτιαίων ριζών χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου
νευροδιέγερσης (303.09.17)
Ο αποκλεισµός των προσαγωγών νευρικών ινών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.04.07).
Σηµ.:

303.09.17

Η εµφύτευση ή αντικατάσταση υποσκληρίδιου ηλεκτροδίου για νευροδιέγερση πρόσθιων
νωτιαίων ριζών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.09.08).
Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων νωτιαίων ριζών χωρίς αντικαταστάση
υποσκληριδίου ηλεκτροδίου
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

303.09.98

Εξαιρ.: Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση προσθίων νωτιαίων ριζών µε
εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (303.09.16)
Ο αποκλεισµός των προσαγωγών νευρικών ινών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.04.07).
Σηµ.:
Άλλη

303.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304

Επεµβατικές πράξεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις στην ενδοκράνια µοίρα των εγκεφαλικών συζυγιών και στα
ενδοκρανιακά γάγγλια (301.07 κ.επ.)
Επεµβατικές πράξεις στην νωτιαία µοίρα των νωτιαίων νεύρων και στα νωτιαία γάγγλια
(303.05.06, 303.05.07)

304.00

∆ιατοµή νεύρων
Περιλ.: ∆ιατοµή νευρικών γαγγλίων

304.00.00↔ Εξωκρανιακή µοίρα εγκεφαλικών συζυγιών
304.00.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.00.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.00.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.00.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.00.05

Νεύρα του κορµού

304.00.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.00.07↔ Νεύρα βουβωνικής χώρας και πυελικού εδάφους
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304.00.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
304.00.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.00.98↔ Άλλη
304.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.01

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού νευρικού ιστού
Περιλ.: Εκτοµή και καταστροφή νευρικών γαγγλίων

304.01.00↔ Εξωκράνια µοίρα εγκεφαλικών συζυγιών
304.01.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.01.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.01.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.01.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.01.05

Νεύρα του κορµού

304.01.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.01.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
304.01.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
304.01.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.01.98↔ Άλλη
304.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.02

Εκτοµή νεύρου για µεταµόσχευση

304.02.00↔ Γαστροκνήµιο νεύρο, ελεύθερο µόσχευµα
304.02.01↔ Αυχενικό πλέγµα, ελεύθερο µόσχευµα
304.02.02↔ Γαστροκνήµιο νεύρο, µισχωτό µόσχευµα µε αγγείωση
304.02.03↔ Σαφηνές νεύρο, µισχωτό µόσχευµα µε αγγείωση
304.02.04↔ Θυροειδές νεύρο, µισχωτό µόσχευµα µε αγγείωση
304.02.05↔ Νωτιαίο νεύρο, µισχωτό µόσχευµα µε αγγείωση
304.02.98↔ Άλλο
304.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.03

Συµπαθεκτοµή

304.03.00

Αυχενική

304.03.01

Θωρακική

304.03.02

Οσφυοϊερά

304.03.98

Άλλη

304.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.04

Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος, πρωτογενής

304.04.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
304.04.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.04.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.04.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.04.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.04.05

Νεύρα του κορµού

304.04.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.04.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
304.04.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
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304.04.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.04.98↔ Άλλη
304.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.05

Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος, πρωτογενής

304.05.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
304.05.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.05.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.05.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.05.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.05.05

Νεύρα του κορµού

304.05.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.05.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
304.05.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
304.05.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.05.98↔ Άλλη
304.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.06

Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος, δευτερογενής

304.06.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
304.06.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.06.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.06.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.06.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.06.05

Νεύρα του κορµού

304.06.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.06.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
304.06.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
304.06.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.06.98↔ Άλλη
304.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.07

Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος, δευτερογενής

304.07.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
304.07.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.07.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.07.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.07.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.07.05

Νεύρα του κορµού

304.07.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.07.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
304.07.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
304.07.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.07.98↔ Άλλη
304.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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304.08

Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος µε µεταµόσχευση
Σηµ.:

Η εξαίρεση νευρικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

304.08.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
304.08.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.08.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.08.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.08.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.08.05

Νεύρα του κορµού

304.08.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.08.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
304.08.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
304.08.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.08.98↔ Άλλη
304.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.09

Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος µε µεταµόσχευση
Σηµ.:

Η εξαίρεση νευρικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

304.09.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
304.09.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
304.09.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
304.09.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
304.09.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
304.09.05

Νεύρα του κορµού

304.09.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
304.09.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
304.09.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
304.09.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
304.09.98↔ Άλλη
304.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

304.10

∆ιαδερµική κατάλυση συµπαθητικού υπό απεικονιστική καθοδήγηση

304.10.00

Τραχηλικά

304.10.01

Θωρακικά

304.10.02

Οσφυοϊερά

305

Άλλες επεµβατικές πράξεις νεύρων και γαγγλίων
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις στην ενδοκράνια µοίρα των εγκεφαλικών συζυγιών και στα
ενδοκρανιακά γάγγλια (301.07 κ.επ.)
Επεµβατικές πράξεις στην νωτιαία µοίρα των νωτιαίων νεύρων και στα νωτιαία γάγγλια
(303.05.06, 303.05.07)

305.00

Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος µε µετάθεση, πρωτογενής
Εξαιρ.: Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυµπίεσης (305.07)

305.00.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.00.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.00.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
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305.00.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.00.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.00.05

Νεύρα του κορµού

305.00.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.00.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.00.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.00.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.00.98↔ Άλλη
305.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.01

Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος µε µετάθεση, πρωτογενής
Εξαιρ.: Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυµπίεσης (305.07)

305.01.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.01.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.01.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
305.01.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.01.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.01.05

Νεύρα του κορµού

305.01.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.01.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.01.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.01.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.01.98↔ Άλλη
305.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.02

Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος µε µετάθεση, δευτερογενής
Εξαιρ.: Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυµπίεσης (305.07)

305.02.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.02.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.02.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
305.02.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.02.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.02.05

Νεύρα του κορµού

305.02.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.02.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.02.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.02.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.02.98↔ Άλλη
305.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.03

Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος µε µετάθεση, δευτερογενής
Εξαιρ.: Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυµπίεσης (305.07)

305.03.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.03.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.03.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
305.03.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.03.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
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305.03.05

Νεύρα του κορµού

305.03.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.03.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.03.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.03.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.03.98↔ Άλλο
305.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.04

Επινευρική συρραφή νεύρου ή νευρικού πλέγµατος µε µεταµόσχευση και µετάθεση
Σηµ.:

Η εξαίρεση νευρικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

305.04.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.04.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.04.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
305.04.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.04.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.04.05

Νεύρα του κορµού

305.04.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.04.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.04.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.04.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.04.98↔ Άλλη
305.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.05

Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγµατος µε µεταµόσχευση και µετάθεση
Σηµ.:

Η εξαίρεση νευρικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

305.05.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.05.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.05.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
305.05.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.05.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.05.05

Νεύρα του κορµού

305.05.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.05.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.05.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.05.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.05.98↔ Άλλο
305.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.06

Νευρόλυση και αποσυµπίεση νεύρων
Περιλ.: Νευρόλυση και αποσυµπίεση νευρικού γαγγλίου

305.06.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.06.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.06.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
305.06.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.06.04
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Άλλη

Νεύρα του κορµού

305.06.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.06.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.06.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.06.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.06.98↔ Άλλη
305.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.07

Νευρόλυση και αποσυµπίεση νεύρων µε µετάθεση
Περιλ.: Νευρόλυση και αποσυµπίεση νευρικού γαγγλίου µε µετάθεση

305.07.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια µοίρα
305.07.01↔ Βραχιόνιο πλέγµα
305.07.02↔ Νεύρα της ωµικής ζώνης
305.07.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.07.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.07.05

Νεύρα του κορµού

305.07.06↔ Οσφυοϊερό πλέγµα
305.07.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.07.08↔ Νεύρα του µηρού και της κνήµης
305.07.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.07.98↔ Άλλη
305.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.08

Άλλη ανακατασκευή νεύρου ή νευρικού πλέγµατος

305.08.00↔ Αναστόµωση υπογλώσσιου-προσωπικού
305.08.01↔ Αναστόµωση παραπληρωµατικού-προσωπικού
305.08.02

Αναστόµωση προσωπικού µε το προσωπικό της αντίθετης πλευράς

305.08.03

Αναστόµωση µεσοπλεύριου νεύρου-δεσµίδας

305.08.04

Ανακατασκευή µε νευρικό αγωγό
.00↔

Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου

.01↔

Νεύρα της άκρας χείρας

.02↔

Νεύρα του µηρού και της κνήµης

.03↔

Νεύρα του άκρου πόδα

.98↔

Άλλη

305.08.98↔ Άλλη
305.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.09

Άλλες επεµβάσεις νεύρων και γαγγλίων

305.09.01

Αναθεώρηση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος

305.09.02

Αφαίρεση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος

305.09.03

Αφαίρεση νευρικού µοσχεύµατος

305.09.05

Εµφύτευση περιφερικής νευροπρόθεσης

305.09.06

Αναθεώρηση περιφερικής νευροπρόθεσης

305.09.07

Αφαίρεση περιφερικής νευροπρόθεσης

305.09.08

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίων νευροδιέγερσης του περιφερικού νευρικού συστήµατος
.00

Εµφύτευση παροδικού συστήµατος µονήρους ηλεκτροδίου για δοκιµαστική διέγερση
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.01

Εµφύτευση παροδικού συστήµατος πολλαπλών ηλεκτροδίων για δοκιµαστική διέγερση

.02

Εµφύτευση ή αντικατάσταση µονίµου µονήρους συστήµατος ηλεκτροδίων

.03

Εµφύτευση ή αντικατάσταση µόνιµου συστήµατος πολλαπλών ηλεκτροδίων

.04

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου διέγερσης του πνευµονογαστρικού νεύρου
Περιλ.:

.05↔

305.09.09

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενός καρδιακού ηλεκτροδίου διέγερσης πνευµονογαστρικού
νεύρου
Εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου για σύστηµα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων

Αναθεώρηση ηλεκτροδίων νευροδιέγερσης του περιφερικού νευρικού συστήµατος
.00

Σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου

.01

Σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

.02

Ηλεκτρόδια για διέγερση του πνευµονογαστρικού νεύρου
Περιλ.:

.03↔

305.09.10

Ηλεκτρόδια για σύστηµα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων

Αφαίρεση ηλεκτροδίων νευροδιέγερσης του περιφερικού νευρικού συστήµατος
.00

Σύστηµα µονήρους ηλεκτροδίου

.01

Σύστηµα πολλαπλών ηλεκτροδίων

.02

Ηλεκτρόδια για διέγερση του πνευµονογαστρικού νεύρου
Περιλ.:

.03↔

305.09.11

Αναθεώρηση καρδιακού ηλεκτροδίου διέγερσης πνευµονογαστρικού νεύρου

Αφαίρεση καρδιακού ηλεκτροδίου διέγερσης πνευµονογαστρικού νεύρου

Ηλεκτρόδια για σύστηµα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων

Χρήση ενδοσκοπικού συστήµατος
Σηµ.:

305.09.12

Αυτός ο κωδικός είναι ένας πρόσθετος κωδικός για όλες τις επεµβατικές πράξεις στο νευρικό
σύστηµα. Οι επεµβατικές πράξεις που εκτελούνται πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν ο κωδικός για την επεµβατική πράξη δεν
περιέχει αυτήν την πληροφορία.
Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος µε
εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

Εξαιρ.: Αντικατάσταση του νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος
χωρίς αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (305.09.13 κ.επ.)
Η εµφύτευση ή αλλαγή του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης για τη διέγερση του περιφερικού
Σηµ.:
νευρικού συστήµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.08 κ.επ.).

.02

Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος µε εµφύτευση ή
αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστηµα ενός διαύλου, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο
Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος µε εµφύτευση ή
αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, µη επαναφορτιζόµενο
Σύστηµα πολλών διαύλων, πλήρως εµφυτεύσιµο, επαναφορτιζόµενο

.03

Σύστηµα για διέγερση του πνευµονογαστρικού νεύρου

.04

Εµφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευµονογαστρικού χωρίς τοποθέτηση του
αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς µε εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Εµφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευµονογαστρικού µε τοποθέτηση του
αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς µε εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Σύστηµα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων

.00
.01

Εξαιρ.:

.05
.06

305.09.13

Καρδιακή διέγερση πνευµονογαστρικού (305.09.12.04, 305.09.12.05)

Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος χωρίς αντικατάσταση
ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Περιλ.:

Αρχική τοποθέτηση

Εξαιρ.: Εµφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για τη διέγερση του περιφερικού νευρικού
συστήµατος µε εµφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευρικής διέγερσης (305.09.12 κ.επ.)
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Σύστηµα για διέγερση του πνευµονογαστρικού νεύρου
Εξαιρ.:

.04

.05

.06

Καρδιακή διέγερση πνευµονογαστρικού (305.09.13.04, 305.09.13.05)

Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου
νευροδιέγερσης: Σύστηµα καρδιακής διέγερσης πνευµονογαστρικού χωρίς αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά
κοιλία της καρδιάς
Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήµατος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου
νευροδιέγερσης: Σύστηµα καρδιακής διέγερσης πνευµονογαστρικού µε αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία
της καρδιάς
Σύστηµα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων

305.09.98

Μεµονωµένη αντικατάσταση αισθητήρα στη δεξιά κοιλία της καρδιάς σε ένα σύστηµα καρδιακής διέγερσης
του πνευµονογαστρικού
Άλλη

305.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

305.09.14

Επεµβατικές πράξεις ενδοκρινών αδένων
(306...307)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).

306

Επεµβατικές πράξεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

306.00

Τοµή του θυρεοειδούς αδένα

306.00.00

Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

306.00.01

Παροχέτευση

306.00.02

∆ιερεύνηση

306.00.03

Περιλ.: Βιοψία θυρεοειδούς αδένα
Αναθεώρηση µετεγχειρητικής ουλής

306.00.98

Άλλη

306.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.01

Ηµιθυρεοειδεκτοµή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

306.01.00

Χωρίς παραθυρεοειδεκτοµή

306.01.02

Με παραθυρεοειδεκτοµή

306.01.98

Άλλη
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306.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.02

Άλλη µερική θυρεοειδεκτοµή
Σηµ.:

Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου
κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

306.02.00↔ Εκτοµή παθολογικού ιστού
306.02.01

Εκτοµή όζου

306.02.04

Υφολική εκτοµή, µονόπλευρη, µε εκτοµή όζου της αντίθετης πλευράς

306.02.05

Υφολική εκτοµή, µονόπλευρη, µε ηµιθυρεοειδεκτοµή της αντίθετης πλευράς

306.02.06↔ Επαναδιερεύνηση µε µερική εκτοµή
306.02.07

Εκτοµή του ισθµού

306.02.08↔ Υφολική εκτοµή
306.02.98

Άλλη

306.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.03

Θυρεοειδεκτοµή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

306.03.00

Χωρίς παραθυρεοειδεκτοµή

306.03.02

Με παραθυρεοειδεκτοµή

306.03.04

Επαναδιερεύνηση µε θυρεοειδεκτοµή

306.03.98

Άλλη

306.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.04

Επεµβάσεις θυρεοειδούς µέσω στερνοτοµής
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

306.04.00↔ Εκτοµή παθολογικού ιστού
306.04.01↔ Υφολική εκτοµή
306.04.02

Ηµιθυρεοειδεκτοµή

306.04.03

Θυρεοειδεκτοµή

306.04.98

Άλλη

306.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.05

Εκτοµή του θυρεογλωσσικού πόρου

306.05.00

Εκτοµή µέσης τραχηλικής κύστης, χωρίς εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

306.05.01

Εκτοµή µέσης τραχηλικής κύστης, µε εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

306.05.02

Εκτοµή µέσου τραχηλικού συριγγίου, χωρίς εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

306.05.03

Εκτοµή µέσου τραχηλικού συριγγίου, µε εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

306.05.04

∆ευτερογενής επέµβαση, χωρίς εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

306.05.05

∆ευτερογενής επέµβαση, µε εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

306.05.98

Άλλη

306.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Κεφάλαιο 3

Μερική παραθυρεοειδεκτοµή
Σηµ.:

Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

306.06.00↔ Εκτοµή παθολογικού ιστού
306.06.01↔ Επαναδιερεύνηση µε υφολική εκτοµή
306.06.98↔ Άλλη
306.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.07

Παραθυρεοειδεκτοµή
Σηµ.:

Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

306.07.00

Χωρίς επανεµφύτευση

306.07.01

Με επανεµφύτευση (Αυτοµεταµόσχευση)

306.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.08

Επεµβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) µέσω στερνοτοµής
Σηµ.:

Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

306.08.00

Εκτοµή παθολογικού ιστού

306.08.01

Παραθυρεοειδεκτοµή χωρίς αυτοµεταµόσχευση

306.08.02

Παραθυρεοειδεκτοµή µε επανεµφύτευση (αυτοµεταµόσχευση)

306.08.98

Άλλη

306.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

306.09

Άλλες επεµβάσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών

306.09.00

306.09.01

306.09.02

306.09.03

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
.00

Θυρεοειδής

.01

Παραθυρεοειδής

Πλαστική αποκατάσταση
.00

Θυρεοειδής

.01

Παραθυρεοειδής

Εκτοµή έκτοπου γλωσσικού θυρεοειδή
.00

∆ιαστοµατικά

.01

∆ιαυχενικά, χωρίς εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

.02

∆ιαυχενικά, µε εκτοµή του σώµατος του υοειδούς

.98

Άλλη

Επανεµφύτευση παραθυρεοειδούς
.00

Ορθότοπος

.01

Ετερότοπος (π.χ. βραχίονας)

306.09.04

Νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδροµου λαρυγγικού νεύρου στα πλαίσια µιας άλλης επέµβασης

306.09.98

Άλλη

306.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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307

Επεµβατικές πράξεις άλλων ενδοκρινών αδένων
Σηµ.:

307.00

Η προσπέλαση για τους κωδικούς 307.01 έως 307.03 πρέπει να κωδικοποιείται
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά οσφυϊκά
01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
02↔ Θωρακοκοιλιακά
03↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλη

∆ιερεύνηση (της περιοχής του) επινεφριδίου

307.00.02↔ Ανοικτά χειρουργικά οσφυϊκά
307.00.03↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
307.00.04↔ Θωρακοκοιλιακά
307.00.05↔ Λαπαροσκοπικά
307.00.98↔ Άλλη
307.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.01

Υφολική επινεφριδεκτοµή
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση τη λίστα πριν
από τον κωδικό 307.00.

307.01.00** Εκτοµή παθολογικού ιστού
307.01.04** Υφολική επινεφριδεκτοµή
307.01.98** Άλλη
307.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.02

Επινεφριδεκτοµή
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση τη λίστα πριν
από τον κωδικό 307.00.

307.02.00** Χωρίς ωοθηκεκτοµή
307.02.01** Με ωοθηκεκτοµή
307.02.02** Υπολειµµατική επινεφριδεκτοµή
307.02.98** Άλλη
307.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.03

Άλλες επεµβάσεις του επινεφριδίου
Σηµ.:

Η προσπέλαση για τους κωδικούς µε ** πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση
µε βάση τη λίστα πριν από τον κωδικό 307.00.

307.03.00** Τοµή
Περιλ.: Με παροχέτευση
307.03.01** Πλαστική αποκατάσταση

307.03.02** Επανεµφύτευση επινεφριδιακού ιστού (αυτοµεταµόσχευση)
307.03.03

Κατάλυση µε ραδιοσυχνότητες

307.03.98** Άλλη
307.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.04

Τοµή και εκτοµή παθολογικού ιστού της επίφυσης

307.04.00

Χωρίς παρασκευή παρακείµενου διηθηµένου ιστού

307.04.01

Με παρασκευή παρακείµενου διηθηµένου ιστού
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307.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.05

Εκτοµή παθολογικού ιστού της υπόφυσης
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
Η χρήση ενδοσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.11).

307.05.00

Εντός του εφιππίου, µερική

307.05.01

Εντός του εφιππίου, ολική

307.05.02

Εκτός του εφιππίου

307.05.03

Εκτός του εφιππίου µε παρασκευή παρακείµενου διηθηµένου ιστού

307.05.04

Συνδυασµένα εντός και εκτός του εφιππίου

307.05.98

Άλλη

307.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.06

Άλλες επεµβάσεις της υπόφυσης

307.07

Εκτοµή του θύµου αδένα

307.07.00

Εκτοµή, µέσω µεσοθωρακοσκόπησης

307.07.01

Εκτοµή, µέσω θωρακοτοµής

307.07.02

Εκτοµή, µέσω στερνοτοµής

307.07.03

Εκτοµή, µέσω µεσοθωρακοτοµής

307.07.04

Πλήρης εκτοµή

307.07.05

Εκτοµή, µέσω θωρακοσκόπησης

307.07.98

Άλλη

307.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.08

Άλλες επεµβάσεις του θύµου αδένα

307.08.00

Μεταµόσχευση

307.08.98

Άλλη

307.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

307.09

Επεµβατικές πράξεις άλλων ενδοκρινών αδένων
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις στα καρωτιδικά σωµάτια και άλλα παραγάγγλια (339.08)
Επεµβατικές πράξεις στο πάγκρεας (352 κ.επ.)
Επεµβατικές πράξεις στους όρχεις (362 κ.επ.)
Επεµβατικές πράξεις στις ωοθήκες (365 κ.επ.)

Επεµβατικές πράξεις στον οφθαλµό
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(308...316)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).

308

Επεµβατικές πράξεις δακρυϊκού αδένα και δακρυϊκής συσκευής
Εξαιρ.: Θεραπευτική έκπλυση του οφθαλµού (517.00)
Σηµ.: Οι οφθαλµικές επεµβάσεις χωρίς προσδιορισµένη εντόπιση πρέπει να κωδικοποιούνται
στην ενότητα κωδικών 316.

308.00

Τοµή στον δακρυϊκό αδένα

308.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις
308.00.02↔ Παροχέτευση
308.00.98↔ Άλλη
308.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.01

Εκτοµή (παθολογικού) ιστού του δακρυϊκού αδένα

308.01.00↔ Μερική εκτοµή
308.01.01↔ Πλήρης εκτοµή
308.01.98↔ Άλλη
308.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.02

Άλλες επεµβάσεις του δακρυϊκού αδένα

308.02.00↔ Επανασταθεροποίηση
308.02.98↔ Άλλη
308.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.04

Τοµή του δακρυϊκού ασκού και λοιπών δοµών της δακρυϊκής αποχετευτικής
συσκευής

308.04.00

∆ακρυϊκός ασκός

308.04.01

88

.00↔

Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

.01↔

Αφαίρεση ξένου σώµατος ή λίθου

.02↔

Παροχέτευση

.98↔

Άλλη

Λοιπές δοµές της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής
.00↔

Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

.01↔

Αφαίρεση ξένου σώµατος ή λίθου

.02↔

Παροχέτευση
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.98↔

Κεφάλαιο 3
Άλλη

308.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.05

Εκτοµή παθολογικού ιστού του δακρυϊκού ασκού και λοιπών δοµών της δακρυϊκής
αποχετευτικής συσκευής

308.05.00↔ ∆ακρυϊκό σηµείο
308.05.01↔ ∆ακρυϊκός πόρος
308.05.02↔ ∆ακρυϊκός ασκός
308.05.03↔ Ρινοδακρυϊκός πόρος
308.05.98↔ Άλλη
308.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.06

Ανακατασκευή του δακρυϊκού πόρου και του δακρυϊκού σηµείου

308.06.00

Αναστροφή του δακρυϊκού σηµείου
.00↔

Μέσω θερµοπηξίας

.01↔

Μέσω σφηνοειδούς εκτοµής

.98↔

Άλλη

308.06.01↔ ∆ιεύρυνση του δακρυϊκού σηµείου
308.06.02↔ Άλλη ανακατασκευή του δακρυϊκού σηµείου
308.06.03

Ανακατασκευή του δακρυϊκού πόρου
.00↔

Με καθετηριασµό µε δακτύλιο

.01↔

Με άλλο καθετηριασµό

.98↔

Άλλη

308.06.98↔ Άλλη
308.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.07

∆ακρυοκυστορινοστοµία

308.07.00

Εξωτερικά
.00↔

Χωρίς καθετηριασµό

.01↔

Με καθετηριασµό

.98↔

Άλλη

308.07.01↔ Ενδορινικά
308.07.02↔ Ασκορινοστοµία µε επέµβαση στα δακρυικά σωληνάρια και εισαγωγή σωληνακίων σιλικόνης
308.07.98↔ Άλλη
308.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.08

Άλλη ανακατασκευή της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής

308.08.00

Επιπεφυκορινοστοµία

308.08.01

.00↔

Με πλαστική αποκατάσταση του βλεννογόνου

.01↔

Με χρήση σωληναρίου

.98↔

Άλλη

∆ακρυοκυστοστοµία δια του επιπεφυκότα (transconjunctival Dacryocystorhinostomy, TRC-DCR)
.00↔

Με πλαστική αποκατάσταση του βλεννογόνου

.01↔

Με χρήση σωληναρίου

.98↔

Άλλη

308.08.02↔ Ανακατασκευή του ρινοδακρυϊκού πόρου
308.08.03↔ Ενδοσκοπική ανακατάσταση
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308.08.04↔ Εµφύτευση ενδοπρόθεσης (stent)
308.08.98↔ Άλλη
308.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

308.09

Άλλες επεµβάσεις της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής

308.09.00

Σύγκλειση του δακρυϊκού σηµείου
.00↔

Παροδική

.01↔

Μόνιµη

308.09.01↔ Αντικατάσταση δακρυϊκού σωληναρίου
Περιλ.: Επανατοποθέτηση
308.09.02↔ Αφαίρεση σωληναρίου

308.09.03↔ Αφαίρεση καθετήρα της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής
308.09.04↔ Αφαίρεση παροδικής σύγκλεισης του δακρυϊκού σηµείου
308.09.98↔ Άλλη
308.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309

Επεµβατικές πράξεις βλεφάρων
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις βλεφάρων σε εγκαύµατα (392)

309.00

Τοµή (παθολογικού) βλεφάρου
Εξαιρ.: Κανθοτοµία (309.02.03)
Βιοψία βλεφάρου µε τοµή (152.00)

309.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις
309.00.01↔ ∆ερµο-απόξεση
309.00.02↔ Παροχέτευση
309.00.03↔ Αφαίρεση ξένου σώµατος
309.00.98↔ Άλλη
309.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.01

Εκτοµή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του βλεφάρου
Σηµ.:

309.01.00

309.01.01

309.01.02

309.01.03

309.01.04

Επιπολής εκτοµή
.00↔

Χωρίς συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

.01↔

Με συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

Επιπολής εκτοµή, µε ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
.00↔

Χωρίς συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

.01↔

Με συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

Εν τω βάθει εκτοµή
.00↔

Χωρίς συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

.01↔

Με συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

Εν τω βάθει εκτοµή, µε ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
.00↔

Χωρίς συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

.01↔

Με συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

Καταστροφή
.00↔

90

Με τον όρο µικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεµβάσεις, κατά τις
οποίες πριν την εκτοµή του όγκου χρησιµοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί
(ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούµενου ιστού.

Μέσω θερµοπηξίας
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.01↔

Μέσω laser

.02↔

Μέσω κρυοπηξίας

.98↔

Άλλη

309.01.98↔ Άλλη
309.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.02

Επεµβάσεις σε κανθό και επίκανθο

309.02.00

Ταρσοραφή
.00↔

Χωρίς εκτοµή του χείλους του βλεφάρου

.01↔

Με εκτοµή του χείλους του βλεφάρου

309.02.01↔ Κανθοπηξία, έσω
309.02.02↔ Κανθοπηξία, έξω
309.02.03↔ Κανθοτοµία
309.02.04

Επεµβάσεις επιδιόρθωσης στον επίκανθο
.00↔

Πλαστική µε τοµή Y-V

.01↔

Πλαστική µε τοµή Z

.98↔

Άλλη

309.02.05↔ ∆ιάνοιξη ταρσοραφής
309.02.98↔ Άλλη
309.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.03

Επεµβάσεις επιδιόρθωσης σε εντρόπιο και εκτρόπιο

309.03.00↔ Μέσω θερµοπηξίας
309.03.01↔ Μέσω συρραφής
309.03.02↔ Μέσω οριζοντίου διατοµής και µείωσης του βλεφάρου
309.03.03↔ Μέσω επέµβασης στον ανελκτήρα του άνω βλεφάρου (και τον άνω ταρσιαίο µυ/µυ του Müller)
Η αφαίρεση µοσχεύµατος περιτονίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).
Σηµ.:
309.03.04↔ Μέσω µεταµόσχευσης ή εµφύτευσης
309.03.05↔ Μέσω κρηµνού µετακίνησης ή αντιµετάθεσης
309.03.06↔ Μέσω επανατοποθέτησης βλεφαρικού πετάλου
309.03.98↔ Άλλη
309.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.04

Επεµβάσεις επιδιόρθωσης σε βλεφαρόπτωση

309.04.00↔ Εκτοµή του ταρσού
309.04.01↔ Αναδίπλωση ανελκτήρα/απονεύρωσης άνω βλεφάρου
309.04.02↔ Εκτοµή του ανελκτήρα/απονεύρωσης άνω βλεφάρου
309.04.03↔ Επαναεισαγωγή του ανελκτήρα άνω βλεφάρου
309.04.04↔ Ανάρτηση από το µετωπιαίο µυ
309.04.98↔ Άλλη
309.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.05

Συρραφή του βλεφάρου

309.05.00

Σύγκλειση επιπολής ελλειµάτων του βλεφάρου

Εξαιρ.: Συρραφή οφρύος (390.00.00.04)
.00↔

Χωρίς συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

.01↔

Με συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου
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309.05.01

Σύγκλειση εν τω βάθει ελλειµάτων του βλεφάρου
.00↔

Χωρίς συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

.01↔

Με συµµετοχή του χείλους του βλεφάρου

309.05.02↔ Συρραφή αποσπασµένου τµήµατος
309.05.98↔ Άλλη
309.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.06

Άλλες επεµβάσεις ανακατασκευής των βλεφάρων

309.06.00

309.06.01

309.06.02

309.06.03

309.06.04

309.06.05

Μέσω δερµατικών κρηµνών
.00↔

Με µετακίνηση

.01↔

Με µετάθεση

.02↔

Με περιστροφή

.98↔

Άλλη

Μέσω πλαστικής µε µετατόπιση του βλεφαρικού χείλους
.00↔

Με κανθοτοµία

.01↔

Με πλαστική µετατόπισης του βλεφαρικού τόξου

.98↔

Άλλη

Μέσω µεταµόσχευσης
.00↔

∆έρµα

.01↔

Βλεννογόνος

.02↔

Χόνδρος

.03↔

Βλεννογόνος και χόνδρος

.04↔

Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) µόσχευµα

.98↔

Άλλη

Με µόσχευµα ταρσού και επιπεφυκότα
.00↔

Μισχωτό

.01↔

Ελεύθερο

.02↔

Ορίου του ταρσού

.98↔

Άλλο

Με πλαστική µετατόπισης και περιστροφής του βλεφάρου
.00↔

Πλαστική µε περιστροφή της παρειάς

.01↔

Πλαστική µε µετάθεση

.02↔

Αντικατάσταση του άνω βλεφάρου µε πλαστική κάτω βλεφάρου

.98↔

Άλλη

Ανακατασκευή του κανθού
.00↔

Έσω κανθός

.01↔

Έξω κανθός

309.06.06↔ ∆ιάνοιξη του βλεφάρου µετά από επέµβαση ανακατασκευής του βλεφάρου
309.06.98↔ Άλλη
309.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.07

Βλεφαροπλαστική

309.07.00↔ Ανύψωση φρυδιών
309.07.01↔ Βλεφαροπλαστική του άνω βλεφάρου
309.07.02↔ Βλεφαροπλαστική του κάτω βλεφάρου
309.07.03↔ Αφαίρεση πρόπτωσης λιπώδους ιστού από τον οφθαλµικό κόγχο
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309.07.04↔ Εφαρµογή θεραπείας επιφανειακών στοιβάδων µε Laser
309.07.98↔ Άλλη
309.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.08

Κάθετη επιµήκυνση του βλεφάρου

309.08.00

Επιµήκυνση του άνω βλεφάρου
.00↔

Πλαστική µε τοµή Z

.01↔

Με µόσχευµα

.02↔

Μέσω τοµής στον ανελκτήρα µυ του άνω βλεφάρου

.03↔

Μέσω εκτοµής του άνω ταρσιαίου µυός (µυς του Müller)

.98↔

Άλλη

309.08.01↔ Επιµήκυνση του κάτω βλεφάρου
309.08.98↔ Άλλη
309.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

309.09

Άλλες επεµβάσεις του βλεφάρου

309.09.00↔ Σταθεροποίηση βάρους στο βλέφαρο
309.09.01↔ Αφαίρεση ράµµατος
309.09.98↔ Άλλη
309.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310

Επεµβατικές πράξεις οφθαλµικών µυών
Σηµ.:

310.10

Επεµβάσεις αναθεώρησης πρέπει να κωδικοποιούνται µε τον κωδικό για την αντίστοιχη
επέµβαση και το συµπληρωµατικό κωδικό (398.03).
Οι συνδυαστικές επεµβατικές πράξεις σε πολλούς οφθαλµικούς µύες πρέπει να
κωδικοποιούνται στην ενότητα κωδικών 310.19.

Ενισχυτικές επεµβάσεις σε έναν ορθό οφθαλµικό µυ

310.10.00↔ Εκτοµή
310.10.01↔ Πτύχωση
310.10.02↔ Μετάθεση
310.10.03↔ Συνδυασµός εκτοµής, πτύχωσης ή/και µετατόπισης
310.10.98↔ Άλλη
310.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.11

Επεµβάσεις εξασθένησης σε έναν ορθό οφθαλµικό µυ

310.11.00↔ Απλή οπίσθια µετάθεση
310.11.01↔ Οπίσθια µετάθεση µε ανάρτηση
310.11.02↔ Τενοντοτοµή, µυοτοµή, τενοντεκτοµή και µυεκτοµή
310.11.03↔ Μερική τενοντοτοµή και µυοτοµή
310.11.04↔ Οπίσθια µετάθεση µε τενοντοµεταφορά
310.11.98↔ Άλλη
310.11.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.12

Επέµβαση µήκους µυός (τοποθέτηση οπίσθιων καθηλωτικών ραµµάτων-Faden
operation, posterior fixation procedure)

310.12.00↔ Απλή
310.12.01↔ Συνδυασµένη µε περαιτέρω επέµβαση στον ίδιο µυ
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310.12.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.13

Μετάθεση ορθού οφθαλµικού µυός

310.13.00↔ Ολόκληρος ο µυς
310.13.01↔ Τµήµα του µυός
310.13.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.14

Άλλες επεµβάσεις στους ορθούς οφθαλµικούς µύες

310.14.00↔ Συµφυσιόλυση
310.14.01↔ Αφαίρεση ουλής µυός
310.14.02↔ Ελεύθερη ανάρτηση οφθαλµικού µυός
310.14.03↔ Επανασταθεροποίηση/Προσήλωση οφθαλµικού µυός
310.14.04↔ Επέµβαση µε ρυθµιζόµενα ράµµατα
310.14.98↔ Άλλη
310.14.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.15

Ενισχυτικές επεµβάσεις σε ένα λοξό οφθαλµικό µυ

310.15.00↔ Εκτοµή
310.15.01↔ Πτύχωση
310.15.02↔ Μετατόπιση
310.15.03↔ Συνδυασµός εκτοµής, πτύχωσης ή/και µετατόπισης
310.15.98↔ Άλλη
310.15.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.16

Επεµβάσεις εξασθένησης σε ένα λοξό οφθαλµικό µυ

310.16.00↔ Απλή οπίσθια µετάθεση
310.16.01↔ Οπίσθια µετάθεση µε ανάρτηση
310.16.02↔ Τενοντοτοµή, µυοτοµή, τενοντεκτοµή και µυεκτοµή
310.16.03↔ Μερική τενοντοτοµή και µυοτοµή
310.16.98↔ Άλλη
310.16.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.17

Μετάθεση λοξού οφθαλµικού µυός

310.17.00↔ Ολόκληρος ο µυς
310.17.01↔ Τµήµα του µυός
310.17.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

310.18

Άλλες επεµβάσεις στους λοξούς οφθαλµικούς µύες

310.18.00↔ Συµφυσιόλυση
310.18.01↔ Αφαίρεση ουλής µυός
310.18.02↔ Ελεύθερη ανάρτηση οφθαλµικού µυός
310.18.03↔ Επανασταθεροποίηση/Προσήλωση οφθαλµικού µυός
310.18.98↔ Άλλη
310.18.99
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Συνδυαστικές επεµβάσεις οφθαλµικών µυών
Σηµ.:

Οι συνδυαστικές επεµβατικές πράξεις σε πολλούς οφθαλµικούς µύες πρέπει
οπωσδήποτε να κωδικοποιούνται µε τους κωδικούς αυτής της ενότητας.
Ο κωδικός που θα χρησιµοποιηθεί εκφράζει το άθροισµα των οφθαλµικών µυών που
χειρουργούνται (ακόµα και σε επεµβάσεις σε αµφότερους τους οφθαλµούς).

310.19.00↔ Επέµβαση 2 ορθών οφθαλµικών µυών
310.19.01↔ Επέµβαση τουλάχιστον 3 ορθών οφθαλµικών µυών
310.19.02↔ Επέµβαση 2 λοξών οφθαλµικών µυών
310.19.03

Επέµβαση τουλάχιστον 3 λοξών οφθαλµικών µυών

310.19.04↔ Επέµβαση τουλάχιστον 2 ορθών και τουλάχιστον 2 λοξών οφθαλµικών µυών
310.19.05↔ Επέµβαση 1 ορθού και 1 λοξού οφθαλµικού µυός
310.19.06↔ Επέµβαση 1 ορθού και 2 λοξών οφθαλµικών µυών
310.19.07↔ Επέµβαση 2 ορθών και 1 λοξού οφθαλµικών µυών
310.19.08↔ Καθήλωση 2 ορθών οφθαλµικών µυών
310.19.09↔ Καθήλωση τουλάχιστον 2 ορθών οφθαλµικών µυών µε επέµβαση τουλάχιστον 1 επιπλέον οφθαλµικού µυός
310.19.98↔ Άλλη

310.20

Άλλες επεµβάσεις οφθαλµικών µυών

311

Επεµβατικές πράξεις επιπεφυκότα

311.00

Χειρουργική αφαίρεση ξένου σώµατος από τον επιπεφυκότα
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον επιπεφυκότα χωρίς τοµή (510.01.02)

311.00.01↔ Μέσω τοµής
311.00.98↔ Άλλη
311.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

311.02

Εκτοµή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του επιπεφυκότα

311.02.00

Καταστροφή
.00↔

Μέσω θερµοπηξίας

.01↔

Μέσω laser

.02↔

Μέσω κρυοπηξίας

.98↔

Άλλη

311.02.01↔ Εκτοµή χωρίς πλαστική επέµβαση
311.02.02↔ Εκτοµή µε πλαστική επέµβαση
311.02.03↔ Περιτοµή επιπεφυκότα [γύρω από το σκληροκεράτιο όριο]
311.02.04↔ Περιφερική εκτοµή
311.02.98↔ Άλλη
311.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

311.03

Πλαστική επέµβαση του επιπεφυκότα

311.03.00

Μεταµόσχευση επιπεφυκότα ή βλαστικών κυττάρων σκληροκερατοειδούς ορίου
.00↔

Από τον ίδιο οφθαλµό

.01↔

Από τον αντίθετο οφθαλµό

.02↔

Αλλογενής

.98↔

Άλλη

311.03.01↔ Μεταµόσχευση από τον βλεννογόνο της ρινός
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311.03.02↔ Μεταµόσχευση από τον βλεννογόνο του στόµατος
311.03.03↔ Πλαστική της κάψας του Tenon
311.03.04↔ Μεταµόσχευση αµνιακής µεµβράνης
311.03.98↔ Άλλη
311.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

311.04

Συµφυσιόλυση µεταξύ επιπεφυκότα και βλεφάρου

311.04.00↔ Χωρίς πλαστική επιπεφυκότα
311.04.01↔ Με πλαστική επιπεφυκότα
311.04.98↔ Άλλη
311.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

311.05↔

Συρραφή του επιπεφυκότα

311.09

Άλλες επεµβάσεις στον επιπεφυκότα

311.09.00↔ Τοµή και παροχέτευση
311.09.01↔ Αφαίρεση ράµµατος
311.09.98↔ Άλλη
311.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

312

Επεµβατικές πράξεις κερατοειδούς

312.00

Χειρουργική αφαίρεση ξένου σώµατος από τον κερατοειδή
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον κερατοειδή χωρίς τοµή και χωρίς µαγνήτη
(510.01.01)
Αφαίρεση ράµµατος κερατοειδούς (312.09.04)

312.00.00↔ Με µαγνήτη
312.00.01↔ Με τοµή
312.00.02↔ Καθαρισµός της πληγής
312.00.98↔ Άλλη
312.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

312.01

Τοµή του κερατοειδούς χιτώνα
Εξαιρ.: Κερατοτοµή ως διαθλαστική χειρουργική (312.06.00)

312.01.00↔ Χειρουργική
312.01.01↔ Μέσω laser
312.01.98↔ Άλλη
312.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

312.02

Επεµβάσεις πτερυγίου

312.02.00↔ Εκτοµή χωρίς πλαστική επέµβαση
312.02.01↔ Εκτοµή µε πλαστική επέµβαση επιπεφυκότα
312.02.02↔ Με κερατεκτοµή δια φωτοθεραπείας
312.02.03↔ Με φαρµακευτική προληπτική αγωγή υποτροπής
312.02.04↔ Εκτοµή µε άλλη πλαστική επέµβαση ή ελεύθερο µόσχευµα
312.02.98↔ Άλλη
312.02.99
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312.03

Εκτοµή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του κερατοειδούς
Σηµ.:

312.03.00

312.03.02

Κεφάλαιο 3

Ο τύπος της τεχνολογίας laser που χρησιµοποιείται πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(398.05).

Καταστροφή
.00↔

Μέσω θερµοπηξίας

.01↔

Μέσω laser

.02↔

Μέσω κρυοπηξίας

.98↔

Άλλη

Κερατεκτοµή
Εξαιρ.: Φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή (312.06.01)
.00↔

Επιπολής

.01↔

Με EDTA

.98↔

Άλλη

312.03.03↔ Κερατεκτοµή δια φωτοθεραπείας
312.03.04↔ Λήψη κερατοειδούς ή αφαίρεση του βολβού του οφθαλµού [εξόρυξη] για λήψη κερατοειδούς, µεταθανάτια
(προς µεταµόσχευση)
312.03.98↔ Άλλη
312.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

312.04↔

Συρραφή του κερατοειδούς

312.05

Μεταµόσχευση και προσθετική κερατοειδούς

312.05.00↔ Μεταµόσχευση κερατοειδούς, µερική
312.05.01

Μεταµόσχευση κερατοειδούς, ολική/διαµπερής
.00↔

Χωρίς HLA ταυτοποίηση

.01↔

Με HLA ταυτοποίηση

312.05.02↔ Κερατοπλαστική µε αυτοπεριστροφή
312.05.03↔ Κερατοπλαστική µε ανταλλαγή
312.05.04

Εµφύτευση πρόθεσης κερατοειδούς
.00↔

Χωρίς βιολογική επίστρωση, µη εξατοµικευµένη

.01↔

Με βιολογική επίστρωση, εξατοµικευµένη

312.05.05↔ Επανεπέµβαση µεταµόσχευσης κερατοειδούς στην ίδια νοσηλεία
312.05.98↔ Άλλη
312.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

312.06

∆ιαθλαστική κερατοπλαστική και άλλη επέµβαση ανακατασκευής του κερατοειδούς
Εξαιρ.: Κερατεκτοµή για άλλες ενδείξεις (312.03.02)
Σηµ.: Ο τύπος της τεχνολογίας laser που χρησιµοποιείται πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(398.05).

312.06.00

Κερατοτοµή
.00↔

Ακτινωτή

.01↔

Μη ακτινωτή

.98↔

Άλλη

312.06.01↔ Φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή
312.06.02↔ Κερατοσµίλευση
312.06.07↔ Εµφύτευση ενδοστρωµατικού δακτυλίου
312.06.98↔ Άλλη
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312.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

312.09

Άλλες επεµβάσεις του κερατοειδούς

312.09.00↔ Τατουάζ
312.09.01↔ Κάλυψη του κερατοειδούς µε επιπεφυκότα
312.09.02↔ Κάλυψη του κερατοειδούς µε αµνιακή µεµβράνη
312.09.03↔ Σύγκλειση του ελλείµµατος µε ιστική κόλλα
312.09.04↔ Αφαίρεση ράµµατος κερατοειδούς
312.09.05↔ Αφαίρεση πρόθεσης κερατοειδούς
312.09.98↔ Άλλη
312.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313

Επεµβάσεις σε ίριδα, ακτινωτό σώµα, πρόσθιο θάλαµο και στον σκληρό
χιτώνα του οφθαλµού

313.00

Χειρουργική αφαίρεση ξένου σώµατος από τον πρόσθιο θάλαµο του οφθαλµού
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από το σκληρό χιτώνα χωρίς τοµή και χωρίς µαγνήτη
(510.01.00)
Αφαίρεση ξένου σώµατος από το σκληρό χιτώνα µε τοµή (313.08.00.01)
Αφαίρεση ράµµατος (313.09.05)

313.00.00↔ Με µαγνήτη
313.00.01↔ Με τοµή
313.00.98↔ Άλλη
313.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.01

Μείωση της ενδοφθάλµιας πίεσης µε διηθητικές επεµβάσεις

313.01.00

Καλυµµένη γωνιοτοµία ή τραµπεκουλεκτοµή

313.01.04

.00↔

Χωρίς πρόσθετη φαρµακευτική θεραπεία

.01↔

Με έγχυση φαρµακευτικών ουσιών για αντιµετώπιση της ουλοποίησης

.98↔

Άλλή

Αποκατάσταση συριγγίου του σκληρού χιτώνα
.00↔

Αποκατάσταση διηθητικής φυσαλίδας (reservoir)

.01↔

∆ευτερογενής σύγκλειση σκληρικού κρηµνού

.02↔

∆ιάνοιξη ράµµατος σκληρικού κρηµνού

.98↔

Άλλη

313.01.05↔ Laser σκληρεκτοµή
313.01.06

∆ιηθητική επέµβαση µε εµφυτεύσιµο υλικό
.00↔

Με εκροή κάτω από τον επιπεφυκότα

.01↔

Με εκροή στη θαλαµική γωνία

.98↔

Άλλη

313.01.07↔ Τραµπεκουλοτοµή
Εξαιρ.: Ενδοφθάλµια τραµπεκουλοτοµή µε laser (laser τραµπεκουλοτοµή) (313.03.08)
313.01.08↔ Γωνιοτοµία

313.01.98↔ Άλλη
313.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.02

Μείωση της ενδοφθάλµιας πίεσης µε επεµβάσεις στο ακτινωτό σώµα
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313.02.01↔ Κυκλοκρυοθεραπεία
313.02.02

Κυκλοφωτοπηξία
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Ενδοσκοπικά

.98↔

Άλλη

313.02.98↔ Άλλη
313.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.03

Μείωση της ενδοφθάλµιας πίεσης µέσω βελτίωσης της ροής του υδατοειδούς υγρού

313.03.00↔ Χειρουργική ιριδεκτοµή
313.03.03↔ Τραµπεκουλοπλαστική µε laser
313.03.04↔ Γωνιοπλαστική ή ιριδοπλαστική µε laser
313.03.05↔ Κυκλοδιάλυση
313.03.06↔ Iριδοτοµή µε laser
313.03.07↔ Αναρρόφηση συντριµµάτων διηθητικού ηθµού σε ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωµα [PEXG]
313.03.08↔ Ενδοφθάλµια τραµπεκουλοτοµή µε laser
313.03.09↔ Εµφύτευση συστήµατος παροχέτευσης (shunt) διηθητικού ηθµού
313.03.98↔ Άλλη
313.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.04

Μείωση της ενδοφθάλµιας πίεσης µε µη διηθητικές επεµβάσεις

313.04.00

Βισκοκαναλοστοµία

313.04.01

.00↔

Χωρίς έγχυση φαρµακευτικών ουσιών για αντιµετώπιση της ουλοποίησης

.01↔

Με έγχυση φαρµακευτικών ουσιών για αντιµετώπιση της ουλοποίησης

Εν τω βάθει σκληρεκτοµή
.00↔

Χωρίς έγχυση φαρµακευτικών ουσιών για αντιµετώπιση της ουλοποίησης

.01↔

Με έγχυση φαρµακευτικών ουσιών για αντιµετώπιση της ουλοποίησης

313.04.02↔ Βισκοκαναλοπλαστική
313.04.98↔ Άλλη
313.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.05

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού της ίριδος, του ακτινωτού σώµατος και
του σκληρού χιτώνα

313.05.00↔ Εκτοµή παθολογικού ιστού της ίριδος
313.05.01↔ Εκτοµή παθολογικού ιστού του ακτινωτού σώµατος
313.05.02↔ Εκτοµή παθολογικού ιστού του σκληρού χιτώνα
313.05.03↔ Καταστροφή παθολογικού ιστού της ίριδος
313.05.04↔ Καταστροφή παθολογικού ιστού του ακτινωτού σώµατος
313.05.05↔ Καταστροφή παθολογικού ιστού του σκληρού χιτώνα
313.05.98↔ Άλλη
313.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.06

Άλλη ιριδεκτοµή και ιριδοτοµή

313.06.01↔ Ιριδοτοµή µε laser
313.06.03↔ Εκτοµή πρόπτωσης ίριδας
313.06.98↔ Άλλη
313.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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313.07

Άλλες επεµβάσεις της ίριδος

313.07.00↔ Πλαστική κόρης µε laser
313.07.01↔ Ιριδοπλαστική, χειρουργικά
313.07.02↔ Λύση πρόσθιων συνεχειών (µεταξύ ίριδος και κερατοειδούς)
313.07.03↔ Λύση συνεχειών της θαλαµικής γωνίας
313.07.04↔ Λύση οπίσθιων συνεχειών (µεταξύ ίριδος και φακού)
313.07.05↔ Αφαίρεση µεµβράνης της κόρης
313.07.06↔ Επέµβαση µε διάφραγµα ίριδος
313.07.07↔ Προσωρινή χειρουργική διεύρυνση της κόρης
313.07.98↔ Άλλη
313.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.08

Επεµβάσεις στον σκληρό χιτώνα

313.08.00

313.08.01

Αφαίρεση ξένου σώµατος
.00↔

Με µαγνήτη

.01↔

Με τοµή

.98↔

Άλλη

Συρραφή του σκληρού χιτώνα
.00↔

Πρωτογενής συρραφή

.03↔

Αναθεώρηση

.98↔

'Άλλη

313.08.98↔ Άλλη
313.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

313.09

Άλλες επεµβάσεις του σκληρού χιτώνα, του προσθίου θαλάµου, της ίριδος και του
ακτινωτού σώµατος

313.09.00↔ Παρακέντηση
313.09.01

Έκπλυση προσθίου θαλάµου
.00↔

Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

.01↔

Με αφαίρεση υδατοειδούς υγρού

.02↔

Με έγχυση φαρµακευτικών ουσιών

.98↔

Άλλη

313.09.02↔ Εισαγωγή αερίου στον πρόσθιο θάλαµο
313.09.03↔ Εκτοµή αναπτυσσόµενου επιθηλιακού ιστού
313.09.04↔ Σταθεροποίηση του ακτινωτού σώµατος
313.09.05↔ Αφαίρεση ράµµατος
313.09.98↔ Άλλη
313.09.99
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314

Επεµβατικές πράξεις φακού
Σηµ.:

314.00

Κεφάλαιο 3

Η εµφύτευση του ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς (314.03 έως
314.06) σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα. Ωστόσο δεν συνδυάζεται κάθε 5ψήφιος
κωδικός µε όλους τους ακόλουθους:
00↔ Χωρίς εµφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) ενθέµατος
05↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού προσθίου θαλάµου στηριζόµενου στην γωνία του
προσθίου θαλάµου
06↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού ιριδικής στήριξης προσθίου θαλάµου
07↔ Με τοποθέτηση άλλου ενδοφακού προσθίου θαλάµου
08↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού προσθίου θαλάµου, µη καθορισµένου.
09↔ Με τοποθέτηση πολλών αλλογενών πλαστικών (συνθετικών) φακών
10↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου στηριγµένου στην κάψα,
µονοεστιακού ενδοφθάλµιου φακού
11↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου στηριγµένου στην αύλακα του
ακτινωτού, µονοεστιακού ενδοφθάλµιου φακού
12↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου σκληρικής στήριξης,
µονοεστιακού ενδοφθάλµιου φακού
13↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό,
µονοεστιακού ενδοφθάλµιου φακού
14↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου στηριγµένου στην κάψα, ειδικός
τύπος ενδοφθάλµιου φακού
15↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου στηριγµένου στην αύλακα του
ακτινωτού, ειδικός τύπος ενδοφθάλµιου φακού
16↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου σκληρικής στήριξης, ειδικός τύπος
ενδοφθάλµιου φακού
17↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου,χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό,
ειδικός τύπος ενδοφθάλµιου φακού
18↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου ιριδικής στήριξης, µονοεστιακού
ενδοφθάλµιου φακού
19↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάµου ιριδικής στήριξης, ειδικός τύπος
ενδοφθάλµιου φακού
98↔ Άλλο

Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον οφθαλµικό φακό

314.00.00↔ Με µαγνήτη
314.00.01↔ Με τοµή
314.00.98↔ Άλλη
314.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

314.02

Καψουλοτοµή του φακού

314.02.00↔ Λείανση ενδοφθάλµιου φακού µε laser
314.02.01↔ Καψουλοτοµή, κλασσική χειρουργική
314.02.02↔ Καψουλοτοµή µε laser
314.02.03↔ Αντιµετώπιση δευτερογενή καταρράκτη
314.02.98↔ Άλλη
314.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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314.03

Ενδοκαψική εξαίρεση του φακού
Σηµ.:

Η εµφύτευση του ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η θέση σύµφωνα µε τη
λίστα πριν από τον κωδικό (314.00).
Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλµιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον
αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.03.00** Προσπέλαση από το σκληροκερατοειδές όριο [6η υποδιαίρεση: 00,05-08, 10-19,98]
314.03.01** Προσπέλαση από τον κερατοειδή [6η υποδιαίρεση: 00,05,10-19,98]
314.03.98** Άλλη
314.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

314.04

Εξωπεριφακική αφαίρεση φακού [ECCE]
Περιλ.: Υπολογισµός του φακού, εν ανάγκη µε οπτική βιοµετρία
Σηµ.: Η διενέργεια συνοδής ιριδεκτοµής και πλύσης περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Αν πραγµατοποιηθεί βιτρεκτοµή [υαλοειδεκτοµή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(315.08, 315.09).
Η εµφύτευση ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τον πίνακα πριν από τον κωδικό (314.00).
Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλµιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον
αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.04.02** Εξαίρεση ή/και αναρρόφηση του πυρήνα του φακού µέσω του σκληροκερατοειδούς ορίου
314.04.03** Φακοθρυψία [Γαλακτωµατοποίηση] του φακού µέσω του σκληροκερατοειδούς ορίου
314.04.04** Εξαίρεση ή/και αναρρόφηση του πυρήνα του φακού µέσω του κερατοειδούς
314.04.05** Φακοθρυψία [Γαλακτωµατοποίηση] του φακού µέσω του κερατοειδούς
314.04.98** Άλλη
314.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

314.05

Άλλη εξαίρεση του φακού
Σηµ.:

Η εµφύτευση ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τον πίνακα πριν από τον κωδικό (314.00).
Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλµιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον
αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.05.00** Pars-plana φακεκτοµή [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]
314.05.01** Αφαίρεση παρεκτοπισµένου φακού από τον πρόσθιο θάλαµο [6η υποδιαίρεση: 00, 98]
314.05.02** Αφαίρεση παρεκτοπισµένου φακού από το υαλοειδές σώµα [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]
314.05.98** Άλλη
314.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

314.06

(∆ευτερογενής) τοποθέτηση και αντικατάσταση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού)
φακού
Σηµ.:

Η εµφύτευση ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τον πίνακα πριν από τον κωδικό (314.00).
Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλµιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον
αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.06.00** ∆ευτερογενής τοποθέτηση επί αφακίας [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]
314.06.01** Τοποθέτηση σε παρουσία φακού του οφθαλµού [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]
314.06.02** Αντικατάσταση [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]
314.06.98** Άλλη
314.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

314.07

Αναθεώρηση και αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) φακού
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314.07.00↔ Αναθεώρηση φακού προσθίου θαλάµου
314.07.01↔ Αναθεώρηση φακού οπισθίου θαλάµου
314.07.02↔ Αφαίρεση φακού προσθίου θαλάµου
314.07.03↔ Αφαίρεση φακού οπισθίου θαλάµου
314.07.98↔ Άλλη
314.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

314.09

Άλλες επεµβάσεις του φακού

314.09.00↔ Εισαγωγή δακτυλίου σταθεροποίησης περιφακίου
314.09.01↔ Σύγκλειση ιστικού ελλείµµατος µε ιστική κόλλα
314.09.02

Ειδικός τύπος ενδοφθάλµιου φακού
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι κωδικοί. Η βασική επεµβατική πράξη πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά.

.00↔

Πολυεστιακός ενδοφθάλµιος φακός

.01↔

Τορικός ενδοφθάλµιος φακός

.02↔

Προσαρµοστικός (accommodative) ενδοφακός

.03↔

Ενδοφθάλµιος φακός, εξατοµικευµένος

.98↔

Άλλος

314.09.98↔ Άλλη
314.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

315

Επεµβατικές πράξεις αµφιβληστροειδούς, χοριοειδούς και υαλοειδούς
σώµατος

315.00

Αφαίρεση ξένου σώµατος από το οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού

315.00.00↔ Με µαγνήτη, µέσω του σκληρού χιτώνα
315.00.01↔ Με τοµή, µέσω του σκληρού χιτώνα
315.00.02↔ Μέσω της κόρης
315.00.98↔ Άλλο
315.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

315.02

Σταθεροποίηση του αµφιβληστροειδούς χιτώνα µε σκληρικό µόσχευµα
Σηµ.:

Άλλες τεχνικές για την στήριξη του αµφιβληστροειδούς πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά.

315.02.00↔ Με µόνιµο επιπωµατισµό/ουλοποίηση
315.02.01↔ Με παροδικό επιπωµατισµό/ουλοποίηση
315.02.02↔ Με περιβρογχισµό
315.02.98↔ Άλλη
315.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

315.03

Αναθεώρηση, αντικατάσταση και αφαίρεση περιβρογχισµού ή επιπωµατισµού που
εκτελέστηκε για τη σταθεροποίηση του αµφιβληστροειδούς χιτώνα

315.03.00↔ Αναθεώρηση
315.03.01↔ Αντικατάσταση
315.03.02↔ Αφαίρεση
315.03.99

Περιλ.: ∆ιαχωρισµός
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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315.04

Άλλες επεµβάσεις για σταθεροποίηση του αµφιβληστροειδούς
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί συγχρόνως επέµβαση περιβρογχισµού πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (315.02.02).
Αν πραγµατοποιηθεί συγχρόνως επέµβαση στο υαλώδες σώµα πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (315.08, 315.09).

315.04.00↔ Κρυοπηξία
315.04.02↔ Laser ρετινοπηξία
315.04.03↔ Πνευµατική ρετινοπηξία (µε αέριο)
315.04.04↔ Με βαρέα υγρά
315.04.98↔ Άλλη
315.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

315.05

Καταστροφή παθολογικού ιστού αµφιβληστροειδή και χοριοειδή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί βιτρεκτοµή [υαλοειδεκτοµή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(315.08, 315.09).

315.05.00↔ Με διαθερµία
315.05.01↔ Με κρυοπηξία
315.05.02↔ Με φωτοπηξία
315.05.03↔ Με laser, τοπικά
315.05.04↔ Με laser, επιφάνειας
315.05.05↔ Με διακορική θερµοθεραπεία (TTT)
315.05.06↔ Με φωτοδυναµική θεραπεία (PDT)
315.05.07↔ Με άλλη θεραπεία µε laser
315.05.08

Βραχυθεραπεία µέσω εµφύτευσης συσκευής ακτινοβόλησης
Εξαιρ.: ∆ιόρθωση θέσης συσκευής ακτινοβόλησης (315.06.07)

Αφαίρεση συσκευής ακτινοβόλησης (315.06.08)
.00↔

Ακτίνες β

.01↔

Ακτίνες γ

.98↔

Άλλη

315.05.98↔ Άλλη
315.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

315.06

Άλλες επεµβάσεις του αµφιβληστροειδούς
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί βιτρεκτοµή [υαλοειδεκτοµή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(315.08, 315.09).

315.06.00↔ Ρετινοτοµή
315.06.01↔ Ρετινεκτοµή
315.06.02↔ Μεταµόσχευση αµφιβληστροειδούς ή κυττάρων αµφιβληστροειδούς
315.06.03↔ Περιστροφή αµφιβληστροειδούς
315.06.05↔ Σταθεροποίηση των σηµείων σήµανσης ορίων της ακτινοθεραπείας
315.06.06↔ Αφαίρεση των σηµείων σήµανσης ορίων της ακτινοθεραπείας
315.06.07↔ ∆ιόρθωση της θέσης συσκευής ακτινοβόλησης
315.06.08↔ Αφαίρεση συσκευής ακτινοβόλησης
315.06.09↔ Έγχυση φαρµάκων στο οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού
315.06.10
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.00↔

Υποαµφιβληστροειδική πρόθεση

.01↔

Επιαµφιβληστροειδική πρόθεση
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Άλλη

315.06.98↔ Άλλη
315.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

315.07

Άλλες επεµβάσεις χοριοειδούς χιτώνα
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί βιτρεκτοµή [υαλοειδεκτοµή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(315.08, 315.09).

315.07.00↔ Πλύση υποαµφιβληστροειδική
315.07.01↔ Εκτοµή υποαµφιβληστροειδικού ιστού
315.07.02

Εκτοµή του χοριοειδούς en block
.00↔

Όλο το πάχος του σκληρού

.01↔

Με µερικού πάχους σκληρικό κρηµνό

315.07.03↔ Μεταµόσχευση χοριοειδούς ή µελάχρουν επιθηλίου
315.07.98↔ Άλλη
315.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

315.08

Pars plana Υαλοειδεκτοµή (PPV)
Σηµ.:

Άλλες επεµβατικές πράξεις αµφιβληστροειδούς και χοριοειδούς πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά: (31.02, 315.04, 315.05, 315.06, 315.07.
Η εκτέλεση βιτρεκτοµής [υαλοειδεκτοµής] χωρίς ράµµατα δια του επιπεφυκότα µε
εργαλεία µιας χρήσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.09.04).
Ο τύπος του υποκατάστατου υαλοειδούς πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα.
00↔ ∆ιάλυµα ηλεκτρολύτη
01↔ Αέρας
02↔ Άλλα αέρια
03↔ Έγχυση ελαίου σιλικόνης
04↔ Αντικατάσταση/αναπλήρωση ελαίου σιλικόνης
05↔ Αφαίρεση ελαίου σιλικόνης
06↔ Φάρµακα
98↔ Άλλο

315.08.00** Πρόσθια pars plana υαλοειδεκτοµή
315.08.01** Χωρίς χειρουργικό χειρισµό του αµφιβληστροειδούς
315.08.02** Με αφαίρεση επιαµφιβληστροειδικών µεµβρανών
315.08.03** Με αφαίρεση υπαµφιβληστροειδικών µεµβρανών
315.08.04** Με αφαίρεση µεµβρανών έλξης του αµφιβληστροειδούς
315.08.98** Άλλη
315.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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315.09

Βιτρεκτοµή/Υαλοειδεκτοµή µέσω άλλης προσπέλασης και άλλες επεµβάσεις στο
υαλοειδές σώµα
Σηµ.:

Άλλες επεµβατικές πράξεις αµφιβληστροειδούς και χοριοειδούς πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά: 315.02, 315.04, 315.05, 315.06, 315.07.
Για τους κωδικούς µε ** πρέπει να κωδικοποιείται ο τύπος του υποκατάστατου
υαλοειδούς στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ ∆ιάλυµα ηλεκτρολύτη
01↔ Αέρας
02↔ Άλλα αέρια
03↔ Έγχυση ελαίου σιλικόνης
04↔ Αντικατάσταση/αναπλήρωση ελαίου σιλικόνης
05↔ Αφαίρεση ελαίου σιλικόνης
06↔ Φάρµακα
98↔ Άλλο

315.09.00** Πρόσθια βιτρεκτοµή/υαλοειδεκτοµή µέσω άλλης προσπέλασης εκτός της Pars plana [6η υποδιαίρεση:
00,05,06,98]
Σηµ.:

Η εκτέλεση βιτρεκτοµής [υαλοειδεκτοµής] χωρίς ράµµατα δια του επιπεφυκότα µε εργαλεία µιας
χρήσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.09.04).
315.09.01** Αντιµετώπιση πρόπτωσης υαλοειδούς σώµατος [6η υποδιαίρεση: 00,05,06,98]
315.09.02** Αφαίρεση τµηµάτων υαλοειδούς σώµατος [6η υποδιαίρεση: 00,05,06,98]
315.09.03

∆ιατοµή της οπίσθιας µεµβράνης του υαλοειδούς σώµατος µε laser

315.09.04

Βιτρεκτοµή/Υαλοειδεκτοµή χωρίς ράµµατα δια του επιπεφυκότα µε εργαλεία µίας χρήσης
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Η υαλοειδεκτοµή/βιτρεκτοµή που εκτελείται πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

315.09.98** Άλλη
315.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316

Επεµβατικές πράξεις στον οφθαλµικό κόγχο και βολβό
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος οφθαλµικού κόγχου (376.06)

316.00

Κογχοτοµή

316.00.00↔ Πλάγια προσπέλαση δια του οστού
316.00.01↔ Προσπέλαση δια του µετωπιαίου οστού
316.00.02↔ Πρόσθια διαεπιπεφυκοτική προσπέλαση
316.00.03↔ Πρόσθια διαδερµική προσπέλαση
316.00.04↔ Προσπέλαση δια του ηθµοειδούς
316.00.98↔ Άλλη
316.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.01

Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον κόγχο και το βολβό, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος µε µαγνήτη
Σηµ.: Αν εκτελεστεί κογχοτοµή οφθαλµικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(316.00).

316.01.00↔ Κόγχος, µε µαγνήτη
316.01.01↔ Βολβός, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό, µε µαγνήτη
316.01.02↔ Κόγχος, µε τοµή
316.01.03↔ Βολβός, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό, µε τοµή
316.01.98↔ Άλλο
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316.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.02

Αφαίρεση του περιεχοµένου του οφθαλµού [εκκένωση], [evisceration]
Εξαιρ.: ∆ευτερογενής τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος (316.05)

316.02.00↔ Χωρίς εισαγωγή κογχικού εµφυτεύµατος
316.02.01↔ Με εισαγωγή κογχικού εµφυτεύµατος στον σκληρό χιτώνα
316.02.98↔ Άλλη
316.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.03

Αφαίρεση του βολβού [εξόρυξη] [enucleation]
Εξαιρ.: ∆ευτερογενής τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος (316.05)

316.03.00↔ Χωρίς τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος
316.03.01

Με σύγχρονη τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon
.00↔

Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εµφύτευµα

.01↔

Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εµφύτευµα µε επίστρωση

.02↔

Μόσχευµα δέρµατος και υποδορίου λίπους

.03↔

∆ιαµορφωτής κολπωµάτων [conformer], από µη απορροφήσιµο, µικροπορώδες υλικό, µε ενσωµατωµένη αγγείωση,
χωρίς δίκτυο τιτανίου
∆ιαµορφωτής κολπωµάτων [conformer], από µη απορροφήσιµο, µικροπορώδες υλικό, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, µε
δίκτυο τιτανίου
Άλλη

.04↔
.98↔

316.03.02

Με σύγχρονη τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος έξω από την κάψα του Tenon
.00↔

Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εµφύτευµα

.01↔

Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εµφύτευµα µε επίστρωση

.02↔

Μόσχευµα δέρµατος και υποδορίου λίπους

.03↔

∆ιαµορφωτής κολπωµάτων (conformer), µη απορροφήσιµος, µικροπορώδης, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο
τιτανίου
∆ιαµορφωτής κολπωµάτων (conformer), µη απορροφήσιµος, µικροπορώδης, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, µε δίκτυο
τιτανίου
Άλλο

.04↔
.98↔

316.03.98↔ Άλλη
316.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.04

Άλλη εκτοµή, καταστροφή και εξεντέρωση του κόγχου και του περιεχοµένου του
κόγχου
Σηµ.:

Η εκτέλεση εκτοµής οστού οφθαλµικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(377.00.04).
Η κογχοτοµή οφθαλµικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

316.04.00↔ Καταστροφή
316.04.01↔ Μερική εκτοµή παθολογικού ιστού
316.04.02↔ Ολική εκτοµή
316.04.03

316.04.04

Εξεντέρωση του κόγχου µε διατήρηση του βλεφάρου
.00↔

Χωρίς τοποθέτηση ιστού ή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

.01↔

Με µεταµόσχευση δερµατικού µοσχεύµατος

.02↔

Με µεταµόσχευση/µετάθεση άλλου ιστού

.03↔

Με εισαγωγή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

.98↔

Άλλη

Εξεντέρωση του κόγχου χωρίς διατήρηση του βλεφάρου
.00↔

Χωρίς εισαγωγή ιστού ή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

.01↔

Με µεταµόσχευση δερµατικού µοσχεύµατος
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.02↔

Με µεταµόσχευση/µετάθεση άλλου ιστού

.03↔

Με εισαγωγή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

.98↔

Άλλη

316.04.98↔ Άλλη
316.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.05

Τοποθέτηση, αναθεώρηση και αφαίρεση κογχικού εµφυτεύµατος σε δεύτερο χρόνο

316.05.00

Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο

Εξαιρ.: Αρχική τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος (316.02.01, 316.03.01, 316.03.02)
Σηµ.:

Ως αυτόνοµη επέµβαση.

.00↔

Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό)
εµφύτευµα
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό)
εµφύτευµα µε επίστρωση
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Μόσχευµα δέρµατος και υποδορίου λίπους

.01↔
.02↔
.03↔
.04↔
.98↔

316.05.01

Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: ∆ιαµορφωτής κολπωµάτων [conformer],
µη απορροφήσιµος, µικροπορώδης, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: ∆ιαµορφωτής κολπωµάτων [conformer],
µη απορροφήσιµος, µικροπορώδης, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, µε δίκτυο τιτανίου
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Άλλη

Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο
.00↔
.01↔
.02↔
.03↔
.04↔
.98↔

Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό
(συνθετικό) εµφύτευµα
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό
(συνθετικό) εµφύτευµα µε επίστρωση
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Μόσχευµα δέρµατος και
υποδορίου λίπους
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: ∆ιαµορφωτής κολπωµάτων
[conformer], µη απορροφήσιµος, µικροπορώδης, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: ∆ιαµορφωτής κολπωµάτων
[conformer], µη απορροφήσιµος, µικροπορώδης, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, µε δίκτυο τιτανίου
Τοποθέτηση κογχικού εµφυτεύµατος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Άλλο

316.05.02↔ Αναθεώρηση κογχικού εµφυτεύµατος
316.05.03

Αντικατάσταση κογχικού εµφυτεύµατος
.00↔

Αντικατάσταση κογχικού εµφυτεύµατος: Με τοποθέτηση αλλοπλαστικού (συνθετικού) µοσχεύµατος

.01↔

Αντικατάσταση κογχικού εµφυτεύµατος: Με τοποθέτηση αλλοπλαστικού (συνθετικού) µοσχεύµατος µε επίστρωση

.02↔

Αντικατάσταση κογχικού εµφυτεύµατος: Με εισαγωγή µοσχεύµατος δέρµατος και υποδορίου λίπους

.03↔

Αντικατάσταση κογχικού εµφυτεύµατος: Με τοποθέτηση διαµορφωτή κολπωµάτων [conformer], µη απορροφήσιµου,
µικροπορώδους υλικού, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου
Αντικατάσταση κογχικού εµφυτεύµατος: Με τοποθέτηση διαµορφωτή κολπωµάτων [conformer], µη απορροφήσιµου,
µικροπορώδους υλικού, µε ενσωµατωµένη αγγείωση, µε δίκτυο τιτανίου
Άλλη

.04↔
.98↔

316.05.04↔ Αφαίρεση κογχικού εµφυτεύµατος
316.05.98↔ Άλλη
316.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.06

Αναθεώρηση και ανακατασκευή κόγχου και βολβού

316.06.00
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Πλαστική αποκατάσταση του κόγχου
.00↔

Χωρίς µόσχευµα

.01↔

Με µόσχευµα βλεννογόνου

.02↔

Με µόσχευµα δέρµατος

.03↔

Με άλλο αυτογενές µόσχευµα

.04↔

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) µόσχευµα

.98↔

Άλλη
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316.06.01↔ Αρχική ανακατασκευή βολβού
316.06.02↔ ∆ευτερογενής ανακατασκευή βολβού
316.06.03↔ Ανακατασκευή κογχικής κοιλότητας
316.06.98↔ Άλλη
316.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.07

Ανακατασκευή του τοιχώµατος του κόγχου
Σηµ.:

Η κογχοτοµή οφθαλµικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

316.07.00↔ Με οστεοπλαστική
316.07.01↔ Με µεταλλικές πλάκες ή εµφυτεύµατα
316.07.02↔ Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
316.07.03↔ Με κρανιακό κρηµνό
316.07.04↔ Με κρηµνό µε µικροαγγειακή αναστόµωση
316.07.98↔ Άλλη
316.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.08

Επεµβάσεις οπτικού νεύρου
Σηµ.:

Η κογχοτοµή οφθαλµικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

316.08.00↔ Θυριδοποίηση ελύτρου οπτικού νεύρου
316.08.01↔ Εκτοµή παθολογικού ιστού οπτικού νεύρου
316.08.98↔ Άλλη
316.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

316.09

Άλλες επεµβάσεις κόγχου, οφθαλµού και βολβού

316.09.00

Οστική αποσυµπίεση του κόγχου

Σηµ.:

Η κογχοτοµή οφθαλµικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

.00↔

Ένα τοίχωµα

.01↔

∆ύο τοιχώµατα

.02↔

Τρία τοιχώµατα

.98↔

Άλλη

316.09.01↔ Εκτοµή λιπώδους ιστού από τον κόγχο
316.09.02↔ Τοποθέτηση ενδοφθάλµιου εµφυτεύµατος που φέρει φαρµακευτική ουσία
316.09.03↔ Τοποθέτηση εµφυτεύµατος που φέρει φαρµακευτική ουσία εκτός του βολβού
316.09.04↔ Παροδική αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης
316.09.05↔ Αφαίρεση πρόθεσης µετά από επέµβαση γλαυκώµατος
316.09.98↔ Άλλη
316.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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(318...320)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση ροµποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.07), εκτός
εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση συστήµατος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).

318

Επεµβατικές πράξεις πτερυγίου και εξωτερικού ακουστικού πόρου
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις σε εγκαύµατα έξω ωτός (392)

318.00

Τοµή του έξω ωτός

318.00.00↔ Πτερύγιο του ωτός
318.00.01↔ Έξω ακουστικός πόρος
318.00.02↔ Προωτιαία
318.00.03↔ Οπισθοωτιαία
318.00.98↔ Άλλη
318.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.01

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού του έξω ωτός
Σηµ.:

Με τον όρο µικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεµβάσεις, κατά τις
οποίες πριν την εκτοµή του όγκου χρησιµοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί
(ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούµενου ιστού.

318.01.00↔ Εκτοµή στο πτερύγιο του ωτός
318.01.01↔ Εκτοµή στο πτερύγιο του ωτός, µε ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
318.01.02↔ Παροχέτευση αιµατώµατος
318.01.03↔ Εκτοµή προωτιαία
318.01.04↔ Εκτοµή προωτιαία, µε ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
318.01.05↔ Εκτοµή οπισθοωτιαία
318.01.06↔ Εκτοµή οπισθοωτιαία, µε ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
318.01.07↔ Εκτοµή του έξω ακουστικού πόρου
Εξαιρ.: Εκτοµή και καταστροφή του οστικού έξω ακουστικού πόρου (318.01.09)
318.01.08↔ Καταστροφή
Εξαιρ.: Εκτοµή και καταστροφή του οστικού έξω ακουστικού πόρου (318.01.09)
318.01.09↔ Εκτοµή και καταστροφή του οστικού έξω ακουστικού πόρου
Περιλ.:

Επεµβατικές πράξεις χολοστεατώµατος ακουστικού πόρου
Επεµβατικές πράξεις για εξοστώσεις ακουστικού πόρου

318.01.98↔ Άλλη
318.01.99
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Εκτοµή του πτερυγίου του ωτός
Σηµ.:

Με τον όρο µικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεµβάσεις, κατά τις
οποίες πριν την εκτοµή του όγκου χρησιµοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί
(ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούµενου ιστού.

318.02.00↔ Μερική
318.02.01↔ Μερική, µε ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
318.02.02↔ Ολική
318.02.03↔ Ολική, µε ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
318.02.98↔ Άλλη
318.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.03

Περιποίηση τραύµατος του έξω ωτός

318.03.00↔ Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
318.03.01↔ Επανεµφύτευση
318.03.98↔ Άλλη
318.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.04

Πλαστική διόρθωση αφεστώτων ώτων

318.04.00↔ Με διόρθωση του ωτικού χόνδρου
318.04.01↔ Με εκτοµή των µαλακών µορίων
318.04.02↔ Με διόρθωση του ωτικού χόνδρου και εκτοµή µαλακών µορίων
318.04.03↔ Αναδίπλωση χόνδρου
318.04.98↔ Άλλη
318.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.05

Κατασκευή και ανακατασκευή του έξω ακουστικού πόρου

318.05.00↔ ∆ιεύρυνση (π.χ. σε στένωση του ακουστικού πόρου)
318.05.01↔ Κατασκευή (µη υπάρχοντος) έξω ακουστικού πόρου (π.χ. σε ατρησία)
318.05.02↔ Ανακατασκευή (υπάρχοντος) έξω ακουστικού πόρου
318.05.98↔ Άλλη
318.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.06

Πλαστική αποκατάσταση τµηµάτων του πτερυγίου του ωτός
Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση πτερυγίου ωτός σε εγκαύµατα (392)

318.06.00↔ Με διάταση ιστών
318.06.01↔ Με κρανιακό κρηµνό
318.06.02↔ Με µόσχευµα χόνδρου
318.06.03↔ Με κρηµνό µε µικροαγγειακή αναστόµωση
318.06.98↔ Άλλη
318.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.07

Πλαστική αποκατάσταση ολόκληρου του πτερυγίου του ωτός
Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση πτερυγίου ωτός σε εγκαύµατα (392)

318.07.00↔ Με διάταση ιστών
318.07.01↔ Με κρανιακό κρηµνό
318.07.02↔ Με µόσχευµα χόνδρου
318.07.03↔ Με κρηµνό µε µικροαγγειακή αναστόµωση
318.07.04↔ Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
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318.07.98↔ Άλλη
318.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.08

Άλλη ανακατασκευή του έξω ωτός

318.08.00↔ Μειωτική πλαστική επέµβαση (π.χ. σε µακρωτία)
318.08.01↔ ∆ιόρθωση µικρού ωτός [cup ear]
318.08.02↔ ∆ιόρθωση δυσµορφικού ωτός τύπου Stahl's ear
318.08.03↔ Πλαστική του λοβού του ωτός
318.08.98↔ Άλλη
318.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

318.09

Άλλες επεµβάσεις του έξω ωτός

318.09.00↔ Λήψη χόνδρου ωτός προς µεταµόσχευση
318.09.98↔ Άλλη
318.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

319

Μικροχειρουργικές επεµβατικές πράξεις στο µέσο ους

319.02

Αναθεώρηση αναβολεκτοµής

319.02.00

319.02.01

Χωρίς επαναδιάνοιξη της ωοειδούς θυρίδος
.00↔

Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης

.01↔

Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)

.02↔

Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)

Με επαναδιάνοιξη της ωοειδούς θυρίδος
.00↔

Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης

.01↔

Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)

.02↔

Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)

319.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

319.03

Άλλες επεµβάσεις των ακουστικών οσταρίων
Σηµ.:

319.04

Βλέπε επίσης άλλες επεµβάσεις στο µέσο και έσω ους (320).

Μυριγγοπλαστική [Τυµπανοπλαστική τύπου I]
Σηµ.:

Η εξαίρεση της κροταφικής περιτονίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).

319.04.00↔ Ενδοωτιαία
319.04.01↔ Οπισθοωτιαία
319.04.02↔ Αποκατάσταση του ωτικού τυµπάνου (σε πρόσφατο τραυµατισµό)
319.04.98↔ Άλλη
319.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

319.05

Τυµπανοπλαστική (σύγκλειση διάτρησης τυµπάνου και ανακατασκευή ακουστικών
οσταρίων)
Σηµ.:

319.05.09
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Βλέπε επίσης άλλες επεµβάσεις στο µέσο και έσω ους (320).
Η εξαίρεση της κροταφικής περιτονίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).

Τυµπανοπλαστική τύπου II µέχρι V
.00↔

Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης

.01↔

Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης µεταµόσχευση ακουστικού οστάριου)

.02↔

Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης
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.03↔

Με εµφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής µεταµόσχευση ακουστικών οσταρίων)

.98↔

Άλλη

Τυµπανοπλαστική µε αττικοτοµή ή αντρεκτοµή
.00↔

Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης

.01↔

Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης µεταµόσχευση ακουστικού οσταρίου)

.02↔

Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης

.03↔

Με εµφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής µεταµόσχευση ακουστικού οσταρίου)

.98↔

Άλλη

Τυµπανοπλαστική µε αντρεκτοµή ή µαστοειδεκτοµή
Περιλ.:

Τυµπανοπλαστική µε οπίσθια προσπέλαση

.00↔

Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης

.01↔

Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης µεταµόσχευσης ακουστικού οσταρίου)

.02↔

Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης

.03↔

Με εµφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής µεταµόσχευση ακουστικού οσταρίου)

.98↔

Άλλη

Τυµπανοπλαστική µε δηµιουργία µετεγχειρητικής κοιλότητας/λιθοµαστοειδική εκσκαφή
.00↔

Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης

.01↔

Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης µεταµόσχευση ακουστικού οσταρίου)

.02↔

Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης

.03↔

Με εµφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής µεταµόσχευση ακουστικού οσταρίου)

.98↔

Άλλη

319.05.98↔ Άλλη
319.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

319.07

Πλαστική αναβολέα [χειρουργική αναβολέα, stapes surgery]
Περιλ.: Αναβολοτοµή, αναβολεκτοµή

319.07.00↔ Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης
319.07.01↔ Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)
319.07.02↔ Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)
319.07.98↔ Άλλη
319.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

319.08

Επέµβαση θυριδοποίησης ακρωτηρίου

319.08.00↔ Χωρίς εµφύτευση πρόθεσης
319.08.01↔ Με εµφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)
319.08.02↔ Με εµφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)
319.08.98↔ Άλλη
319.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

319.09

Άλλες µικροχειρουργικές επεµβάσεις του µέσου ωτός

320

Άλλες επεµβατικές πράξεις στο µέσο και έσω ους

320.00

Παρακέντηση [Μυριγγοτοµή]
Σηµ.:

Η χρησιµοποίηση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).

320.00.04↔ Χωρίς τοποθέτηση σωληνίσκων αερισµού
320.00.05↔ Με τοποθέτηση σωληνίσκων αερισµού
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320.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

320.01↔

Αφαίρεση σωληνίσκων αερισµού

320.02

Τοµή στο µαστοειδές οστούν και µέσο ους

320.02.00↔ Αντρεκτοµή
320.02.01↔ Αττικοτοµή
320.02.02↔ ∆ιερευνητική τυµπανοτοµή
320.02.05↔ Τυµπανοτοµή µε σύγκλειση της στρογγυλής και/ή της ωοειδούς θυρίδος
320.02.98↔ Άλλη
320.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

320.03

Μαστοειδεκτοµή
Εξαιρ.: Επανεπέµβαση µαστοειδεκτοµής (320.09.06)
Μαστοειδεκτοµή µε τυµπανοπλαστική (319.05)
Εκτοµή του κροταφικού οστού (301.06.02, 301.06.03)

320.03.00↔ Απλή µαστοειδεκτοµή
320.03.01↔ Ριζική µαστοειδεκτοµή [δηµιουργία µετεγχειρητικής κοιλότητας, λιθοµαστοειδική εκσκαφή]
320.03.07

Με παρασκευή οστικού καναλιού προσωπικού νεύρου
.00↔

Χωρίς αποσυµπίεση του προσωπικού

.01↔

Με αποσυµπίεση του προσωπικού

320.03.09↔ Ολική εκτοµή λιθοειδούς οστού [λιθοειδεκτοµή]
320.03.10↔ Μερική εκτοµή λιθοειδούς οστού (υφολική λιθοειδεκτοµή)
320.03.98↔ Άλλη
320.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

320.04

Ανακατασκευή του µέσου ωτός
Σηµ.:

Η ανακατασκευή του προσωπικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται στην ενότητα
κωδικών 304.

320.04.00↔ Σµίκρυνση της µετεγχειρητικής κοιλότητας
320.04.01↔ Επανεµφύτευση του οπισθίου τοιχώµατος του ακουστικού πόρου
320.04.02↔ Ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώµατος του ακουστικού πόρου
320.04.03↔ Πλαστική διεύρυνσης του ακουστικού πόρου ή της εισόδου της µετεγχειρητικής κοιλότητας
320.04.98↔ Άλλη
320.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

320.05

Άλλες εκτοµές του µέσου και έσω ωτός
Περιλ.: Εξαίρεση χολοστεατώµατος και όγκου
Εξαιρ.: Εκτοµή τυµπανικού παραγαγγλιώµατος (304.01)

320.05.00↔ Στην τυµπανική κοιλότητα
320.05.01↔ Στο λαβύρινθο
320.05.02↔ Στην πυραµοειδή προεξοχή
320.05.03↔ Στη βάση του ωτός
320.05.04↔ Στο µαστοειδές
320.05.98↔ Άλλη
320.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

320.08

Τοµή [διάνοιξη] και καταστροφή [εξάλειψη] του έσω ωτός

320.08.00↔ Κοχλιοτοµή
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320.08.01↔ Αποσυµπίεση ή παροχέτευση του ενδολεµφικού σάκου (µε δηµιουργία επικοινωνίας)
320.08.02↔ Εκτοµή του λαβυρίνθου [λαβυρινθεκτοµή], δια του τυµπάνου
320.08.03↔ Εκτοµή του λαβυρίνθου [λαβυρινθεκτοµή], δια του µαστοειδούς
320.08.04↔ Καταστροφή του λαβυρίνθου, δια του τυµπάνου
320.08.05↔ Καταστροφή του λαβυρίνθου, δια του µαστοειδούς
320.08.98↔ Άλλη
320.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

320.09

Άλλες επεµβάσεις του µέσου και έσω ωτός

320.09.00↔ Τυµπανοσυµπαθεκτοµή
320.09.01↔ Επέµβαση στην ευσταχιανή σάλπιγγα
320.09.02

320.09.03

Εισαγωγή κοχλιακού εµφυτεύµατος
.03↔

Mε πολλαπλά ηλεκτρόδια (π.χ. Double array)

.04↔

Με µονήρες ηλεκτρόδιο, χωρίς διατήρηση της ακοής

.05↔

Με µονήρες ηλεκτρόδιο, µε διατήρηση της ακοής

.98↔

Άλλο

Εµφύτευση οστικών αγκύρων για σταθεροποίησης ακουστικής συσκευής
.00↔

Χωρίς σταθεροποίηση του συνδέσµου της οστικής άγκυρας

.01↔

Με σταθεροποίηση του συνδέσµου της οστικής άγκυρας

320.09.04↔ Σύγκλειση συριγγίου λαβυρίνθου
320.09.05↔ Σύγκλειση συριγγίου µαστοειδούς
320.09.06↔ Επανεπέµβαση µαστοειδεκτοµής
320.09.07↔ Αντικατάσταση κοχλιακού εµφυτεύµατος
320.09.08↔ Αφαίρεση κοχλιακού εµφυτεύµατος
320.09.09

320.09.10

Εισαγωγή µερικώς εµφυτεύσιµης ακουστικής συσκευής
.00↔

Χωρίς διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων

.01↔

Με διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων

Εισαγωγή πλήρως εµφυτεύσιµης ακουστικής συσκευής
.00↔

Χωρίς διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων

.01↔

Με διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων

320.09.11↔ Αντικατάσταση εµφυτεύσιµης ακουστικής συσκευής
320.09.12↔ Αφαίρεση εµφυτεύσιµης ακουστικής συσκευής
320.09.13↔ Σταθεροποίηση του συνδέσµου ήδη εµφυτευµένης οστικής άγκυρας ως αυτόνοµη επέµβαση
320.09.98↔ Άλλη
320.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επεµβατικές πράξεις ρινός και παραρρίνιων κόλπων
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(321...322)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση συστήµατος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).

321

Επεµβατικές πράξεις ρινός
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις σε εγκαύµατα ρινός (392)

321.00

Χειρουργική αντιµετώπιση ρινορραγίας

321.00.00

Καυτηριασµός

321.00.01

Ηλεκτροκαυτηριασµός

321.00.02

Κρυοπηξία

321.00.03

Φωτοπηξία (laser)

321.00.04

Απολίνωση αρτηρίας (άνω γναθιαία ή ηθµοειδής)

321.00.05

Πλαστική χειρουργική του προδρόµου της ρινός

321.00.98

Εξαιρ.: Σύγκλειση διάτρησης διαφράγµατος µε βλεννογονικό προωθητικό κρηµνό (321.04.04)
Άλλη

321.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.01

Τοµή ρινός

321.01.00

Παροχέτευση αιµατώµατος του διαφράγµατος

321.01.01

321.01.02

Παροχέτευση αιµατώµατος άλλων τµηµάτων της ρινός
.00

Χωρίς µεµβράνες στήριξης διαφράγµατος

.01

Με µεµβράνες στήριξης διαφράγµατος

Παροχέτευση αποστήµατος του διαφράγµατος
.00

Χωρίς µεµβράνες στήριξης διαφράγµατος

.01

Με µεµβράνες στήριξης διαφράγµατος

321.01.03

Παροχέτευση αποστήµατος άλλων τµηµάτων της ρινός

321.01.04

Λύση συµφύσεων
Εξαιρ.: Αποκατάσταση ρικνωτικών µετεγκαυµατικών ουλών (392.07)
.00

Χωρίς µεµβράνες στήριξης διαφράγµατος

.01

Με µεµβράνες στήριξης διαφράγµατος

321.01.98

Άλλη

321.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού ρινός
Σηµ.:

321.02.00

Κεφάλαιο 3

Με τον όρο µικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεµβάσεις, κατά τις
οποίες πριν την εκτοµή του όγκου χρησιµοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί
(ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούµενου ιστού.

Εκτοµή της εξωτερικής µοίρας της ρινός
Περιλ.:

∆ερµοαπόξεση
Κατά εφαπτόµενη αφαίρεση [shaving]

Σηµ.:

321.02.01

Αν εκτελεστεί επιπλέον µεταµόσχευση ή µετάθεση δέρµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(390.02 κ.επ., 390.03 κ.επ., 390.05 κ.επ., 390.06 κ.επ.).
Εκτοµή εξωτερικής µοίρας της ρινός µε ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)
Σηµ.:

321.02.02

Αν εκτελεστεί επιπλέον µεταµόσχευση ή µετάθεση δέρµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(390.02 κ.επ., 390.03 κ.επ., 390.05 κ.επ., 390.06 κ.επ.).
Εκτοµή της εσωτερικής µοίρας της ρινός, διαρρινική προσπέλαση

321.02.03

Εκτοµή της εσωτερικής µοίρας της ρινός µέσω πλαγίας ρινοτοµής

321.02.04
321.02.05

Εκτοµή της εσωτερικής µοίρας της ρινός µε απογύµνωση του σκελετού του µέσου τριτηµορίου του προσώπου
[midfacial degloving]
Καταστροφή της εξωτερικής µοίρας της ρινός

321.02.06

Καταστροφή της εσωτερικής µοίρας της ρινός

321.02.98

Άλλη

321.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.03

Εκτοµή ρινός
Σηµ.:

Με τον όρο µικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεµβάσεις, κατά τις
οποίες πριν την εκτοµή του όγκου χρησιµοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί
(ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούµενου ιστού.

321.03.00

Μερική

321.03.01

Μερική, µε ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)

321.03.02

Υφολική

321.03.03

Υφολική, µε ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)

321.03.04

Ολική

321.03.05

Ολική, µε ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (µικρογραφική χειρουργική)

321.03.98

Άλλη

321.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.04

Υποβλεννογόνια εκτοµή και πλαστική αποκατάσταση του ρινικού διαφράγµατος
Σηµ.:

Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).
Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).

321.04.00

Υποβλεννογόνια εκτοµή

321.04.03

Υποβλεννογόνια κογχοπλαστική (υποβλεννογόνια αφαίρεση οστού)(πχ σε όζαινα ή ατροφική ρινίτιδα)

321.04.04

Σύγκλειση διάτρησης του διαφράγµατος µε βλεννογονικό προωθητικό κρηµνό

321.04.05

Εξαιρ.: Πλαστική χειρουργική του προδρόµου της ρινός (321.00.05)
Πλαστική διόρθωση χωρίς εκτοµή

321.04.06

Πλαστική διόρθωση µε εκτοµή

321.04.07

πλαστική αποκατάσταση του ρινικού διαφράγµατος
.00

Με αυτοµοσχεύµατα από γειτνιάζον σηµείο

.01

Με αυτοµοσχεύµατα, από αποµακρυσµένο σηµείο (π.χ. πλευρικός χόνδρος)

.02

Με αλλογενή ή ξενογενή µοσχεύµατα

.98

Άλλη
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321.04.98

Άλλη

321.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.05

Επεµβάσεις της κάτω ρινικής κόγχης

321.05.00

Καταστροφή

Σηµ.:

Η σύγχρονη επέµβαση στην µεσαία ρινική κόγχη περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00↔

∆ιαθερµία

.01↔

Κρυοπηξία

.02↔

Φωτοπηξία (Laser)

.98↔

Άλλη

321.05.01↔ Κογχοτοµή και αφαίρεση των οπισθίων άκρων
321.05.02↔ Κογχεκτοµή
321.05.03↔ Υποβλεννογόνια εκτοµή
321.05.04↔ Μετατόπιση προς τα πλάγια
321.05.05↔ Μετατόπιση προς τη µέση γραµµή
321.05.98↔ Άλλες
321.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.06

Ανάταξη ρινικού κατάγµατος

321.06.00

Κλειστή

321.06.01

Ανοικτή, διαρρινική προσπέλαση

321.06.02

Ανοικτή, διαδερµική προσπέλαση

321.06.98

Άλλη

321.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.07

Πλαστική αποκατάσταση της εξωτερικής µοίρας της ρινός
Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση της εξωτερικής µοίρας της ρινός σε εγκαύµατα (392)
Πλαστική αποκατάσταση µόνο του δέρµατος της ρινός (390)
Σηµ.: Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).

321.07.00

Ρινική γέφυρα

321.07.01

Εξαιρ.: Επιµήκυνση ρινικής γέφυρας σε λαγόχειλο και λυκόστοµα (321.08.00)
Ρινικά πτερύγια

321.07.02

Περιλ.: Μεµονωµένη πλαστική κορυφής ρινός
Ράχη της ρινός

321.07.03

Πολλαπλά τµήµατα της ρινός

321.07.98

Άλλη

321.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.08

Πλαστική αποκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής µοίρας της ρινός
[∆ιαφραγµατορινοπλαστική]

321.08.00

∆ιαφραγµατορινοπλαστική µε χονδροπλαστική

Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση της εξωτερικής µοίρας της ρινός σε εγκαύµατα (392)
Σηµ.:

Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).
Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).
Η σύγχρονη διόρθωση της κορυφής της ρινός και/ή της ρινικής βαλβίδας περιλαµβάνεται στον
κωδικό.
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.00

Με αυτοµοσχεύµατα από γειτνιάζον σηµείο

.01

Με αυτοµοσχεύµατα, από αποµακρυσµένο σηµείο
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.02

Με αλλογενή ή ξενογενή µοσχεύµατα

.98

Άλλη

∆ιαφραγµατορινοπλαστική µε οστεοπλαστική
.00

Με αυτοµοσχεύµατα από γειτνιάζον σηµείο

.01

Με αυτοµοσχεύµατα από αποµακρυσµένο σηµείο

.02

Με αλλογενή ή ξενογενή µοσχεύµατα

.98

Άλλη

∆ιαφραγµατορινοπλαστική µε χονδροπλαστική και οστεοπλαστική
Σηµ.:

Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).
Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).
Η σύγχρονη διόρθωση της κορυφής της ρινός και/ή της ρινικής βαλβίδας περιλαµβάνεται στον
κωδικό.

.00

Με αυτοµοσχεύµατα από γειτνιάζον σηµείο

.01

Με αυτοµοσχεύµατα από αποµακρυσµένο σηµείο

.02

Με αλλογενή ή ξενογενή µοσχεύµατα

.98

Άλλη

321.08.03

∆ιαφραγµατορινοπλαστική µε µεταφορά ιστικών κρηµνών από γειτνιάζον ή αποµακρυσµένο σηµείο

321.08.04

Τα χρησιµοποιούµενα µοσχεύµατα πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Σηµ.:
Σύνθετη Πλαστική αποκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής µοίρας της ρινός
Περιλ.:
Σηµ.:

Αποκατάσταση εφιππιοειδούς µύτης, επανεπέµβαση διαφραγµατορινοπλαστικής µε σύνθετη
αναδόµηση της εσωτερικής και εξωτερικής µοίρας της ρινός
Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).

.00

Με αυτοµοσχεύµατα από γειτνιάζον σηµείο

.01

Με αυτοµοσχεύµατα από αποµακρυσµένο σηµείο

.02

Με αλλογενή ή ξενογενή µοσχεύµατα

.98

Άλλη

Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).

321.08.98

Άλλη

321.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

321.09

Άλλες επεµβάσεις της ρινός

321.09.00

Αντιµετώπιση ρινικού συριγγίου

321.09.01↔ Αποκατάσταση ατρησίας ρινικών χοανών δια της υπερώας
321.09.02↔ Αποκατάσταση ατρησίας ρινικών χοανών διαρρινική
321.09.98

Άλλες

321.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

322

Επεµβατικές πράξεις παραρρίνιων κόλπων

322.00

Παρακέντηση των παραρρίνιων κόλπων

322.00.00↔ Παρακέντηση ιγµορείου άντρου (από τον κάτω ρινικό πόρο)
Περιλ.: Έκπλυση και παροχέτευση
322.00.01↔ Παρακέντηση ιγµορείου άντρου (από τον µέσο ρινικό πόρο)
Περιλ.: Πλύση και παροχέτευση
322.00.02↔ Παρακέντηση ιγµορείου άντρου (από το κυνικό βοθρίο)

322.00.03↔ Παρακέντηση µετωπιαίου κόλπου κατά Beck
322.00.04↔ Παρακέντηση σφηνοειδούς κόλπου, διαρρινική προσπέλαση
119
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322.00.98↔ Άλλη
322.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

322.01

Επεµβάσεις ιγµόρειου άντρου
Περιλ.: Αφαίρεση πολύποδα
Εξαιρ.: Σύγκλειση συριγγίου (322.05.04, 322.05.05)
Σηµ.: Η διαστοµατική προσπέλαση αντιστοιχεί στην προσπέλαση κατά Caldwell-Luc.

322.01.00↔ Θυριδοποίηση από τον κάτω ρινικό πόρο
322.01.01↔ Θυριδοποίηση από τον µέσω ρινικό πόρο
322.01.04↔ Ριζική τοµή (π.χ. κατά Caldwell-Luc)
322.01.06↔ Ενδορρινική
322.01.07↔ Οστεοπλαστική επέµβαση, διαστοµατική προσπέλαση
322.01.98↔ Άλλη
322.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

322.02

Επεµβάσεις του σφηνοειδούς και των ηθµοειδών κόλπων
Περιλ.: Αφαίρεση πολύποδα
Ηλεκτροκαυτηρίαση σε αιµορραγίες
Εξαιρ.: ∆ακρυοκυστορινοστοµία (308.07)
Ηθµοειδεκτοµή και σφηνοειδεκτοµή (322.04.03)

322.02.00↔ Εκτοµή ηθµοειδούς χοάνης
322.02.01

322.02.02

322.02.03

Ηθµοειδεκτοµή, εξωτερική
.00↔

Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔

Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

Ηθµοειδεκτοµή, ενδορρινική
Περιλ.:

Εκτοµή ηθµοειδούς χώνης

.00↔

Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔

Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

Ηθµοειδεκτοµή, δια της άνω γνάθου
.00↔

Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔

Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.04↔ Σφηνοειδεκτοµή ενδορρινική
322.02.05

Σφηνοειδεκτοµή εξωτερική
.00↔

Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔

Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.06↔ Σφηνοειδεκτοµή δια του ρινικού διαφράγµατος
322.02.07

Σφηνοειδεκτοµή, δια της άνω γνάθου και του ηθµοειδούς
.00↔

Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔

Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.08↔ ∆ιάνοιξη της εισόδου του σφηνοειδούς κόλπου µε καθετήρα-µπαλόνι
322.02.98↔ Άλλη
322.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

322.03

Επεµβάσεις µετωπιαίου κόλπου
Περιλ.: Αφαίρεση πολύποδα

322.03.00↔ ∆ι' εξωτερικής οδού µε θυριδοποίηση του εδάφους του µετωπιαίου κόλπου (επέµβαση κατά Jansen-Ritter)
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322.03.01↔ ∆ι' εξωτερικής οδού µε θυριδοποίηση του εδάφους και του πρόσθιου τοιχώµατος του µετωπιαίου κόλπου
(επέµβαση κατά Killian)
322.03.02↔ Ριζική επέµβαση δι' εξωτερικής οδού µε εκτοµή του εδάφους και του πρόσθιου τοιχώµατος του µετωπιαίου
κόλπου (επέµβαση κατά Riedel)
322.03.03↔ Επέµβαση οστεοπλαστικής
322.03.05↔ Ενδορρινική επέµβαση των µετωπιαίων κόλπων
322.03.06

Εξαιρ.: ∆ιάνοιξη της εισόδου του µετωπιαίου κόλπου µε καθετήρα µπαλόνι (322.03.07)
Τοποθέτηση παροχέτευσης µέσης γραµµής

322.03.07↔ ∆ιάνοιξη της εισόδου του µετωπιαίου κόλπου µε καθετήρα µπαλόνι
322.03.98

Άλλη

322.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

322.04

Επεµβάσεις σε πολλαπλούς παραρρίνιους κόλπους

322.04.00↔ Χειρουργική αποκατάσταση του ιγµόρειου άντρου και των ηθµοειδών κόλπων, συνδυασµένη διαρρινική και
δια-αντρική προσπέλαση (Luc-de Lima)
322.04.01↔ Χειρουργική αποκατάσταση του µετωπιαίου και των ηθµοειδών κόλπων, συνδυασµένη διαρρινική και
εξωτερική προσπέλαση (κατά Lynch, οστεοπλαστική επέµβαση)
322.04.02↔ Χειρουργική αποκατάσταση του ιγµορείου άντρου και των ηθµοειδών κόλπων (προσπέλαση δια της άνω
γνάθου και του ηθµοειδούς οστού)
322.04.03↔ Ηθµοειδεκτοµή και σφηνοειδεκτοµή, διαρρινική
322.04.04↔ Πολλαπλοί παραρρίνιοι κόλποι, ριζικά
322.04.05↔ Πολλαπλοί παραρρίνιοι κόλποι, ριζικά µέσω του πτερυγοϋπερώιου βόθρου, συνδυασµένη διαπροσωπική
[transfacial] προσπέλαση και προσπέλαση δια της κάτω γνάθου
Περιλ.:

322.04.06

322.04.07

Είσοδος στον ρινοφάρυγγα

Είσοδος στον οφθαλµικό κόγχο
Πολλαπλοί παραρρίνιοι κόλποι, διαρρινική προσπέλαση
.00↔

Με µερική εκτοµή του παπυρώδους (κογχικού) πετάλου

.01↔

Με εντοµή στην περικογχική περιοχή

.02↔

Με παρόχετευση αποστήµατος

.03↔

Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου (διαρρινική ολική ηθµοειδεκτοµή)

.04↔

Με διατήρηση της βάσης του κρανίου

.98↔

Άλλη

Πολλαπλοί παραρρίνιοι κόλποι, συνδυασµένη διαρρινική και εξωτερική προσπέλαση
.00↔

Με µερική εκτοµή του παπυρώδους (κογχικού) πετάλου

.01↔

Με εντοµή στην περικογχική περιοχή

.02↔

Με παροχέτευση αποστήµατος

.03↔

Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.04↔

Με διατήρηση της βάσης του κρανίου

.98↔

Άλλη

322.04.08↔ ∆ιάνοιξη του χώρου εισόδου πολλαπλών παραρρίνιων κόλπων µε καθετήρα-µπαλόνι
322.04.98↔ Άλλη
322.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

322.05

Πλαστική αποκατάσταση παραρρίνιων κόλπων
Εξαιρ.: Κρανιοπλαστική (302.00)

322.05.00

Με ανακατασκευή του µετωπιαίου οστού

322.05.01

Ανακατασκευή του προσθίου τοιχώµατος του µετωπιαίου κόλπου

322.05.02

Ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώµατος του µετωπιαίου κόλπου

322.05.03

Κρανιοποίηση [cranialization] µετωπιαίου κόλπου
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322.05.04↔ Σύγκλειση φατνιακού-γναθικού συριγγίου
322.05.05↔ Σύγκλειση στοµατογναθικού συριγγίου
322.05.98↔ Άλλη
322.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

322.09

Άλλες επεµβάσεις των παραρρίνιων κόλπων

Επεµβάσεις στο πρόσωπο και την στοµατική κοιλότητα
(323...328)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση συστήµατος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).

323

Εξαγωγή και αποκατάσταση δοντιών [οδόντων]
Σηµ.:

Ο αριθµός των δοντιών πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 323.01 και 323.02
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ένα δόντι
01 Πολλαπλά δόντια ενός τεταρτηµορίου
02 Πολλαπλά δόντια µίας γνάθου
03 Πολλαπλά δόντια της άνω και κάτω γνάθου

323.00

Εξαγωγή δοντιών

323.00.00

Μονόριζο δόντι

323.00.01

Πολύριζο δόντι

323.00.02

Πολλαπλά δόντια ενός τεταρτηµορίου

323.00.03

Περιλ.: Με λείανση του οστού της γνάθου
Πολλαπλά δόντια διαφορετικών τεταρτηµορίων

323.00.04

Όλα τα δόντια άνω ή κάτω γνάθου

323.00.05

Όλα τα δόντια

323.00.98

Άλλο

323.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

323.01

Χειρουργική εξαγωγή δοντιών (δια οστεοτοµίας)
Σηµ.:

Ο αριθµός των δοντιών πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τον πίνακα πριν τον κωδικό 323.00.

323.01.00** Βαθιά κατεστραµµένο δόντι
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323.01.01** Ηµιέγκλειστο ή µετατοπισµένο δόντι
323.01.02** Έγκλειστο ή µετατοπισµένο δόντι
323.01.03** Ηµιτοµή
323.01.04** Εξαίρεση δοντιού για µεταµόσχευση
323.01.05** Ακρορριζεκτοµή σε κάταγµα ρίζας οδόντος (εξαίρεση ριζικού υπολείµµατος)
323.01.06** Αφαίρεση τµήµατος δοντιού από µαλακούς ιστούς
323.01.98** Άλλη
323.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

323.02

Έµφραξη δοντιού
Σηµ.:

Ο αριθµός των δοντιών πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τον πίνακα πριν τον κωδικό 323.00.

323.02.00** Με συγκολλητικό παράγοντα
323.02.01** Σύνθετης ριτίνης µε συγκολλητικό παράγοντα
323.02.02** Ένθετο
323.02.03** Προστατευτικό επίχρισµα βάσης
323.02.98** Άλλο
323.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

323.03

Προσθετική δοντιού

323.03.00

Στεφάνη

323.03.01

Γέφυρα

323.03.02

Κινητή οδοντοστοιχία

323.03.98

Άλλη

323.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

323.05

Επανατοποθέτηση, εµφύτευση, µεταφύτευση και σταθεροποίηση οδόντος

323.05.00

Επανεµφύτευση (στο αρχικό φατνίο)

323.05.01

Μεταµόσχευση

323.05.02

Εµφύτευµα, ενδοοστικό

323.05.03

Εµφύτευµα, υποπεριοστικό [διαβλεννογόνιο]

323.05.04

Αποκάλυψη ενδοοστικού εµφυτεύµατος και τοποθέτηση βίδας επούλωσης

323.05.05

Ακινητοποίηση δοντιού µε τοποθέτηση ύλου, ενδοοδοντικά

323.05.06

Ακινητοποίηση δοντιού µε ναρθηκοποίηση

323.05.07

Αφαίρεση ενδοοστικού εµφυτεύµατος

323.05.08

Αφαίρεση υποπεριοστικού εµφυτεύµατος [διαβλεννογόνιου]

323.05.09

Επανακατασκευή της γνάθου µε τοποθέτηση διατατικού µηχανισµού

323.05.98

Άλλο

323.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

323.06

Αφαίρεση οδοντικού εµφυτεύµατος

323.07

Ακρορριζεκτοµή και χηµικοµηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα
Σηµ.:

Σε θεραπεία/επεξεργασία πολλαπλών δοντιών σε µια επίσκεψη πρέπει να
κωδικοποιείται η θεραπεία κάθε δοντιού χωριστά.

323.07.00

Χηµικοµηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα

323.07.01

Ακρορριζεκτοµή στα πρόσθια δόντια
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323.07.02

.00

Χωρίς χηµικοµηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα

.01

Με ενδοµυλική έµφραξη ριζικού σωλήνα

.02

Με ανάστροφη έµφραξη ριζικού σωλήνα

Ακρορριζεκτοµή στα πλάγια δόντια
.00

Χωρίς χηµικοµηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα

.01

Με ενδοµυλική έµφραξη ριζικού σωλήνα

.02

Με ανάστροφη έµφραξη ριζικού σωλήνα

323.07.98

Άλλη

323.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

324

Επεµβατικές πράξεις ούλων, φατνίων και γνάθου

324.00

Ουλεκτοµή και οστεοτοµία της φατνιακής απόφυσης

324.00.00

Ουλεκτοµή

324.00.01

Παροδοντική παροχέτευση

324.00.02

Οστεοτοµία φατνιακής απόφυσης

324.00.98

Άλλη

324.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

324.01

Ουλοπλαστική

324.01.00

Επέµβαση µε κρηµνό

324.01.01

Με µόσχευµα βλεννογόνου

324.01.02

Με οστικό µόσχευµα

324.01.03

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) µόσχευµα

324.01.04

∆ιόρθωση πτυχών του βλεννογόνου

324.01.98

Άλλη

324.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

324.02

Άλλες επεµβάσεις των ούλων

324.02.00

Απόξεση περιοδοντικού θύλακα

324.02.01

Αφαίρεση υπερπλαστικού φατνιακού βλεννογόνου (κινητής βλεννογόνου)

324.02.02

Εκτοµή παθολογικού ιστού

324.02.03

Ουλεκτοµή

324.02.04

Συρραφή

324.02.05

Λήψη βλεννογονικού µοσχεύµατος από τη σκληρή υπερώα

324.02.06

Λήψη βλεννογονικού µοσχεύµατος από την έσω επιφάνεια της παρειάς

324.02.98

Άλλη

324.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

324.03

Εκτοµή οδοντογενούς παθολογικής αλλοίωσης της γνάθου
Σηµ.:

324.03.00
124

Η πλήρωση µε υποκατάστατο οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.04.07.00,
377.05.07.00).
Η σταθεροποίηση µε πλαστική αντιµετάθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(377.04.02, 377.05.03).
Η σταθεροποίηση µε οστεοσύνθεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06 κ.επ.).
Η µεταµόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ., 378.04 κ.επ.).
Η λήψη µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03 κ.επ.).
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324.03.01

Στην άνω γνάθο µε διάνοιξη του ιγµορείου

324.03.02

Στην άνω γνάθο µε διάνοιξη του ρινικού εδάφους

324.03.03

Στην κάτω γνάθο

324.03.04

Στην κάτω γνάθο µε παρασκευή του κάτω φατνιακού νεύρου

324.03.05

Στην κάτω γνάθο µε παρασκευή του γλωσσικού νεύρου

324.03.98

Άλλη

324.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

324.04

Φατνιοπλαστική και πλαστική χειρουργική προστοµίου
Εξαιρ.: Εκτοµή φατνιακής απόφυσης (377.01.00)
Αύξηση/ανύψωση φατνιακής ακρολοφίας (377.04, 377.05)
Σηµ.: Η λήψη µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 378.03,
385.08, 390.01, 390.04).
Ο τύπος του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
την ακόλουθη λίστα:
00 Χωρίς µόσχευµα
01 Με δερµατικό µόσχευµα
02 Με µόσχευµα βλεννογόνου
03 Με οστικό µόσχευµα
98 Άλλο

324.04.00** Φατνιοπλαστική
324.04.01** Εµβύθιση του εδάφους του στόµατος
Περιλ.: Μετατόπιση των µυών του εδάφους του στόµατος
324.04.02** Πλαστική χειρουργική προστοµίου

324.04.03** Εµβύθιση του εδάφους του στόµατος µε πλαστική χειρουργική προστοµίου
324.04.04** Κονδυλοπλαστική
324.04.98** Άλλη
324.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

324.05

Αποκάλυψη µύλης

324.05.00

Χωρίς οστεοτοµία

324.05.01

Με οστεοτοµία

324.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

324.09

Άλλες επεµβάσεις και τεχνικές στην οδοντοστοιχία, στα ούλα και στην φατνιακή
απόφυση

324.09.00

Χειρουργική αιµόσταση

324.09.01

Θεραπεία αραιοδοντίας

324.09.02

Περιλ.: ∆ιατοµή διαφράγµατος συνδετικού ιστού
Χειρουργική σταθεροποίηση ορθοπεδικής συσκευής της γνάθου

324.09.03

Περιλ.: Latham συσκευή [Latham appliance]
Χειρουργική σταθεροποίηση νάρθηκα [κηδεµόνα] ή νάρθηκα προστασίας υπερώας

324.09.04

Προσαρµογή κινητού νάρθηκα [κηδεµόνα]

324.09.05

Αφαίρεση νάρθηκα [κηδεµόνα] ή νάρθηκα προστασίας υπερώας

324.09.06

Προσαρµογή νάρθηκα προστασίας υπερώας

324.09.98

Περιλ.:
Άλλη

Εξαιρ.: Οστεοτοµία της άνω και κάτω γνάθου (377.06, 377.07)

Ενδοσκοπικός έλεγχος
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324.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

325

Επεµβάσεις γλώσσας
Σηµ.:

Ο τύπος της ανακατασκευής για τους κωδικούς 325.01 και 325.02 πρέπει να
κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ανακατασκευή µε τοπικό µισχωτό κρηµνό
01 Ανακατασκευή µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
02 Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα µικροαγγειακής αναστόµωσης
03 Ανακατασκευή µε αποµακρυσµένο µισχωτό κρηµνό
98 Άλλο

325.00

Τοµή, εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού της γλώσσας

325.00.00

Τοµή στην άκρη της γλώσσας

325.00.01

Τοµή στο σώµα της γλώσσας

325.00.02

Εκτοµή

325.00.03

Καταστροφή
.00

Ηλεκτροπηξία

.01

Φωτοπηξία (Laser)

.02

Θερµοπηξία

.03

Κρυοπηξία

.04

Φωτοδυναµική θεραπεία

.98

Άλλη

325.00.98

Άλλη

325.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

325.01

Μερική γλωσσεκτοµή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Η εφαρµογή τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).
Η λήψη µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08,
390.01, 390.04).
Η µερική εκτοµή της κάτω γνάθου και η ανακατασκευή της πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά (377.02, 377.05).
Ο τύπος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα
µε τον πίνακα πριν τον κωδικό 325.00.

325.01.00** ∆ιαστοµατική
325.01.01** Με οστεοτοµία κάτω γνάθου κροταφικά
325.01.02** Προσπέλαση δια του φάρυγγα
325.01.98** Άλλη
325.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

325.02

Γλωσσεκτοµή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Η λήψη µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08,
390.01, 390.04).
Ο τύπος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα
µε τον πίνακα πριν τον κωδικό 325.00.

325.02.00** ∆ιαστοµατική
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325.02.01** Με οστεοτοµία κάτω γνάθου κροταφικά
325.02.02** Προσπέλαση δια του φάρυγγα
325.02.03** Με µερική εκτοµή της κάτω γνάθου, χωρίς λύση της συνέχειάς της
325.02.04** Με µερική εκτοµή της κάτω γνάθου, µε λύση της συνέχειάς της
325.02.98** Άλλη
325.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

325.03

Ανακατασκευή της γλώσσας

325.03.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

325.03.01

Πλαστική αποκατάσταση

325.03.02

Μειωτική πλαστική

325.03.98

Άλλη

325.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

325.09

Άλλες επεµβάσεις της γλώσσας

325.09.00

Μετάθεση συσκευής αιώρησης της γλώσσας

325.09.01

Καταστροφή του χαλινού της γλώσσας

325.09.02

Πλαστική του χαλινού της γλώσσας

325.09.98

Άλλη

325.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

326

Επεµβατικές πράξεις σιελογόνων αδένων και των εκφορητικών τους
πόρων

326.00

Τοµή σιελογόνου αδένα και εκφορητικού πόρου σιελογόνου αδένα

326.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις
326.00.01

326.00.02

Παροχέτευση
.00↔

Σιελογόνος αδένας

.01↔

Εκφορητικός πόρος

.98↔

Άλλη

Αφαίρεση σιελόλιθου
.00↔

Σιελογόνος αδένας

.01↔

Εκφορητικός πόρος

.98↔

Άλλη

326.00.98↔ Άλλη
326.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

326.01

Εκτοµή παθολογικού ιστού σιελογόνου αδένα και εκφορητικού πόρου σιελογόνου
αδένα

326.01.00↔ Μαρσιποποίηση παρωτιδικού πόρου
326.01.01↔ Μαρσιποποίηση του πόρου του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα
326.01.02↔ Μαρσιποποίηση του υπογλώσσιου αδένα
326.01.03↔ Εκτοµή στην παρωτίδα
326.01.04↔ Εκτοµή στον υπογνάθιο αδένα
326.01.05↔ Εκτοµή στον υπογλώσσιο αδένα
326.01.06

Εκτοµή στους µικρούς σιελογόνους αδένες

326.01.98↔ Άλλη
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326.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

326.02

Εξαίρεση σιελογόνου αδένα
Σηµ.:

326.02.00

326.02.01

326.02.02

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

Παρωτιδεκτοµή, µερική
.00↔

Χωρίς διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου

.01↔

Με διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου

Ολική παρωτιδεκτοµή µε διατήρηση του προσωπικού νεύρου
.00↔

Χωρίς διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου

.01↔

Με διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου

Ολική παρωτιδεκτοµή µε θυσία του προσωπικού νεύρου
.00↔

Με θυσία κλάδου του προσωπικού νεύρου

.01↔

Με θυσία του προσωπικού νεύρου

.98↔

Άλλη

326.02.03↔ Ολική παρωτιδεκτοµή µε θυσία και ανακατασκευή του προσωπικού νεύρου
326.02.04

Υπογνάθιος αδένας
.00↔
.01↔

Χωρίς διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του επιχείλιου κλάδου του
προσωπικού νεύρου
Με διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του επιχείλιου κλάδου του προσωπικού
νεύρου

326.02.05↔ Υπογλώσσιος αδένας
326.02.06

Μικροί σιελογόνοι αδένες

326.02.98↔ Άλλος
326.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

326.03

Ανακατασκευή σιελογόνου αδένα και εκφορητικού πόρου

326.03.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

326.03.01

.00↔

Σιελογόνος αδένας

.01↔

Εκφορητικός πόρος

.98↔

Άλλο

Σύγκλειση συριγγίου
.00↔

Σιελογόνος αδένας

.01↔

Εκφορητικός πόρος

.98↔

Άλλη

326.03.02↔ Μετάθεση εκφορητικού πόρου σιελογόνου αδένα
326.03.98↔ Άλλη
326.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

326.09

Άλλες επεµβάσεις σε σιελογόνο αδένα και εκφορητικό πόρο σιελογόνου αδένα

326.09.00↔ Απολίνωση του παρωτιδικού πόρου
326.09.01↔ Καταστροφή σιελογόνου αδένα
326.09.02

Σιαλενδοσκόπηση υπογνάθιου αδένα ή της παρωτίδας
.00↔

Με διάταση

.01↔

Με αφαίρεση ξένου σώµατος ή λίθου

.02↔

Με ενδοαυλική λιθοτριψία και αφαίρεση λίθου

.98↔

Άλλη

326.09.98↔ Άλλη
326.09.99
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327

Άλλες επεµβατικές πράξεις στόµατος και προσώπου

327.00

Εξωτερική τοµή και παροχέτευση στόµατος, γνάθου και προσώπου
Περιλ.: Τοµή πλαγιοφαρυγγικών αποστηµάτων
Αφαίρεση ξένου σώµατος
Εξαιρ.: Τοµή στην στοµατική κοιλότητα (327.03)

327.00.00↔ Κροταφικά
327.00.01↔ Περικογχικά
327.00.02↔ Παραρρινικά
Περιλ.: Κυνικό βοθρίο
327.00.03↔ Στην περιοχή της παρειάς
Περιλ.: Άνω χείλος
327.00.04↔ Παρωτιδική χώρα

327.00.05

Υπογνάθια περιοχή

327.00.06↔ Υπογνάθια περιοχή, στη γωνία της γνάθου
327.00.07

Υπογενείδια περιοχή

327.00.08

Βάση της γλώσσας

Περιλ.: Τοµή φλέγµονα εδάφους στόµατος µε εξωτερική προσπέλαση
327.00.09↔ Στην περιοχή του στερνοκλειδοµαστοειδούς

327.00.98↔ Άλλη
327.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.01

Τοµή της σκληρής και µαλακής υπερώας

327.01.00

Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

327.01.01

Παροχέτευση

327.01.02

Σταφυλοτοµή (τοµή της σταφυλής)

327.01.98

Άλλη

327.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.02

Εκτοµή και καταστροφή της (παθολογικής) σκληρής και µαλακής υπερώας
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

327.02.00

Εκτοµή, τοπική

327.02.01

Εκτοµή, µερική

327.02.02

Ολική αφαίρεση, διαστοµατική

327.02.03

Εκτοµή ριζική [en-block αφαίρεση], προσπέλαση από την κάτω γνάθο

327.02.04

Εκτοµή ριζική [en-block αφαίρεση], διαπροσωπική (transfacial) προσπέλαση

327.02.05

Σταφυλεκτοµή (Εκτοµή της σταφυλής)

327.02.06

327.02.98

Καταστροφή
.00

Ηλεκτροπηξία

.01

Φωτοπηξία (Laser)

.02

Θερµοπηξία

.03

Κρυοπηξία

.04

Φωτοδυναµική θεραπεία

.98

Άλλη

Άλλη
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327.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.03

Τοµή, εκτοµή και καταστροφή στη στοµατική κοιλότητα
Περιλ.: Εκτοµή κύστης µαλακών µορίων
Εκτοµή θηλώδους υπερπλασίας
Εξαιρ.: Εκτοµή του δαπέδου του στόµατος µε πλαστική αποκατάσταση (327.07)
Εκτοµή της παρειάς µε πλαστική αποκατάσταση (327.08)

327.03.00

Τοµή και παροχέτευση (συλλογής) του υποβλεννογόνιου χιτώνα του προστοµίου

327.03.01

Τοµή και παροχέτευση υποπεριοστικής (συλλογής) του προστοµίου

327.03.02

Τοµή και παροχέτευση υπογλώσσιας περιοχής

327.03.03

Τοπική εκτοµή εδάφους του στόµατος

327.03.04↔ Τοπική εκτοµή παρειάς
327.03.05

Τοπική εκτοµή χείλους

327.03.06

Μερική εκτοµή εδάφους του στόµατος

327.03.07↔ Μερική εκτοµή παρειάς
327.03.08

Μερική εκτοµή χείλους

327.03.09

Καταστροφή
.00

Ηλεκτροπηξία

.01

Φωτοπηξία (Laser)

.02

Θερµοπηξία

.03

Κρυοπηξία

.04

Φωτοδυναµική θεραπεία

.98

Άλλη

327.03.98↔ Άλλη
327.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.04

Πλαστική του εδάφους του στόµατος
Εξαιρ.: Εµβύθιση του εδάφους του στόµατος (324.04.01, 324.04.03)

327.04.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

327.04.01

Πλαστική αποκατάσταση

327.04.02

Σύγκλειση συριγγίου

327.04.98

Άλλη

327.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.05

Υπερωοπλαστική
Εξαιρ.: Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική (329.04.04)
Χειρουργική τοποθέτηση νάρθηκα στήριξης γνάθου (324.09.02)

327.05.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

327.05.01

Πρωτογενής πλαστική της σκληρής υπερώας χωρίς οστικό µόσχευµα

327.05.02

Πρωτογενής πλαστική της σκληρής υπερώας µε οστικό µόσχευµα

327.05.03

Η αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Σηµ.:
∆ευτερογενής πλαστική της σκληρής υπερώας χωρίς οστικό µόσχευµα

327.05.04

∆ευτερογενής πλαστική της σκληρής υπερώας µε οστικό µόσχευµα

327.05.07

Η αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Σηµ.:
Λύση συµφύσεων φαρυγγουπερώϊας σύγκλεισης

327.05.08

Φαρυγγουπερωϊοπλαστική
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327.05.09

Πρωτογενής πλαστική υπερώιου ιστίου

327.05.10

Περιλ.: Πλαστική της σταφυλής
∆ευτερογενής πλαστική υπερώιου ιστίου

327.05.98

Περιλ.:
Άλλη

327.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.06

Πλαστική αποκατάσταση (συγγενούς) λαγόχειλου και λυκοστόµατος

Πλαστική της σταφυλής

327.06.07↔ ∆ευτερογενής επέµβαση του λαγόχειλου
327.06.08↔ Επέµβαση µακροστοµίας
327.06.09↔ ∆ευτερογενής επέµβαση λυκοστόµατος
327.06.10↔ Πλαστική του χείλους
327.06.11↔ Πλαστική της γνάθου
327.06.12↔ Πλαστική της γνάθου, µε οστεοπλαστική
327.06.98↔ Άλλη
327.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.07

Εκτοµή του εδάφους του στόµατος µε πλαστική αποκατάσταση
Εξαιρ.: Μερική εκτοµή του εδάφους του στόµατος, χωρίς αποκατάσταση (327.03.06)
Τοπική εκτοµή του εδάφους του στόµατος, χωρίς αποκατάσταση (327.03.03)
Σηµ.: Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Η λήψη µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08,
390.01).
Ο τύπος της αποκατάστασης κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανακατασκευή µε τοπικό µισχωτό κρηµνό
01 Ανακατασκευή µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
02 Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα µικροαγγειακής αναστόµωσης
03 Ανακατασκευή µε αποµακρυσµένο µισχωτό κρηµνό
98 Άλλο

327.07.00** ∆ιαστοµατική
327.07.01** Με οστεοτοµία κάτω γνάθου κροταφικά
327.07.02** Με µερική εκτοµή της κάτω γνάθου, χωρίς λύση της συνέχειάς της
327.07.03** Με µερική εκτοµή της κάτω γνάθου, µε λύση της συνέχειάς της
327.07.98** Άλλη
327.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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327.08

Εκτοµή της παρειάς µε πλαστική αποκατάσταση
Εξαιρ.: Μερική εκτοµή της παρειάς χωρίς ανακατασκευή (327.03.07)
Τοπική εκτοµή της παρειάς χωρίς ανακατασκευή (327.03.04)
Σηµ.: Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Η λήψη µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08,
390.01).
Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανακατασκευή µε τοπικό µισχωτό κρηµνό
01↔ Ανακατασκευή µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
02↔ Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα µικροαγγειακής αναστόµωσης
03↔ Ανακατασκευή µε αποµακρυσµένο µισχωτό κρηµνό
04↔ Ανακατασκευή µε δύο ελεύθερα µοσχεύµατα µικροαγγειακής αναστόµωσης
05↔ Ανακατασκευή µε συνδυασµό µισχωτών κρηµνών και κρηµνών µικροαγγειακής
αναστόµωσης
98↔ Άλλο

327.08.00** ∆ιαστοµατική
327.08.01** Με οστεοτοµία κάτω γνάθου κροταφικά
327.08.02** Με µερική εκτοµή της κάτω γνάθου, χωρίς λύση της συνέχειάς της
327.08.03** Με µερική εκτοµή της κάτω γνάθου, µε λύση της συνέχειάς της
327.08.04** Με µερική εκτοµή άνω γνάθου
327.08.98** Άλλη
327.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

327.09

Άλλες επεµβάσεις του στόµατος

327.09.00

Χειρουργική αιµόσταση

327.09.01

Εξαιρ.: Χειρουργική αιµόσταση στην οδοντοστοιχία, τα ούλα και την φατνιακή απόφυση (324.09.00)
Χαλινεκτοµή

327.09.98

Άλλη

327.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

328

Επεµβατικές πράξεις ρινοφάρυγγα και στοµατοφάρυγγα

328.00

∆ιαστοµατική εκτοµή και παροχέτευση φαρυγγικού ή παραφαρυγγικού αποστήµατος

328.00.00

(Περι)αµυγδαλικά

328.00.01

Παραφαρυγγικά

328.00.02

Οπισθοφαρυγγικά

328.00.03

Στην περιοχή της βάσης του στόµατος

328.00.98

Άλλη

328.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

328.01

Αµυγδαλεκτοµή (χωρίς αδενοειδεκτοµή)
Εξαιρ.: Χειρουργική αιµόσταση µετά από αµυγδαλεκτοµή (328.09.01)
Σηµ.: Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

328.01.00

Με κλασσικά εργαλεία

328.01.01

Εκτοµή αµυγδαλικού αποστήµατος
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328.01.02

Ριζική διαστοµατική

328.01.03

Ριζική, προσπέλαση δια του φάρυγγα

328.01.04

Επαναληπτική αµυγδαλεκτοµή

328.01.05

Μερική διαστοµατική

328.01.98

Άλλη

328.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

328.02

Αµυγδαλεκτοµή µε αδενοειδεκτοµή

328.02.00

Με κλασσικά εργαλεία

328.02.98

Άλλη

328.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

328.04

Εκτοµή και καταστροφή γλωσσικής αµυγδαλής

328.04.00

∆ιαστοµατική

328.04.01

Προσπέλαση δια του φάρυγγα

328.04.98

Άλλη

328.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

328.05

Αδενοειδεκτοµή (χωρίς αµυγδαλεκτοµή)

328.05.00

Πρωτογενής

328.05.01

∆ευτερογενής

328.05.98

Άλλη

328.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

328.09

Άλλες επεµβάσεις στις παρίσθµιες και φαρυγγικές αµυγδαλές

328.09.00

Καταστροφή παθολογικού ιστού

Εξαιρ.: Χειρουργική αιµόσταση µετά από αδενοειδεκτοµή (328.09.02)

.00

Ηλεκτροπηξία

.01

Φωτοπηξία (Laser)

.02

Θερµοπηξία

.03

Κρυοπηξία

.04

Φωτοδυναµική θεραπεία

.98

Άλλη

328.09.01

Χειρουργική αιµόσταση µετά από αµυγδαλεκτοµή

328.09.02

Χειρουργική αιµόσταση µετά από αδενοειδεκτοµή

328.09.03

Εκτοµή ουλής

328.09.04

Εκτοµή παθολογικού ιστού

328.09.98

Άλλο

328.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επεµβατικές πράξεις φάρυγγα, λάρυγγα και τραχείας
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(329...331)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive), εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στον αρχικό κωδικό, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (398.06).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).

329

Επεµβατικές πράξεις φάρυγγα

329.00

Φαρυγγοτοµή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Με έναν κωδικό αυτής της ενότητας πρέπει να κωδικοποιείται η φαρυγγοτοµή ως
αυτόνοµη επέµβαση. Η προσπέλαση µέσω φαρυγγοτοµής για άλλη επεµβατική πράξη
πρέπει να κωδικοποιείται µαζί µε την εκάστοτε επεµβατική πράξη.

329.00.00

Μέση

329.00.01

Μέση, διαγλωσσικά

329.00.02

Μέση, δια του υοειδούς

329.00.03

Πλάγια

329.00.98

Άλλη

329.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

329.01

Επεµβάσεις στο βραγχιακό τόξο

329.01.00

Τοµή

329.01.01

Εκτοµή βραγχιακής κύστης

329.01.02

Εκτοµή βραγχιακού συριγγίου

329.01.03

∆ευτερογενής επέµβαση

329.01.98

Άλλη

329.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

329.02

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού του φάρυγγα
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

329.02.00

Εκτοµή, τοπική

329.02.03

Καταστροφή
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.00

Ηλεκτροπηξία

.01

Φωτοπηξία (Laser)

.02

Θερµοπηξία

.03

Κρυοπηξία

.04

Φωτοδυναµική θεραπεία

ΕΤΙΠ 2017-v.2
.98

Κεφάλαιο 3
Άλλη

329.02.98

Άλλη

329.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

329.03

Φαρυγγοπλαστική
Εξαιρ.: Μερική εκτοµή του φάρυγγα µε ανακατασκευή (329.05 κ.επ.)
Ριζική εκτοµή του φάρυγγα µε ανακατασκευή (329.06 κ.επ.)
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται για την µεµονωµένη φαρυγγοπλαστική
χωρίς εκτοµή του φάρυγγα.

329.03.00

Με τοπικό βλεννογόνο

329.03.01

Με µισχωτό µυοδερµατικό κρηµνό

329.03.02

Με µόσχευµα µικροαγγειακής αναστόµωσης

329.03.03

Με ελεύθερο δερµατικό κρηµνό

329.03.04

Με ελεύθερο εντερικό µόσχευµα

329.03.05

Με θωρακική µετατόπιση στοµάχου

329.03.98

Άλλη

329.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

329.04

Άλλες επεµβάσεις ανακατασκευής του φάρυγγα

329.04.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

329.04.01

Σύγκλειση συριγγίου

329.04.02

Σύγκλειση διάτρησης του υποφάρυγγα

329.04.03

Συµφυσιόλυση

329.04.04

(Σταφυλο-)υπερωϊοφαρυγγοπλαστική

329.04.98

Άλλη

329.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

329.05

Μερική εκτοµή του φάρυγγα [φαρυγγεκτοµή]
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Χωρίς ανακατασκευή
01 Ανακατασκευή µε τοπικό βλεννογόνο
02 Ανακατασκευή µε τοπικό µισχωτό κρηµνό
03 Ανακατασκευή µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
04 Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα µικροαγγειακής αναστόµωσης
05 Ανακατασκευή µε αποµακρυσµένο µισχωτό κρηµνό
98 Άλλο

329.05.00** ∆ιαστοµατική
329.05.01** Προσπέλαση µε φαρυγγοτοµή
329.05.02** Μέσω της µαλακής και/ή της σκληρής υπερώας
329.05.03** ∆ια της γνάθου
329.05.98** Άλλη
329.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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329.06

Ριζική εκτοµή του φάρυγγα [φαρυγγεκτοµή]
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Χωρίς ανακατασκευή
01 Ανακατασκευή µε τοπικό βλεννογόνο
02 Ανακατασκευή µε τοπικό µισχωτό κρηµνό
03 Ανακατασκευή µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
04 Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα µικροαγγειακής αναστόµωσης
05 Ανακατασκευή µε αποµακρυσµένο µισχωτό κρηµνό
06 Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα εντέρου
07 Ανακατασκευή µε θωρακική µετατόπιση στοµάχου
98 Άλλη

329.06.00** ∆ιαστοµατική
329.06.01** Προσπέλαση µε φαρυγγοτοµή
329.06.02** Μέσω της µαλακής και/ή της σκληρής υπερώας
329.06.03** ∆ια της γνάθου
329.06.98** Άλλη
329.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

329.09

Άλλες επεµβάσεις στο φάρυγγα

329.09.00

Μυοτοµή του φαρυγγικού σφιγκτήρα
.00

Χωρίς φαρυγγοτοµή

.01

Με φαρυγγοτοµία

329.09.01

Ενδοσκοπική ανάταξη και συρραφή εκκολπώµατος Zenker

329.09.02

Ανοικτή εκτοµή εκκολπώµατος Zenker

329.09.98

Άλλη

329.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

330

Εκτοµή και εξαίρεση λάρυγγα

330.00

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού του λάρυγγα
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

330.00.00

Εκτοµή, δια του λάρυγγα [εξωτερική προσπέλαση]

330.00.01

Περιλ.: Εκτοµή λαρυγγοκήλης
Εκτοµή, λαρυγγοσκοπικά

330.00.02

Εκτοµή, µε µικρολαρυγγοσκόπηση

330.00.03

Καταστροφή

330.00.04
136

.00

Ηλεκτροπηξία

.01

Φωτοπηξία (Laser)

.02

Θερµοπηξία

.03

Κρυοπηξία

.04

Φωτοδυναµική θεραπεία

.98

Άλλη

Αποφλοίωση γνήσιας φωνητικής χορδής, µέσω θυρεοειδεκτοµής
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330.00.05

Αποφλοίωση γνήσιας φωνητικής χορδής, µε µικρολαρυγγοσκόπηση

330.00.06

Ευρεία αποφλοίωση γνήσιας φωνητικής χορδής, µέσω θυρεοειδεκτοµής

330.00.07

Ευρεία αποφλοίωση γνήσιας φωνητικής χορδής, µε µικρολαρυγγοσκόπηση

330.00.98

Άλλη

330.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

330.01

Ηµιλαρυγγεκτοµή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

330.01.00

Οριζόντια, υπεργλωττιδικά

330.01.01

Οριζόντια, υπεργλωττιδικά µε εξαίρεση στη βάση του στόµατος

330.01.02

Κάθετη, τροποποιηµένη

330.01.03

Κάθετη πλήρης (κατά Gluck και Sorensen)

330.01.98

Άλλη

330.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

330.02

Άλλη µερική λαρυγγεκτοµή
Σηµ.:

Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).

330.02.00

Επιγλωττιδεκτοµή, δια του λάρυγγα

330.02.01

Χορδεκτοµή, δια του λάρυγγα

330.02.02

Χορδεκτοµή µέσω θυρεοειδεκτοµής

330.02.03

Κρικοθυρεοειδεκτοµή

330.02.04

Μερική εκτοµη λάρυγγα-φάρυγγα

330.02.05

Ενδοσκοπική εκτοµή µε laser

330.02.06

Μερική λαρυγγεκτοµή (Huet)

330.02.07

Μερική λαρυγγεκτοµή, προσθιοπλάγια (Leroux-Robert)

330.02.08

Αρυταινοειδεκτοµή, λαρυγγοσκοπικά

330.02.09

Αρυταινοειδεκτοµή, µε µικρολαρυγγοσκόπηση

330.02.98

Άλλη

330.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

330.03

Λαρυγγεκτοµή
Περιλ.: Τραχειοτοµή
Σηµ.: Αν πραγµατοποιηθεί λεµφαδενικός καθαρισµός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(340.03).
Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Χωρίς ανακατασκευή
01 Ανακατασκευή µε τοπικό βλεννογόνο
02 Ανακατασκευή µε τοπικό µισχωτό κρηµνό
03 Ανακατασκευή µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
04 Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα µικροαγγειακής αναστόµωσης
05 Ανακατασκευή µε αποµακρυσµένο µισχωτό κρηµνό
06 Ανακατασκευή µε ελεύθερο µόσχευµα εντέρου
07 Ανακατασκευή µε θωρακική µετατόπιση στοµάχου
98 Άλλη

330.03.00** Απλή λαρυγγεκτοµή
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330.03.01** Mε φαρυγγεκτοµή
330.03.02** Με φαρυγγεκτοµή και θυρεοειδεκτοµή
330.03.98** Άλλη
330.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331

Άλλες επεµβάσεις λάρυγγα και τραχείας

331.00

Επεµβάσεις στένωσης του λάρυγγα

331.00.00

Τοπική έγχυση στις γνήσιες φωνητικές χορδές (π.χ. για στένωση της γλωττίδας)

331.00.01

Τοπική έγχυση στις νόθες φωνητικές χορδές

331.00.02

Θυρεοπλαστική

331.00.98

Άλλη

331.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331.01

Παροδική τραχειοστοµία

331.01.00

Τραχειοτοµή

331.01.01

Τραχειοτοµή µέσω παρακέντησης της τραχείας

331.01.02

Τραχειοστοµία mini trach

331.01.03

Κρικοθυρεοειδεκτοµή

331.01.98

Άλλη

331.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331.02

Μόνιµη τραχειοστοµία

Περιλ.: Επείγουσα τραχειοτοµή

Εξαιρ.: Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστοµίας (331.06.03)
Στερνική τραχεοστοµία [sternal tracheostomy] σε εκτοµή της τραχείας (331.04.01)
331.02.00

Τραχειοτοµή

331.02.01

Επαναληπτική τραχειοτοµή

331.02.02

Τραχειοτοµή µε δερµατοβλεννογόνια αναστόµωση

331.02.98

Άλλη

331.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331.03

Τοµή του λάρυγγα και άλλη τοµή της τραχείας

331.03.00

Λάρυγγας, δια του λάρυγγα (εξωτερική προσπέλαση)

331.03.01

Περιλ.: Θυρεοτοµή, µέση λαρυγγοτοµή
Λάρυγγας, λαρυγγοσκοπικά

331.03.02

Λάρυγγας, µε µικρολαρυγγοσκόπηση

331.03.03

Τραχεία

331.03.98

Άλλη

331.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331.04

Εκτοµή, εξαίρεση και καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας

331.04.00
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Εκτοµή
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Θωρακοσκοπικά

.02

Τραχειοβρογχοσκοπικά

.98

Άλλη
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Εξαίρεση
.01

Mε τελικοτελική αναστόµωση

.02

Mε τοποθέτηση τραχειοστοµίας

.03

Mε πλαστική (stent)

.98

Άλλη

Καταστροφή
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Θωρακοσκοπικά

.02

Τραχειοβρογχοσκοπικά

.98

Άλλη

331.04.98

Άλλη

331.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331.05

Ανακατασκευή του λάρυγγα
Εξαιρ.: ∆ιαστολή του λάρυγγα (331.09.00)

331.05.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

331.05.01

Περιλ.: Κάταγµα λάρυγγα
Σύγκλειση συριγγίου

331.05.02

Πλαστική διεύρυνσης της γλωττίδος (δια του λάρυγγα)

331.05.03

Κατασκευή νεογλωττίδας

331.05.04

Πλαστική διεύρυνσης του λάρυγγα

331.05.05

Πλαστική αποκατάσταση του λάρυγγα

331.05.06

Εξαιρ.: Λαρυγγεκτοµή µε ανακατασκευή (330.03 κ.επ.)
Πλαστική αποκατάσταση γνήσιας φωνητικής χορδής

331.05.07

Αναθεώρηση νεογλωττίδας

331.05.08

Αναθεώρησηση πλαστικής επέµβασης γνήσιας φωνητικής χορδής

331.05.09

Πλάγια σταθεροποίηση γνήσιας φωνητικής χορδής µε εξωτερική προσπέλαση

331.05.98

Άλλη

331.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331.06

Ανακατασκευή της τραχείας
Εξαιρ.: ∆ιαστολή της τραχείας (331.09.01)

331.06.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

331.06.01

Σύγκλειση συριγγίου

331.06.02

Εξαιρ.: Σύγκλειση επίκτητης τραχειοοισοφαγικής επικοινωνίας (342.09.04)
Σύγκλειση τραχειοστοµίας

331.06.03

Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστοµίας

331.06.04

Εκτοµή µε τοποθέτηση πρόθεσης

331.06.05

Πλαστική αποκατάσταση (µεταµόσχευση τραχείας)

331.06.06

.00

Τραχηλική προσπέλαση

.01

Τραχηλική προσπέλαση µε τραχειοστοµία

.02

∆ιαθωρακική προσπέλαση

.98

Άλλη

Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας
.00

Με τελικοτελική αναστόµωση

.01

Με πλαστική (stent)
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.98

Άλλη

331.06.07

Τραχειοπηξία

331.06.08

Τελικοτελική αναστόµωση (σε ρήξη)

331.06.98

Άλλη

331.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

331.09

Άλλες επεµβάσεις σε λάρυγγα και τραχεία

331.09.00

∆ιάταση του λάρυγγα

331.09.01

∆ιάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά)

Εξαιρ.: Τοποθέτηση, αντικατάσταση και αφαίρεση σωλήνα οµιλίας (µε βαλβίδα οµιλίας)

Σηµ.:

Η εφαρµογή τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).

.01

Χωρίς τοποθέτηση stent

.03

Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναµικό

.04

Με τοποθέτηση stent, πλαστικό

.05

Με τοποθέτηση stent, µεταλλικό

331.09.02

Συµφυσιόλυση

331.09.03

Αντικατάσταση µιας πρόθεσης (στηρικτικής) µετά από πλαστική αποκατάσταση λάρυγγα

331.09.04

Αφαίρεση µιας πρόθεσης (στηρικτικής) µετά από πλαστική λάρυγγα

331.09.06

Αντικατάσταση τραχειακού stent
Περιλ.:

∆ιαστολή

.00

Με ένα stent, υβριδικό/δυναµικό

.01

Με ένα stent, πλαστικό

.02

Με ένα stent, µεταλλικό

331.09.07

Αφαίρεση τραχειακού stent

331.09.09

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φωνητικής πρόθεσης

331.09.10

Η διενέργεια τραχειοοισοφαγικής επικοινωνίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (342.09.00).
Σηµ.:
Αφαίρεση φωνητικής πρόθεσης
Σηµ.:

331.09.11

Η σύγκλιση µιας τραχειοοισοφαγικής επικοινωνίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(342.09.21).
Ενδοσκοπική ενδοτραχειακή έγχυση

331.09.98

Περιλ.:
Άλλη

331.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Ενστάλλαξη κόλλας ινικής

Επεµβατικές πράξεις πνεύµονα και βρόγχων
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(332...334)
Περιλ.:
Σηµ.:

Θωρακοσκοπική χειρουργική, χειρουργική µε laser, φωτοδυναµική χειρουργική επέµβαση
Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).

332

Εκτοµή και εξαίρεση πνεύµονα και βρόγχων
Περιλ.: Αποφλοίωση και εκτοµή σπλαγχνικού υπεζωκότα που διενεργείται µαζί µε την εκτοµή
πνευµονικού παρεγχύµατος
Εξαιρ.: Εκτοµή υπεζωκότα χωρίς πνευµονική εκτοµή (334.04)

332.00

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου
Εξαιρ.: Βρογχοσκοπική βιοψία
Βιοψία βρόγχου µε τοµή (158.01.02)

332.00.00↔ Με βρογχοσκόπηση
Περιλ.:

Αιµόσταση κατά την βρογχοσκόπηση

Η εφαρµογή τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).
Σηµ.:
332.00.01↔ Με θωρακοτοµή
332.00.02↔ Με θωρακοσκόπηση
332.00.03↔ Βρογχοσκοπική φωτοδυναµική θεραπεία
332.00.04↔ Βρογχοσκοπική κρυοθεραπεία
332.00.05↔ Βρογχοσκοπική καυτηρίαση µυός βρόγχου µε ραδιοσυχνότητες
332.00.98↔ Άλλη
332.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.01

Άλλη εκτοµή και εξαίρεση βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευµονικού παρεγχύµατος)
Εξαιρ.: Εκτοµή και εξαίρεση βρόγχου µε εξαίρεση πνευµονικού παρεγχύµατος (332.03 κ.επ.)

332.01.00↔ Σφηνοειδής εκτοµή
332.01.01↔ Εκτοµή βρόγχου µε τελικοτελική αναστόµωση
332.01.02

Εκτοµή διακλάδωσης βρόγχου (µε ανακατασκευή)

332.01.03↔ Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώµατος βρόγχου (µε µερική εκτοµή), χωρίς πλαστική κάλυψη
332.01.04

Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώµατος βρόγχου µε πλαστική κάλυψη
.00↔

Με µόσχευµα µείζονος επιπλόου

.01↔

Με µετατόπιση µυός

.02↔

Με περικάρδιο

.03↔

Με διάφραγµα

.04↔

Με άζυγο φλέβα

.05↔

Με υπεζωκότα
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.06↔

Με περικαρδιακό λίπος

.98↔

Άλλη

332.01.98↔ Άλλη
332.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.02

Άτυπη πνευµονεκτοµή (εκτοµή πνευµονικού παρεγχύµατος)
Περιλ.: Εξαίρεση σπηλαίου ή πνευµονικού αποστήµατος
Εκτοµή πνεύµονα για αφαίρεση ξένου σώµατος
Εκτοµή σπλαγχνικού υπεζωκότα

332.02.12

332.02.13

332.02.14

332.02.15
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Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά
.04↔

Μία βλάβη, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.05↔

Μία βλάβη, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.06↔

Μία βλάβη, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.07↔

2 εως 5 βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.08↔

2 εως 5 βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.09↔

2 εως 5 βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.10↔

6 εως 9 βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.11↔

6 εως 9 βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.12↔

6 εως 9 βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.13↔

10 εως 19 βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.14↔

10 εως 19 βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.15↔

10 εως 19 βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.16↔

20 και άνω βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.17↔

20 και άνω βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.18↔

20 και άνω βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

Σφηνοειδής εκτοµή, απλή, ανοικτά χειρουργικά
.01↔

Χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.02↔

Με αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.03↔

Με ριζική λεµφαδενεκτοµή

Σφηνοειδής εκτοµή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά
.04↔

2 εως 5 σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.05↔

2 εως 5 σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.06↔

2 εως 5 σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.07↔

6 εως 9 σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.08↔

6 εως 9 σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.09↔

6 εως 9 σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.10↔

10 εως 19 σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.11↔

10 εως 19 σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.12↔

10 εως 19 σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.13↔

20 και άνω σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.14↔

20 και άνω σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.15↔

20 και άνω σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά
.04↔

Μία βλάβη, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.05↔

Μία βλάβη, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.06↔

Μία βλάβη, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή
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.07↔

2 εως 5 βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.08↔

2 εως 5 βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.09↔

2 εως 5 βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.10↔

6 εως 9 βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.11↔

6 εως 9 βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.12↔

6 εως 9 βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.13↔

10 εως 19 βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.14↔

10 εως 19 βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.15↔

10 εως 19 βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.16↔

20 και άνω βλάβες, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.17↔

20 και άνω βλάβες, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.18↔

20 και άνω βλάβες, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

Σφηνοειδής εκτοµή, απλή, θωρακοσκοπικά
.01↔

Χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.02↔

Με αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.03↔

Με ριζική λεµφαδενεκτοµή

Σφηνοειδής εκτοµή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά
.04↔

2 εως 5 σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.05↔

2 εως 5 σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.06↔

2 εως 5 σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.07↔

6 εως 9 σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.08↔

6 εως 9 σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.09↔

6 εως 9 σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.10↔

10 εως 19 σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.11↔

10 εως 19 σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.12↔

10 εως 19 σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

.13↔

20 και άνω σφηνοειδή τµήµατα, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.14↔

20 και άνω σφηνοειδή τµήµατα, µε αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων

.15↔

20 και άνω σφηνοειδή τµήµατα, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.02.98

Άλλη

332.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.03

Εκτοµή πνευµονικού παρεγχύµατος ενός ή δύο τµηµάτων
Περιλ.: Εκτοµή σπλαγχνικού υπεζωκότα
Σηµ.: Η πραγµατοποίηση ταυτόχρονης εκπυρήνισης ή σφηνοειδούς εκτοµής κατά τη διάρκεια
µιας τµηµατικής εκτοµής 1 ή 2 πνευµονικών τµηµάτων περιλαµβάνεται στον αρχικό
κωδικό.
Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα κωδικοποιούνται µόνο οι ανατοµικές
τµηµατικές εκτοµές πνεύµονα.
Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
01↔ Χωρίς λεµφαδενεκτοµή
02↔ Με αφαίρεση µεµονωµένων λεµφαδένων
03↔ Με ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.03.04** Τµηµατική εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
332.03.05** Τµηµατική εκτοµή, θωρακοσκοπικά
332.03.06** Εκτοµή δύο τµηµάτων, ανοικτά χειρουργικά
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332.03.07** Εκτοµή δύο τµηµάτων, θωρακοσκοπικά
332.03.98** Άλλη
332.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.04

Απλή λοβεκτοµή και δι-λοβεκτοµή του πνεύµονα
Περιλ.: Εκτοµή σπλαγχνικού υπεζωκότα
Σηµ.: Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα κωδικοποιούνται µόνο οι εκτοµές ενός ή/και 2
πνευµονικών λοβών (λοβεκτοµές) χωρίς εξαίρεση εξωπνευµονικών δοµών ή οργάνων.
Η πραγµατοποίηση ταυτόχρονης εκπυρήνισης, σφηνοειδούς ή τµηµατικής εκτοµής
περιλαµβάνεται στον αρχικό κωδικό.

332.04.02

332.04.03

332.04.06

332.04.07

332.04.08

332.04.09

332.04.10

332.04.11
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∆ι-λοβεκτοµή χωρίς ριζική λεµφαδενεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
.01

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02

Με βρογχοπλαστική

.03

Με αγγειοπλαστική

.98

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή µε ριζική λεµφαδενεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
.01

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02

Με βρογχοπλαστική

.03

Με αγγειοπλαστική

.04

Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική

.98

Άλλη

Ετερόπλευρη λοβεκτοµή, χωρίς ριζική λεµφαδενεκτοµή, θωρακοσκοπικά
.01

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02

Με βρογχοπλαστική

.98

Άλλη

Ετερόπλευρη λοβεκτοµή, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή, θωρακοσκοπικά
.01

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.98

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή χωρίς ριζική λεµφαδενεκτοµή, θωρακοσκοπικά
.01

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.98

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή µε ριζική λεµφαδενεκτοµή, θωρακοσκοπικά
.01

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.98

Άλλη

Λοβεκτοµή χωρίς ριζική λεµφαδενεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
.01↔

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02↔

Με βρογχοπλαστική

.03↔

Με αγγειοπλαστική

.04↔

Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.05↔

Με εκτοµή διχασµού βρόγχου

.98↔

Άλλη

Λοβεκτοµή µε ριζική λεµφαδενεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
.01↔

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02↔

Με βρογχοπλαστική

.03↔

Με αγγειοπλαστική

.04↔

Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική

.05↔

Με εκτοµή διχασµού βρόγχου
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Άλλη

Άλλη
.01↔

Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02↔

Με βρογχοπλαστική

.03↔

Με αγγειοπλαστική

.04↔

Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική

.05↔

Με εκτοµή διχασµού βρόγχου

.98↔

Άλλη

332.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.05

Εκτεταµένη λοβεκτοµή και δι-λοβεκτοµή του πνεύµονα
Περιλ.: Εκτοµή σπλαγχνικού υπεζωκότα
Ριζική λεµφαδενεκτοµή
Σηµ.: Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα κωδικοποιούνται µόνο οι εκτοµές ενός ή/και 2
πνευµονικών λοβών (λοβεκτοµές) που συνοδεύονται από εξαίρεση εξωπνευµονικών
δοµών ή οργάνων.
Η πραγµατοποίηση ταυτόχρονης εκπυρήνισης, σφηνοειδούς ή τµηµατικής εκτοµής
περιλαµβάνεται στον αρχικό κωδικό.

332.05.00

332.05.01

332.05.02

Λοβεκτοµή χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
.01↔

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02↔

Με εκτοµή περικαρδίου

.03↔

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04↔

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05↔

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06↔

Με εκτοµή οισοφάγου

.07↔

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08↔

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98↔

Άλλη

Λοβεκτοµή (δίκην περιχειρίδος) µε βρογχοπλαστική
.01↔

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02↔

Με εκτοµή περικαρδίου

.03↔

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04↔

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05↔

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06↔

Με εκτοµή οισοφάγου

.07↔

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08↔

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98↔

Άλλη

Λοβεκτοµή (δίκην περιχειρίδος) µε αγγειοπλαστική
.01↔

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02↔

Με εκτοµή περικαρδίου

.03↔

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04↔

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05↔

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06↔

Με εκτοµή οισοφάγου

.07↔

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08↔

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων
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.98↔

332.05.03

332.05.04

332.05.05

332.05.06

332.05.07
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Άλλη

Λοβεκτοµή (δίκην περιχειρίδος) µε βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική
.01↔

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02↔

Με εκτοµή περικαρδίου

.03↔

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04↔

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05↔

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06↔

Με εκτοµή οισοφάγου

.07↔

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08↔

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98↔

Άλλη

Λοβεκτοµή µε εκτοµή διχασµού βρόγχου
Περιλ.:

Εκτοµή τραχείας

.01↔

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02↔

Με εκτοµή περικαρδίου

.03↔

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04↔

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.98↔

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
.01

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02

Με εκτοµή περικαρδίου

.03

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06

Με εκτοµή οισοφάγου

.07

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή µε βρογχοπλαστική (δίκην περιχειρίδος)
.01

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02

Με εκτοµή περικαρδίου

.03

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06

Με εκτοµή οισοφάγου

.07

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή µε αγγειοπλαστική (δίκην περιχειρίδος)
.01

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02

Με εκτοµή περικαρδίου

.03

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06

Με εκτοµή οισοφάγου
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.07

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή µε βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική (δίκην περιχειρίδος)
.01

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02

Με εκτοµή περικαρδίου

.03

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06

Με εκτοµή οισοφάγου

.07

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98

Άλλη

∆ι-λοβεκτοµή µε εκτοµή διχασµού βρόγχου
Περιλ.:

Εκτοµή τραχείας

.01

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02

Με εκτοµή περικαρδίου

.03

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06

Με εκτοµή οισοφάγου

.07

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98

Άλλη

Άλλη
.01↔

Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων

.02↔

Με εκτοµή περικαρδίου

.03↔

Με εκτοµή καρδιακού κόλπου

.04↔

Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος

.05↔

Με εκτοµή διαφράγµατος

.06↔

Με εκτοµή οισοφάγου

.07↔

Με εκτοµή παρασπονδυλικά

.08↔

Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων

.98↔

Άλλη

332.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.07

Απλή (υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή
Σηµ.:

Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα πρέπει να κωδικοποιείται µόνο η (υπεζωκότο-)
πνευµονεκτοµή που δεν συνοδεύεται από εκτοµή εξωπνευµονικών δοµών.

332.07.00

Πνευµονεκτοµή χωρίς ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.07.01

Πνευµονεκτοµή µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.07.02

Πνευµονεκτοµή µε ετερόπλευρη εκτοµή πνευµονικού παρεγχύµατος, χωρίς ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.07.03

Πνευµονεκτοµή µε ετερόπλευρη εκτοµή πνευµονικού παρεγχύµατος, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.07.04

(Υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή χωρίς ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.07.05

(Υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή µε ριζική λεµφαδενεκτοµή

332.07.07

(Υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή µε ετερόπλευρη εκτοµή πνευµονικού παρεγχύµατος, µε ριζική λεµφαδενεκτοµή
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332.07.08

Πνευµονεκτοµή, µεταθάνατια [για µεταµόσχευση]
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέµβαση ή όταν
διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για µεταµόσχευση.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.

332.07.98

Άλλη

332.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.08

Εκτεταµένη (υπεζωκοτο-) πνευµονεκτοµή
Περιλ.: Ριζική λεµφαδενεκτοµή
Σηµ.: Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα πρέπει να κωδικοποιείται µόνο η (υπεζωκότο-)
πνευµονεκτοµή που συνοδεύεται από εκτοµή εξωπνευµονικών δοµών ή οργάνων.
Η εκτοµή γειτονικών οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
01 Με ενδοπερικαρδιακή εκτοµή αγγείων
02 Με εκτοµή περικαρδίου
03 Με εκτοµή καρδιακού κόλπου
04 Με εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος
05 Με εκτοµή διαφράγµατος
06 Με εκτοµή οισοφάγου
07 Με εκτοµή παρασπονδυλικά
08 Με εκτοµή πολλαπλών οργάνων
98 Άλλο

332.08.00** Πνευµονεκτοµή
332.08.01** Πνευµονεκτοµή δίκην περιχειρίδος
332.08.02** Πνευµονεκτοµή µε ετερόπλευρη εκτοµή πνευµονικού παρεγχύµατος [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
332.08.03** (Υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή
332.08.04** (Υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή δίκην περιχειρίδος
332.08.05** (Υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή µε ετερόπλευρη εκτοµή πνευµονικού παρεγχύµατος [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
332.08.06

(Υπεζωκοτο-)πνευµονεκτοµή µε εκτοµή διαφράγµατος και περικαρδίου

332.08.98** Άλλη
332.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

332.09↔

Άλλη εκτοµή του πνεύµονα και βρόγχου

333

Άλλες επεµβατικές πράξεις πνεύµονα και βρόγχων
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική βρογχοσκόπηση (162.00)

333.00

Τοµή βρόγχου

333.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω µέτρα
333.00.01↔ Αφαίρεση ξένου σώµατος
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος µε βρογχοσκόπηση (510.00.04, 510.00.05)
333.00.02↔ Εµφύτευση πρόθεσης στο βρογχικό δένδρο

333.00.98↔ Άλλη
333.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

333.01↔

Τοµή πνευµονικού παρεγχύµατος

333.03

Συµφυσιόλυση του πνεύµονα και θωρακικού τοιχώµατος

333.03.00↔ Συµφυσιόλυση υπεζωκότα, ανοικτά χειρουργικά
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333.03.01↔ Συµφυσιόλυση υπεζωκότα, θωρακοσκοπικά
333.03.98↔ Άλλη
333.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

333.04

Ανακατασκευή του πνεύµονα και των βρόγχων

333.04.00↔ Συρραφή του πνεύµονα (µετά από τραυµατισµό), ανοικτά χειρουργικά
333.04.01↔ Συρραφή του πνεύµονα (µετά από τραυµατισµό), θωρακοσκοπικά
333.04.02↔ Συρραφή βρόγχου (µετά από τραυµατισµό)
333.04.03↔ Πλαστική αποκατάσταση του πνεύµονα
333.04.04↔ Πλαστική αποκατάσταση βρόγχου
333.04.05↔ Σύγκλειση βρογχικού συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά
333.04.06↔ Σύγκλειση βρογχικού συριγγίου, θωρακοσκοπικά
333.04.07↔ Σύγκλειση συριγγίου πνευµονικού παρεγχύµατος, ανοικτά χειρουργικά
333.04.08↔ Σύγκλειση συριγγίου πνευµονικού παρεγχύµατος, θωρακοσκοπικά
333.04.98↔ Άλλη
333.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

333.05

Μεταµόσχευση πνεύµονα
Εξαιρ.: Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων (337.05)

333.05.02↔ Μεταµόσχευση
333.05.03↔ Επαναµεταµόσχευση κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας

333.09
333.09.00

Άλλες επεµβάσεις του πνεύµονα και των βρόγχων
∆ιαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά
.01↔

Χωρίς τοποθέτηση stent

.03↔

Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναµικό

.04↔

Με τοποθέτηση stent, πλαστικό

.05↔

Με τοποθέτηση stent, µεταλλικό

.98↔

Άλλη

333.09.01↔ Απολίνωση βρόγχου
333.09.02

Καταστροφή παθολογικού πνευµονικού ιστού
.00↔

Μέσω διαδερµικής θερµοκαυτηρίασης

.01↔

Βρογχοσκοπική πρόκληση θερµικής ατελεκτασίας µέσω ατµού (BTVA)

.98↔

Άλλη

Σηµ.:

333.09.03

Η απεικονιστική διαδικασία περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Αλλαγή βρογχικού stent
Σηµ.:

Η διαστολή περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00↔

Mε ένα stent, υβριδικό/δυναµικό

.01↔

Mε ένα stent, πλαστικό

.02↔

Mε ένα stent, µεταλλικό

333.09.04↔ Αφαίρεση βρογχικού stent
333.09.05

Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήµατος [EBV], ενδοσκοπικά
Σηµ.:

Η αφαίρεση της βαλβίδας πρέπει να κωδικοποιείται στην ενότητα κωδικών 510.00.

.00

1 βαλβίδα

.01

2 βαλβίδες

.02

3 βαλβίδες

.03

4 βαλβίδες
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.04

333.09.06

333.09.07

333.09.08

5 ή παραπάνω βαλβίδες

Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστοµώσεων και ραφών
Περιλ.:

Πλαστική κάλυψη κολοβώµατος βρόγχου

Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι για τις επεµβατικές πράξεις της ενότητας "Επεµβατικές πράξεις
πνεύµονα και βρόγχων". Οι κύριες επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά. Αυτοί οι
κωδικοί χρησιµοποιούνται µόνο όταν ο κύριος κωδικός δεν περιλαµβάνει αυτήν την πληροφορία.

.00↔

Με µείζoν επίπλουν

.01↔

Με µετατόπιση µυός

.02↔

Με περικάρδιο

.03↔

Με διάφραγµα

.04↔

Με άζυγο φλέβα

.05↔

Με υπεζωκότα

.06↔

Με περικαρδιακό λίπος

.98↔

Άλλη

Εισαγωγή πολυµερισµένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά
.00

Σε 1 πνευµονικό υποτµήµα

.01

Σε 2 πνευµονικά υποτµήµατα

.02

Σε 3 πνευµονικά υποτµήµατα

.03

Σε 4 και άνω πνευµονικά υποτµήµατα

Τοποθέτηση ενδοβρογχικών µεταλλικών ελασµάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά
.00

1 εως 2 ελάσµατα νιτινόλης

.01

3 εως 4 ελάσµατα νιτινόλης

.02

5 εως 6 ελάσµατα νιτινόλης

.03

7 εως 8 ελάσµατα νιτινόλης

.04

9 εως 10 ελάσµατα νιτινόλης

.05

11 εως 12 ελάσµατα νιτινόλης

.06

13 εως 14 ελάσµατα νιτινόλης

.07

15 εως 16 ελάσµατα νιτινόλης

.08

17 ή παραπάνω ελάσµατα νιτινόλης

333.09.98↔ Άλλη
333.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334

Επεµβατικές πράξεις θωρακικού τοιχώµατος, υπεζωκότα, µεσοθωρακίου
και διαφράγµατος

334.00

Εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος και υπεζωκότα

334.00.00↔ Παροχέτευση θωρακικού τοιχώµατος ή υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
334.00.01

∆ιερευνητική θωρακοτοµή

334.00.02↔ Θωρακοτοµή για αφαίρεση ξένου σώµατος
334.00.05↔ Θωρακοσκόπηση για αφαίρεση ξένου σώµατος
334.00.07↔ Οστεοτοµία µιας πλευράς
334.00.08↔ Οστεοτοµία µιας πλευράς µε οστεοσύνθεση
334.00.09

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Σηµ.:
Οστεοτοµία του στέρνου
Σηµ.:
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334.00.10↔ Αφαίρεση παθολογικού ιστού της υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
Περιλ.: Καταστροφή εµπυήµατος υπεζωκότα ή παροχέτευση αιµατώµατος
334.00.11↔ Αφαίρεση παθολογικού ιστού της υπεζωκοτικής κοιλότητας, θωρακοσκοπικά
Περιλ.: Καταστροφή εµπυήµατος υπεζωκότα ή παροχέτευση αιµατώµατος
334.00.12↔ Θωρακοτοµή για παροχέτευση αιµατώµατος
Περιλ.: Αιµόσταση
334.00.13↔ Θωρακοσκόπηση για παροχέτευση αιµατώµατος
Περιλ.:
334.00.98↔ Άλλη

Αιµόσταση

334.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.01

Τοµή µεσοθωρακίου
Εξαιρ.: Μεσοθωρακοσκόπηση (169.01.01)
Θωρακοσκόπηση (169.01.00)

334.01.00

Μεσοθωρακοτοµή

334.01.01

Περιλ.: Παροχέτευση
∆ιϋπεζωκοτικά

334.01.02

334.01.03

Εξωϋπεζωκοτικά, µέσω στερνοτοµής
.00

Σταθεροποίηση

.01

Έκπλυση

.02

Αιµόσταση

.03

Παροχέτευση αιµατώµατος

.98

Άλλη

Εξωϋπεζωκοτικά, µέσω επαναστερνοτοµής
.00

Σταθεροποίηση

.01

Έκπλυση

.02

Αιµόσταση

.03

Παροχέτευση αιµατώµατος

.98

Άλλη

334.01.98

Άλλη

334.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.02

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού του µεσοθωρακίου

334.02.00

Εκτοµή

Εξαιρ.: Μεσοθωρακοσκόπηση µε λήψη βιοψίας (169.01.01)
.01

Ανοικτά χειρουργικά

.02

Μέσω µεσοθωρακοσκόπησης
Εξαιρ.:

Εκτοµή µεµονωµένων λεµφαδένων µεσοθωρακίου µε µεσοθωρακοσκόπηση (340.01.07)
Τοπική εκτοµή λεµφαδένων µεσοθωρακίου µε µεσοθωρακοσκόπηση (340.02.13)

334.02.01

.03

Μέσω θωρακοσκόπησης

.98

Άλλη

Εξαίρεση
.01

Χωρίς εξαίρεση των µεσοθωρακικών οργάνων

.02

Με εξαίρεση πνευµονικού παρεγχύµατος

.03

Με µερική εκτοµή περικαρδίου

.04

Με αντικατάσταση των αγγείων µέσω πρόθεσης
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.05

Με εξαίρεση πνευµονικού παρεγχύµατος και αντικατάσταση των αγγείων µέσω πρόθεσης

.06

Με εξαίρεση πνευµονικού παρεγχύµατος και µερική εκτοµή περικαρδίου

.07

Με µερική εκτοµή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων µέσω πρόθεσης

.08

Με εξαίρεση πνευµονικού παρεγχύµατος, µερική εκτοµή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων µέσω πρόθεσης

.09

Με µερική εξαίρεση θωρακικού τοιχώµατος

.98

Άλλη

334.02.02

Καταστροφή

334.02.98

Άλλη

334.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.03

Εκτοµή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του θωρακικού τοιχώµατος

334.03.00

Εκτοµή µαλακών µορίων

Περιλ.: Λήψη ιστού για µεταµόσχευση
Εξαιρ.: Τοµή και εκτοµή δέρµατος και υποδορίου (389)

334.03.01

Εκτοµή µυών, τενόντων και περιτονίας (385.02 κ.επ.)
Καταστροφή µαλακών µορίων

Εξαιρ.: Καταστροφή παθολογικών ιστών δέρµατος και υποδορίου (391.05)
334.03.02↔ Μερική εκτοµή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά

334.03.03

Εξαιρ.: Μερική εκτοµή πλευράς µε ανακατασκευή (334.06.06.00)
Μερική εκτοµή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο

Εξαιρ.: Μερική εκτοµή στέρνου µε ανακατασκευή (334.06.06.01)
334.03.04↔ Πλήρης εκτοµή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά
Εξαιρ.: Πλήρης εκτοµή πλευράς µε ανακατασκευή (334.06.06.02)
334.03.05↔ Πλήρης εκτοµή αυχενικών πλευρών

334.03.06

Πλήρης εκτοµή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο
Εξαιρ.: Θωρακοπλαστική (334.06.09)

334.03.07

Πλήρης εκτοµή στέρνου µε ανακατασκευή (334.06.06.03)
Μερική εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος χωρίς πλαστική κάλυψη
Εξαιρ.: Θωρακοπλαστική

Πλήρης εκτοµή στέρνου µε ανακατασκευή (334.06.06.03)
334.03.98↔ Άλλη
334.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.04

Εκτοµή του υπεζωκότα
Εξαιρ.: Εκτοµή του υπεζωκότα στα πλαίσια ή σε συνδυασµό µε πνευµονεκτοµή (332 κ.επ.)

334.04.00↔ Αποφλοίωση του πνεύµονα [εξαίρεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα], ανοικτά χειρουργικά
334.04.01

Εξαιρ.: Πλευροδεσία µε αποφλοίωση (334.05.01)
Εκτοµή του υπεζωκότα, µερική, ανοικτά χειρουργικά
.00↔

Τοπική
Εξαιρ.:

Βιοψία υπεζωκότα µε τοµή (158.01.04)

Σηµ.:

.01↔

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτοµή περιγεγραµµένων παθολογικών
περιοχών του υπεζωκότα.
Υφολική, σπλαγχνικό πέταλο
Σηµ.:

.02↔

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η (υφ)ολική εκτοµή του σπλαγχνικού
υπεζωκότα όλων των πνευµονικών λοβών µιας πλευράς.
Υφολική, τοιχωµατικό πέταλο
Σηµ.:
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Υφολική, σπλαγχνικά και τοιχωµατικά συνδυασµένα
Σηµ.:

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η (υφ)ολική εκτοµή σπλαγχνικού υπεζωκότα
όλων των πνευµονικών λοβών µιας πλευράς και η (υφ)ολική εκτοµή τοιχωµατικού πλευρικού,
µεσοθωρακικού και επιδιαφραγµατικού υπεζωκότα µιας πλευράς.

334.04.02↔ Εκτοµή του υπεζωκότα, πλήρης, ανοικτά χειρουργικά
334.04.03↔ Αποφλοίωση του πνεύµονα [εξαίρεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα], θωρακοσκοπικά
334.04.04

Εξαιρ.: Πλευροδεσία µε αποφλοίωση (334.05.04)
Εκτοµή του υπεζωκότα, µερική, θωρακοσκοπικά
.00↔

Τοπική
Εξαιρ.:

Βιοψία υπεζωκότα µε τοµή (158.01.04)

Σηµ.:

.01↔

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτοµή περιγεγραµµένων παθολογικών
περιοχών του υπεζωκότα.
Υφολική, σπλαγχνικό πέταλο
Σηµ.:

.02↔

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η (υφ)ολική εκτοµή σπλαγχνικού υπεζωκότα
όλων των πνευµονικών λοβών µιας πλευράς.
Υφολική, τοιχωµατικό πέταλο
Σηµ.:

.03↔

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η (υφ)ολική αφαίρεση τοιχωµατικού πλευρικού,
µεσοθωρακικού και επιδιαφραγµατικού υπεζωκότα µιας πλευράς.
Υφολική, σπλαγχνικό και τοιχωµατικό πέταλο συνδυασµένα
Σηµ.:

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η (υφ)ολική αφαίρεση σπλαγχνικού υπεζωκότα όλων των
πνευµονικών λοβών µιας πλευράς και η (υφ)ολική αφαίρεση τοιχωµατικού πλευρικού,
µεσοθωρακικού και επιδιαφραγµατικού υπεζωκότα µιας πλευράς.

334.04.05↔ Εκτοµή του υπεζωκότα, ολική, θωρακοσκοπικά
334.04.98↔ Άλλη
334.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.05

Πλευροδεσία

334.05.00↔ Χωρίς αποφλοίωση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.01↔ Με αποφλοίωση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.02↔ Με τάλκη (poudrage), ανοικτά χειρουργικά
334.05.03↔ Χωρίς αποφλοίωση, θωρακοσκοπικά
334.05.04↔ Με αποφλοίωση, θωρακοσκοπικά
334.05.05↔ Με τάλκη (poudrage), θωρακοσκοπικά
334.05.06↔ Μέσω ενστάλαξης
334.05.98↔ Άλλη
334.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.06

Πλαστική αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώµατος

334.06.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό), ανοικτά χειρουργικά

334.06.01

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό), θωρακοσκοπικά

334.06.02

Σύγκλειση συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά

334.06.03

Σύγκλειση συριγγίου, θωρακοσκοπικά

334.06.04

∆ευτερογενής σύγκλειση θωρακοτοµής

334.06.05

Σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώµατος, ανοικτά χειρουργικά

334.06.06

Περιλ.: Επεµβατικές πράξεις σε πολλαπλά κατάγµατα πλευρών µε ασταθή θώρακα
Εκτοµή στο θωρακικό κλωβό µε ανακατασκευή

Σηµ.:

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).

.00↔

Μερική εκτοµή, πλευρά

.01

Μερική εκτοµή, στέρνο

.02↔

Πλήρης εκτοµή, πλευρά

.03

Πλήρης εκτοµή, στέρνο
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.98↔

Άλλη

334.06.07

Οστεοπλαστική και οστική µεταµόσχευση

334.06.08

Η εξαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Σηµ.:
Μερική εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος µε πλαστική κάλυψη
.00

Με αυτογενές υλικό

.01

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

.98

334.06.09

334.06.10

Άλλη

Θωρακοπλαστική
.00

Μερική

.01

Ολική

∆ιόρθωση παραµορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα
.00

Σκαφοειδής θώρακας, συµβατικά

.01

Σκαφοειδής θώρακας, µε υποδόρια πρόθεση

.02

Τροπιδοειδής θώρακας

.03↔

∆ιόρθωση πλευρικού ύβου
Περιλ.:

.04↔

∆ιόρθωση πλευρικού ήβου κατά Naravzevic

Πλαστική πλευρών, στην κοίλη πλευρά της παραµόρφωσης και διόρθωση της πλευρικής κοιλότητας στην κοίλη πλευρά
της παραµόρφωσης µε θωρακοπλαστική
Περιλ.:

334.06.11

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).

Επέµβαση κατά Stagnara ή Metz-Stavenhagen

.05↔

Αφαίρεση κεφαλής πλευράς στην κοίλη πλευρά της παραµόρφωσης

.06

Σκαφοειδής θώρακας, διόρθωση µε επέµβαση Nuss

.98↔

Άλλη

Ανακατασκευή του θωρακικού τοιχώµατος µε επίπλουν

Εξαιρ.: Επιπλοοπλαστική (354.06.03)
334.06.98↔ Άλλη

334.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.07

Επεµβάσεις στο διάφραγµα
Εξαιρ.: Αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης (353.08)

334.07.00

Τοµή (διαφράγµατος)

334.07.01

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό), ανοικτά χειρουργικά

334.07.02

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό), θωρακοσκοπικά

334.07.03

Εκτοµή παθολογικού ιστού
.00

Χωρίς σύγκλειση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγµα

.01

Με σύγκλειση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγµα
Σηµ.:

334.07.04

Πλαστική διαφράγµατος, µερική
Περιλ.:

Πτύχωση ηµιδιαφράγµατος

.00

Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγµα

.01

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγµα
Σηµ.:

334.07.05

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).

Πλαστική διαφράγµατος, ολική
.00
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Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγµα
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).

334.07.06

Εµφύτευση βηµατοδότη διαφράγµατος

334.07.98

Άλλη

334.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

334.09

Άλλες επεµβάσεις στο θώρακα
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική παρακέντηση υπεζωκοτικής κοιλότητας (184.04)
Θεραπευτική παρακέντηση υπεζωκοτικής κοιλότητας (515.02.01)

334.09.00

Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος στέρνου

334.09.01

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Σηµ.:
Αφαίρεση απολύµατος πλευράς ή στέρνου
Περιλ.:

Χειρουργικός καθαρισµός

334.09.02

Αφαίρεση απολύµατος
Αφαίρεση απολύµατος πλευράς ή στέρνου, µε τοποθέτηση εµφυτεύµατος που φέρει φαρµακευτική ουσία

334.09.03

Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης

334.09.04

Εξαιρ.: Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης σπονδυλικής στήλης (383.09.00)
Λήψη χόνδρου πλευράς για µεταµόσχευση

334.09.05

Αφαίρεση εµφυτεύµατος µετά από διόρθωση σκαφοειδούς θώρακα

334.09.06

Επανεπέµβαση σε πνεύµονα, βρόγχο, θωρακικό τοίχωµα, υπεζωκότα, µεσοθωράκιο ή διάφραγµα
Εξαιρ.: Επαναληπτική θωρακοτοµή µε αναθεώρηση ανεπαρκούς κολοβώµατος βρόγχου (332.01.03)
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά.

334.09.98

Άλλη

334.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επεµβατικές πράξεις στην καρδιά
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(335...337)
Εξαιρ.:

Σηµ.:

335

∆ιαδερµική-διαυλική αγγειοπλαστική (583.06)
∆ιαδερµική-διαυλική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (583.07.00, 583.07.01)
Επέµβαση δηµιουργίας επικοινωνίας µεταξύ µικρής (πνευµονικής) και µεγάλης κυκλοφορίας
(339.00)
Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας [minimal invasive)] πρέπει να κωδικοποιείται
µε πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση ροµποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.07), εκτός
εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση συστήµατος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).
Η ελάττωση του κυκλοφορούντος όγκου υγρών στα πλαίσια εφαρµογής καρδιοπνευµονικής
παράκαµψης δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης (εκτός από σύρµα, ταινία ελκυσµού) πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (378.06).

Επεµβατικές πράξεις σε βαλβίδες και διαφράγµατα της καρδιάς και των
µεγάλων αγγείων του θώρακα
Σηµ.:

335.00

Η χρήση καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, εφόσον
δεν περιλαµβάνεται σαν πληροφορία στον κύριο κωδικό.

Βαλβιδοτοµή
Εξαιρ.: Βαλβιδοτοµή σε συγγενείς βαλβιδοπάθειες (335.08)
Βαλβιδοτοµή στα πλαίσια ολικής διόρθωσης τετραλογίας Fallot (335.09.00)
Σηµ.: Η χρήση καρδιοπνευµονικής παράκαµψης περιλαµβάνεται στον κωδικό της ανοικτής
βαλβιδοτοµής.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη στην ανοικτή βαλβιδοτοµή είναι µε βαθιά ή πολύ
βαθιά συστηµατική υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος
κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

335.00.00

Αορτική βαλβίδα, κλειστή

335.00.01

Αορτική βαλβίδα, ανοικτή

335.00.02

Μιτροειδής βαλβίδα, κλειστή

335.00.03

Μιτροειδής βαλβίδα, ανοικτή

335.00.04

Πνευµονική βαλβίδα, κλειστή

335.00.05

Πνευµονική βαλβίδα, ανοικτή

335.00.06

Τριγλώχινα βαλβίδα, κλειστή

335.00.07

Τριγλώχινα βαλβίδα, ανοικτή
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335.00.98

Άλλη

335.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.01

Αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας µέσω πρόθεσης
Σηµ.:

Η χρήση καρδιοπνευµονικής παράκαµψης περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.
Η εκτέλεση ταυτόχρονης βαλβιδοπλαστικής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(335.03).
Σε αντικατάσταση πολλαπλών καρδιακών βαλβίδων πρέπει να κωδικοποιείται κάθε
βαλβίδα χωριστά.
Ο τύπος του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
την ακόλουθη λίστα:
01 Με αλλοµόσχευµα
02 Με ξενοµόσχευµα (βιοπρόθεση)
03 Με ξενοµόσχευµα (βιοπρόθεση), χωρίς stent
04 Με τεχνητή πρόθεση
05 Με αυτοεπεκτεινόµενο ξενοµόσχευµα, χωρίς ραφή σταθεροποίησης
06 Με ξενοµόσχευµα που επεκτείνεται µε µπαλονάκι µε ραφή σταθεροποίησης
98 Άλλο

335.01.00** Αορτική βαλβίδα
335.01.01** Μιτροειδής βαλβίδα, ανοικτά χειρουργικά [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.02** Μιτροειδής βαλβίδα, θωρακοσκοπικά [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.03** Πνευµονική βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.04** Τριγλώχινα βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.98** Άλλη [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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335.02

Αντικατάσταση καρδιακής προσθετικής βαλβίδας
Σηµ.:

Η καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.
Ο τύπος της προσθετικής βαλβίδας πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ξενοµόσχευµα από τεχνητή πρόθεση
01 Τεχνητή πρόθεση από ξενοµόσχευµα
02 Τεχνητή πρόθεση από τεχνητή πρόθεση
03 Ξενοµόσχευµα από ξενοµόσχευµα
04 Ξενοµόσχευµα/τεχνητή πρόθεση από βαλβιδοφόρο αγγειακό µόσχευµα, µε
µηχανική βαλβίδα
05 Ξενοµόσχευµα/τεχνητή πρόθεση από βαλβιδοφόρο αγγειακό µόσχευµα, µε
βιολογική βαλβίδα
06 Ξενοµόσχευµα/τεχνητή πρόθεση από αυτοεπεκτεινόµενο ξενοµόσχευµα, χωρίς
ραφή σταθεροποίησης
07 Ξενοµόσχευµα/τεχνητή πρόθεση από αυτοεπεκτεινόµενο ξενοµόσχευµα, µε ραφή
σταθεροποίησης
98 Άλλη

335.02.00** Αορτική βαλβίδα
335.02.01** Μιτροειδής βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
335.02.02** Πνευµονική βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
335.02.03** Τριγλώχινα βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
335.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.03

Βαλβιδοπλαστική
Εξαιρ.: Βαλβιδοπλαστική σε συγγενείς βαλβιδοπάθειες (335.08)
Σηµ.: Η καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.
Η ταυτόχρονη αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(335.01).

335.03.00

Βαλβιδοπλαστική αορτής

335.03.01

Βαλβιδοπλαστική µιτροειδούς, δακτυλιοπλαστική

335.03.02

Βαλβιδοπλαστική µιτροειδούς, ανακατασκευή γλώχινας

335.03.03

Βαλβιδοπλαστική πνευµονικής, δακτυλιοπλαστική

335.03.04

Βαλβιδοπλαστική τριγλώχινας, δακτυλιοπλαστική

335.03.05

Βαλβιδοπλαστική τριγλώχινας, ανακατασκευή γλώχινας

335.03.98

Άλλη

335.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Άλλες επεµβάσεις σε καρδιακή βαλβίδα
Σηµ.:

335.04.00
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Η καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

Αορτική βαλβίδα
.01

∆ιερεύνηση (µε θροµβεκτοµή)

.02

Υποβαλβιδική ινώδης εκτοµή

.03

Υποβαλβιδική µυϊκή εκτοµή

.04

Υπερβαλβιδική εκτοµή

.05

Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας

.06

Απασβέστωση

.08

Εµφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού µοσχεύµατος, µε µηχανική βαλβίδα

.09

Εµφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού µοσχεύµατος, µε βιολογική βαλβίδα

.10

Ανακατασκευή αορτικής ρίζας, µε εµφύτευση αγγειακού µοσχεύµατος, κατά David

.11

Ανακατασκευή της ρίζας της αορτής µε εµφύτευση αγγειακού µοσχεύµατος κατά Yacoub

.12

Αντικατάσταση µε αυτοµεταµόσχευση [επέµβαση Ross]

.98

Άλλη

Σηµ.:

335.04.01

335.04.02

335.04.03

Η αντικατάσταση της πνευµονικής βαλβίδας περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Μιτροειδής βαλβίδα
.01

∆ιερεύνηση (µε θροµβεκτοµή)

.02

Ανακατασκευή τενόντιων χορδών και θηλωδών µυών

.03

Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας

.04

Απασβέστωση

.98

Άλλη

Πνευµονική βαλβίδα
.01

∆ιερεύνηση (µε θροµβεκτοµή)

.02

Υποβαλβιδική ινώδης εκτοµή

.03

Υποβαλβιδική µυϊκή εκτοµή

.04

Υπερβαλβιδική εκτοµή

.05

Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας

.06

Απασβέστωση

.08

Εµφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού µοσχεύµατος, µε µηχανική βαλβίδα

.09

Εµφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού µοσχεύµατος, µε βιολογική βαλβίδα

.98

Άλλη

Τριγλώχινα βαλβίδα
.01

∆ιερεύνηση (µε θροµβεκτοµή)

.02

Ανακατασκευή τενόντιων χορδών και θηλώδων µυών

.03

Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας

.04

Απασβέστωση

.98

Άλλη

335.04.98

Άλλη

335.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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335.05

∆ηµιουργία και µεγέθυνση ελλείµµατος καρδιακού διαφράγµατος
Σηµ.:

Η χρήση καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

335.05.00

Μεγέθυνση ήδη υπάρχοντος ελλείµµατος καρδιακού διαφράγµατος

335.05.01

∆ηµιουργία ελλείµµατος καρδιακού διαφράγµατος (επέµβαση διαφυγής κατά Blalock-Hanlon)

335.05.98

Άλλη

335.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.06

Πλαστική αποκατάσταση του καρδιακού διαφράγµατος σε συγγενή καρδιακά
ελλείµµατα
Εξαιρ.: Σύγκλειση επίκτητου ελλείµµατος µεσοκοιλιακού διαφράγµατος (337.04.06)
Σύγκλειση επίκτητου ελλείµµατος µεσοκολπικού διαφράγµατος (337.04.07)
Σύγκλειση ελλείµµατος καρδιακού διαφράγµατος στα πλαίσια διόρθωσης τετραλογίας
Fallot (335.09.00)
Σηµ.: Η καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

335.06.00

Μεσοκολπικό έλλειµµα, σύγκλειση χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.06.01

Μεσοκολπικό έλλειµµα, µερική σύγκλειση

335.06.02

Μεσοκολπικό έλλειµµα, πλήρης σύγκλειση

335.06.03

Μεσοκοιλιακό έλλειµµα, σύγκλειση χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.06.04

Μεσοκοιλιακό έλλειµµα, µερική σύγκλειση

335.06.05

Μεσοκοιλιακό έλλειµµα, πλήρης σύγκλειση

335.06.06

Κολποκοιλιακό έλλειµµα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό, διόρθωση

335.06.07

Κολποκοιλιακό έλλειµµα, µερικό, διόρθωση

335.06.08

Κολποκοιλιακό έλλειµµα, πλήρες, διόρθωση

335.06.98

Άλλη

335.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.07

Επεµβάσεις σε συγγενείς αγγειακές ανωµαλίες

335.07.00

Ανοικτός αρτηριακός (βοτάλειος) πόρος

335.07.01

Στένωση ισθµού της αορτής

335.07.02

Έκτοπη δεξιά υποκλείδια αρτηρία

335.07.03

Ανώµαλη έκφυση αριστερής πνευµονικής αρτηρίας από δεξιά

335.07.04

Εξαιρ.: Επέµβαση δηµιουργίας επικοινωνίας µεταξύ µικρής [πνευµονικής] και µεγάλης κυκλοφορίας
(339.00)
Κοίλη φλέβα

335.07.05

Πνευµονική φλέβα

335.07.06

Στεφανιαία αγγεία
Περιλ.:

335.07.07
160

Τοµή µυϊκής γέφυρας στεφανιαίων

∆ιόρθωση ανώµαλης εκβολής στεφανιαίων αγγείων
∆ιακοπτόµενο αορτικό τόξο
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335.07.08

Παράπλευρα αγγεία, µονήρους εντόπισης

335.07.98

Άλλες

335.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.08

Επεµβάσεις σε συγγενείς βαλβιδοπάθειες της καρδιάς
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις στα πλαίσια διόρθωσης τετραλογίας Fallot (335.09.00)
Σηµ.: Ο τύπος της επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ανακατασκευή βαλβίδας
01 Αντικατάσταση βαλβίδας µε αλλοµόσχευµα
02 Αντικατάσταση βαλβίδας µε ξενοµόσχευµα (βιοπρόθεση)
03 Αντικατάσταση βαλβίδας µε ξενοµόσχευµα, χωρίς stent
04 Αντικατάσταση βαλβίδας µε τεχνητή πρόθεση
05 Αντικατάσταση βαλβίδας µε βαλβιδοφόρο σωληνωτό µόσχευµα (conduit)
06 Αντικατάσταση βαλβίδας µε αυτοµόσχευµα και αλλοµόσχευµα/ξενοµόσχευµα
(επέµβαση κατά Ross)
07 Αντικατάσταση βαλβίδας µε αυτοµόσχευµα και αλλοµοσχεύµα/ξενοµόσχευµα µε
πλαστική διεύρυνσης της οδού εκροής της αριστερής κοιλίας (επέµβαση κατά
Ross-Konno)
98 Άλλη

335.08.00** Αορτική βαλβίδα
335.08.01** Μιτροειδής βαλβίδα
335.08.02** Πνευµονική βαλβίδα
335.08.03** Τριγλώχινα βαλβίδα
335.08.04** Κολποκοιλιακή βαλβίδα
335.08.05** Βαλβίδα κοινού αρτηριακού κορµού
335.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.09

Άλλες επεµβάσεις της καρδιάς σε συγγενείς ανωµαλίες

335.09.00

Πλήρης διόρθωση τετραλογίας Fallot

335.09.01

∆ιόρθωση µετάθεσης των µεγάλων αγγείων (TGA)

335.09.02

335.09.03

.00

Κολπική διόρθωση

.01

Ανατοµική αρτηριακή διόρθωση (arterial switch)

.02

Επέµβαση διπλής µετατόπισης (double switch)

.98

Άλλη

∆ιόρθωση ανώµαλης εκβολής πνευµονικών φλεβών
.00

Πλήρης

.01

Μερική

∆ιόρθωση διπλής εξόδου δεξιάς κοιλίας
.00

Τύπος Fallot

.01

Μη Fallot τύπος

335.09.04

∆ιόρθωση διπλής εξόδου αριστερής κοιλίας

335.09.05

∆ιόρθωση κοινού αρτηριακού κορµού (truncus arteriosus )

335.09.06

Η διόρθωση αορτικής στένωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (335.07.01).
Σηµ.:
Επέµβαση σε µια καρδιά µονήρους κοιλίας (λειτουργική/µορφολογική)
.00

Μονόδροµη επέµβαση Glenn

.01

Αµφίδροµη επέµβαση Glenn

.02

Αµφοτερόπλευρη επέµβαση Glenn
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.03

Επέµβαση Fontan, ενδοκαρδιακό τούνελ (αγωγός)

.04

Επέµβαση Fontan, εξωκαρδιακό τούνελ (αγωγός)

.05

Επέµβαση Fontan, άλλη

.06

Damus-Kay-Stansel επέµβαση

.07

Επέµβαση τύπου Norwood

.98

Άλλη

335.09.07

∆ιόρθωση τρίχωρου κόλπου (cor triatriatum)

335.09.08

∆ιόρθωση συνδρόµου απουσίας πνευµονικής βαλβίδας

335.09.98

Άλλη

335.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

335.10

Επεµβάσεις ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) σε καρδιακές βαλβίδες

335.10.00

Εµφύτευση βαλβίδας αντικατάστασης της αορτικής

Σηµ.:

Η χρήση διοισοφάγιου υπερηχοκαρδιογραφήµατος περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00

Ενδοαγγειακά

.01

∆ιακορυφαία (διαθωρακικά)

335.10.01

Ενδοαγγειακή εµφύτευση βαλβίδας αντικατάστασης της πνευµονικής

335.10.02

Ενδοαγγειακή βαλβιδοπλαστική της µιτροειδούς
Περιλ.:

335.10.03

335.10.04

∆ιαδερµική δακτυλιοπλαστική µιτροειδούς µε ελικοειδές σύρµα

Εξαιρ.: ∆ιαρτηριακή ή διαφλεβική ανακατασκευή µιτροειδούς βαλβίδας (335.10.04.00, 335.10.04.01)
Εµφύτευση βαλβίδας αντικατάστασης µιτροειδούς
.00

Ενδοαγγειακά

.01

∆ιακορυφαία (διαθωρακικά)

Ενδοαγγειακή ανακατασκευή της µιτροειδούς βαλβίδας
.00

∆ιαρτηριακά

.01

∆ιαφλεβικά

Περιλ.:

Περιλ.:

∆ιαρτηριακή ανακατασκευή µιτροειδούς βαλβίδας από την αριστερή κοιλία

∆ιαφλεβική επιδιόρθωση µιτροειδούς µε clip (MitraClip)

335.10.05

Ενδοαγγειακή ανακατασκευή της τριγλώχινας βαλβίδας

335.10.98

Άλλη

335.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

336

Επεµβατικές πράξεις στα στεφανιαία αγγεία
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωµαλίες των αγγείων (335.07)
Σηµ.: Η χρήση καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, εφόσον
δεν περιλαµβάνεται σαν πληροφορία στον κύριο κωδικό.
Ο τύπος του µοσχεύµατος για τους κωδικούς 336.01 και 336.02 πρέπει να
κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
01 Με αυτογενείς φλέβες
03 Με αυτογενείς αρτηρίες
05 Με ξενοµόσχευµα
06 Με πρόθεση
98 Άλλο
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Ενδαρτηριεκτοµή των στεφανιαίων αγγείων
Περιλ.: Ενδαρτηριεκτοµή µε laser (laser-desobliteration)
Ανοικτή αγγειοπλαστική µε µπαλόνι
Θροµβοενδαρτηριεκτοµή
Χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολές
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική-διαυλική παρέµβαση σε αγγεία της καρδιάς και στα στεφανιαία αγγεία
(583.07).
∆ιαδερµική-διαυλική παρέµβαση σε αγγεία της µικρής (πνευµονικής) κυκλοφορίας
(583.08).

336.00.00

Ενδαρτηριεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά

336.00.01

Ενδαρτηριεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά, µε εµβάλωµα (patch)

336.00.02

Ενδαρτηριεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά, µε τοποθέτηση stent σε ένα στεφανιαίο αγγείο

336.00.03

Ενδαρτηριεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά, µε τοποθέτηση δύο stent σε ένα στεφανιαίο αγγείο

336.00.04

Ενδαρτηριεκτοµή, ανοικτά χειρουργικά, µε τοποθέτηση stent σε παραπάνω από ένα στεφανιαία αγγεία

336.00.98

Άλλη

336.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

336.01

∆ιενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (bypass)
Σηµ.:

Η καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Η ταυτόχρονη εξαίρεση ανευρύσµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (336.09.01).
Η ανοικτή χειρουργική εξαίρεση αγγείου για µεταµόσχευση περιλαµβάνεται στον
κωδικό.
Η ενδοσκοπική εξαίρεση αγγείου για µεταµόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(338.11 κ.επ.).
Ο τύπος του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τον πίνακα πριν τον κωδικό 336.00.

336.01.00** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass)
336.01.01** ∆ιπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass)
336.01.02** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass)
336.01.03** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass)
336.01.04** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass)
336.01.05** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass)
336.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

336.02

∆ιενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (bypass), µε ελάχιστά επεµβατικές
τεχνικές (minimally invasive)
Σηµ.:

Η χρήση συσκευής καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(585.01).
Η ανοικτή χειρουργική εξαίρεση αγγείου για µεταµόσχευση περιλαµβάνεται στον
κωδικό.
Η ενδοσκοπική εξαίρεση αγγείου για µεταµόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(338.11 κ.επ.).
Ο τύπος του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τον πίνακα πριν τον κωδικό 336.00.

336.02.00** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε στερνοτοµή
336.02.01** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε θωρακοτοµή
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336.02.02** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισµός χειρουργικού ροµπότ (κονσόλας)
336.02.03** ∆ιπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε στερνοτοµή

336.02.04** ∆ιπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε θωρακοτοµή
336.02.05** ∆ιπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισµός χειρουργικού ροµπότ (κονσόλας)
336.02.06** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε στερνοτοµή

336.02.07** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε θωρακοτοµή
336.02.08** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισµός χειρουργικού ροµπότ (κονσόλας)
336.02.09** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε στερνοτοµή

336.02.10** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε θωρακοτοµή
336.02.11** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισµός χειρουργικού ροµπότ (κονσόλας)
336.02.12** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε στερνοτοµή

336.02.13** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε θωρακοτοµή
336.02.14** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισµός χειρουργικού ροµπότ (κονσόλας)
336.02.15** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε στερνοτοµή

336.02.16** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), µε θωρακοτοµή
336.02.17** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.:
336.02.98** Άλλη

Χειρισµός χειρουργικού ροµπότ (κονσόλας)

336.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

336.03

Άλλη επαναγγείωση της καρδιάς

336.03.00

Στεφανιαίο εµβάλωµα

336.03.01

Εξαιρ.: Στεφανιαίο εµβάλωµα σε συνδυασµό µε ενδαρτηριεκτοµή (336.00.01)
Αναθεώρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης

336.03.02

∆ιενέργεια νέας αορτοστεφανιαίας παράκαµψης

336.03.03

Μετάθεση στεφανιαίων αγγείων

336.03.04

Επαναγγείωση µε ελεύθερο µόσχευµα της έσω µαστικής αρτηρίας

336.03.05

Εµφύτευση της έσω µαστικής αρτηρίας στο µυοκάρδιο

336.03.06

∆ιαµυοκαρδιακή επαναγγείωση µε laser (TMLR)

336.03.98

Άλλη

336.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

336.04

Χρήση συστηµάτων µηχανικής αναστόµωσης σε επεµβάσεις των στεφανιαίων
αγγείων
Σηµ.:

336.04.00
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Αυτοί οι κωδικοί χρησιµοποιούνται ως πρόσθετοι για τις επεµβατικές πράξεις της
ενότητας κωδικών 336.
Η µηχανική αναστόµωση του εγγύς τµήµατος των αγγείων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά από την µηχανική αναστόµωση του άπω τµήµατος αυτών.

Χρήση συστήµατος µηχανικής αναστόµωσης στο εγγύς τµήµα (στην αορτή)
.00

1 αναστόµωση

.01

2 αναστοµώσεις

.02

3 και άνω αναστοµώσεις
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Χρήση συστήµατος µηχανικής αναστόµωσης στο άπω τµήµα (στα στεφανιαία αγγεία)
.00

1 αναστόµωση

.01

2 αναστοµώσεις

.02

3 αναστοµώσεις

.03

4 αναστοµώσεις

.04

5 και άνω αναστοµώσεις

336.09

Άλλες επεµβάσεις των στεφανιαίων αγγείων

336.09.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

336.09.01

∆ιόρθωση ανευρύσµατος

336.09.02

Σύγκλειση συγγενούς στεφανιαίου συριγγίου

336.09.03

Ανακατασκευή στεφανιαίου κόλπου

336.09.04

Συµπαθεκτοµή των στεφανιαίων αγγείων

336.09.05

Σύγκλειση παράπλευρων αγγείων

336.09.98

Άλλη

336.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337

Επεµβάσεις αντιµετώπισης αρρυθµιών και άλλες επεµβατικές πράξεις
καρδιάς και περικαρδίου
Σηµ.:

Η χρήση καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01),
εφόσον δεν περιλαµβάνεται στον κύριο κωδικό.

337.00

Περικαρδιοτοµή και καρδιοτοµή

337.00.00

Παροχέτευση περικαρδίου

337.00.01

Περικαρδιοτοµή

337.00.02

Συµφυσιόλυση στο περικάρδιο

337.00.03

Καρδιοτοµή
Περιλ.:

Θροµβεκτοµή

337.00.04

Αφαίρεση ξένου σώµατος
Επικαρδιακή τοµή

337.00.05

Ενδοκαρδιακή τοµή

337.00.06

Επιµυοκαρδιακή τοµή

337.00.98

Άλλη

337.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.01

Χειρουργική κατάλυση αρρυθµιογόνου εστίας σε ταχυαρρυθµίες

337.01.03

Ενδοκαρδιακά

337.01.04

.00

Με µονοπολικό (συµβατικό) υψίσυχνο ρεύµα

.01

Με υψίσυχνο ρεύµα και ταυτόχρονη ψύξη

.02

Με διπολικό υψίσυχνο ρεύµα

.03

Κατάλυση µε κρυοθερµία (κατάλυση ψύξης)

.04

Κατάλυση µε µικροκύµατα

.05

Κατάλυση µε υψηλής συχνότητας υπερήχους

.06

Με φωτοπηξία (laser)

.98

Με άλλες πηγές ενέργειας

Επικαρδιακά, ανοικτά χειρουργικά
.00

Με µονοπολικό (συµβατικό) υψίσυχνο ρεύµα
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337.01.05

.01

Με µονοπολικό υψίσυχνο ρεύµα και ταυτόχρονη ψύξη

.02

Με διπολικό υψίσυχνο ρεύµα

.03

Κατάλυση µε κρυοθερµία (κατάλυση ψύξης)

.04

Κατάλυση µε µικροκύµατα

.05

Κατάλυση µε υψηλής συχνότητας υπερήχους

.06

Με φωτοπηξία (laser)

.98

Με άλλες πηγές ενέργειας

Επικαρδιακά, ενδοσκοπικά
.00

Με µονοπολικό (συµβατικό) υψίσυχνο ρεύµα

.01

Με µονοπολικό υψίσυχνο ρεύµα και ταυτόχρονη ψύξη

.02

Με διπολικό υψίσυχνο ρεύµα

.03

Κατάλυση µε κρυοθερµία (κατάλυση ψύξης)

.04

Κατάλυση µε µικροκύµατα

.05

Κατάλυση µε υψηλής συχνότητας υπερήχους

.06

Με φωτοπηξία (laser)

.98

Με άλλες πηγές ενέργειας

337.01.98

Άλλη

337.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.02

Έκτοµη και καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου και περικαρδιεκτοµή

337.02.00

Τοπική εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά

337.02.01

Εξαιρ.: Βιοψία περικαρδίου µε τοµή (158.00.01)
Τοπική εκτοµή, θωρακοσκοπικά

337.02.02

Μερική εκτοµή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), ανοικτά χειρουργικά

337.02.03

Μερική εκτοµή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), θωρακοσκοπικά

337.02.04

Υφολική περικαρδιεκτοµή

337.02.05

Ολική περικαρδιεκτοµή (αποφλοίωση)

337.02.06

Λήψη περικαρδιακού εµβαλώµατος

337.02.07

Καταστροφή

337.02.98

Άλλη

337.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.03

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού της καρδιάς

337.03.00

Εκτοµή στον καρδιακό κόλπο

337.03.01

Εκτοµή στην καρδιακή κοιλία

337.03.02

Μερική αριστερή κοιλιεκτοµή (Batista)

337.03.03

Εκτοµή ανευρύσµατος σε καρδιακό κόλπο

337.03.04

Εκτοµή ανευρύσµατος σε καρδιακή κοιλία

337.03.05

Ανάπλαση κοιλίας κατά MAZE (τροποποιηµένη επέµβαση)

337.03.06

Εκτοµή στο ερεθισµαταγωγό σύστηµα της κοιλίας

337.03.07

Καταστροφή ερεθισµαταγωγού συστήµατος κόλπου

337.03.08

Εξαιρ.: κατάλυση υψηλών ραδιοσυχνοτήτων µε καθετηριασµό (583.05)
Καταστροφή ερεθισµαταγωγού συστήµατος κοιλίας

337.03.98

Εξαιρ.: κατάλυση υψηλών ραδιοσυχνοτήτων µε καθετηριασµό (583.05)
Άλλη

337.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς
Εξαιρ.: Πλαστική ανακατασκευή καρδιακού διαφράγµατος σε συγγενείς καρδιακές ανωµαλίες
(335.06)
Σηµ.: Η καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

337.04.00

Συρραφή του περικαρδίου (µετά από τραυµατισµό)

337.04.01

Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου χωρίς εµβάλωµα

337.04.02

Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου µε εµβάλωµα

337.04.03

Συρραφή του µυοκαρδίου (µετά από τραυµατισµό)

337.04.04

Πλαστική αποκατάσταση µυοκαρδίου χωρίς εµβάλωµα

337.04.05

Πλαστική αποκατάσταση µυοκαρδίου µε εµβάλωµα

337.04.06

Σύγκλειση επίκτητης µεσοκοιλιακής επικοινωνίας (π.χ. µετά από έµφραγµα µυοκαρδίου)

337.04.07

Σύγκλειση επίκτητης µεσοκολπικής επικοινωνίας

337.04.98

Άλλη

337.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.05

Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων
Σηµ.:

337.05.00

337.05.01

Η καρδιοπνευµονική παράκαµψη περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε βαθιά ή πολύ βαθιά συστηµατική
υποθερµία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00,
585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
Εάν η καρδιοπνευµονική παράκαµψη είναι µε ενδοαορτικό µπαλόνι, πρέπει να
κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

Μεταµόσχευση καρδιάς, ορθοτοπική
.00

Χωρίς νορµόθερµη και µε σφυγµική ροή συντήρηση καρδιακού µοσχεύµατος

.01

Με νορµόθερµη και µε σφυγµική ροή συντήρηση καρδιακού µοσχεύµατος

Μεταµόσχευση καρδιάς ετεροτοπική (υποβοηθητική καρδιά)
.00

Χωρίς νορµόθερµη και µε σφυγµική ροή συντήρηση καρδιακού µοσχεύµατος

.01

Με νορµόθερµη και µε σφυγµική ροή συντήρηση καρδιακού µοσχεύµατος

337.05.02

Μεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων en-block

337.05.03

Επαναµεταµόσχευση καρδιάς κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
.00

Χωρίς νορµόθερµη και µε σφυγµική ροή συντήρηση καρδιακού µοσχεύµατος

.01

Με νορµόθερµη και µε σφυγµική ροή συντήρηση καρδιακού µοσχεύµατος

337.05.04

Επαναµεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων en block κατά την διάρκεια της ίδιας νοσηλείας

337.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.06

Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά, χειρουργικά
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική εισαγωγή ενδοαορτικού µπαλονιού (583.09.00)
Σηµ.: Σε µεµονωµένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά, πρέπει να επιλεχθεί ο
κωδικός της αντίστοιχης νέας αντλίας που τοποθετείται.
Η χρήση της εξωσωµατικής οξυγονωσης µε µεµβράνη (ECMO) πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (585.02 κ.επ.).

337.06.00

Ενδοαορτικός αεροθάλαµος
Σηµ.:

Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.00 κ.επ.).
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337.06.02

337.06.03

337.06.04

337.06.05

337.06.06

337.06.07

.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

Συσκευή υποστήριξης µιας κοιλίας, εξωσωµατική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη)
Σηµ.:

Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.01 κ.επ.).

.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

.02

Μεµονωµένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά

Συσκευή αµφικοιλιακής υποστήριξης, εξωσωµατική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη)
Σηµ.:

Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.02 κ.επ.).

.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

.02

Μεµονωµένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά

Συσκευή υποστήριξης µιας κοιλίας, εµφυτεύσιµη ενδοσωµατικά
.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

Συσκευή αµφικοιλιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εµφυτεύσιµη ενδοσωµατικά
.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

Τεχνητή καρδιά (πλήρης αντικατάσταση καρδιάς)
.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

Συσκευή υποστήριξης µίας κοιλίας, εµφυτεύσιµη παρασωµατικά
Εξαιρ.: Φυγόκεντρες ή περιστροφικές αντλίες για βραχυπρόθεσµη υποστήριξη της κυκλοφορίας
(337.06.02 κ.επ.)

337.06.08

.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

.02

Μεµονωµένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά

Συσκευή αµφικοιλιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εµφυτεύσιµη παρασωµατικά
Εξαιρ.: Φυγόκεντρες ή περιστροφικές αντλίες για βραχυπρόθεσµη υποστήριξη της κυκλοφορίας
(337.06.03 κ.επ.)
.00

Τοποθέτηση

.01

Αφαίρεση

.02

Μεµονωµένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά

337.06.98

Άλλη

337.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.07

Εµφύτευση βηµατοδότη και απινιδωτή
Περιλ.: Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στους κωδικούς 337.07.00 έως 337.07.08
Σηµ.: Η χρήση απινιδωτή µε πρόσθετο καταγραφέα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(337.07.15 κ.επ.).
Η χρήση βηµατοδότη συµβατού µε µαγνητική τοµογραφία (MRI) πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (393.04).

337.07.00

Βηµατοδότης, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.07.01

Βηµατοδότης µιας καρδιακής κοιλότητας

337.07.02

Βηµατοδότης δύο καρδιακών κοιλοτήτων (κολποκοιλιακός) µε ένα ηλεκτρόδιο

337.07.03

Βηµατοδότης δύο καρδιακών κοιλοτήτων (κολποκοιλιακός) µε δύο ηλεκτρόδια
.00
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Κεφάλαιο 3
Με αντιταχυκαρδιακή διέγερση

Αµφικοιλιακός βηµατοδότης (σύστηµα τριών καρδιακών κοιλοτήτων)
.00

Χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο

.01

Με κολπικό ηλεκτρόδιο

Απινιδωτής µιας κοιλότητας
.00

Χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

.01

Με ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

Απινιδωτής δύο κοιλοτήτων
Αµφικοιλιακός απινιδωτής
.00

Χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο

.01

Με κολπικό ηλεκτρόδιο

337.07.08

Καταγραφέας καρδιακών γεγονότων [cardiac event recording]

337.07.11

Σύστηµα για µη επεµβατική παρακολούθηση αντιδράσεων απόρριψης µετά από µεταµόσχευση καρδιάς

337.07.12

Περιλ.: Ενδοκαρδιακό ηλεκτρόγραµµα (IMEG)
Μεµονωµένη τοποθέτηση ηλεκτροδίου, ανοικτά χειρουργικά

337.07.13

.00

Επικαρδιακού ηλεκτροδίου, αριστερής κοιλίας

.01

Επικαρδιακού ηλεκτροδίου, δεξιάς κοιλίας

.02

Επιθωρακικά

Χρησιµοποίηση βηµατοδότη ή απινιδωτή µε ασύρµατο σύστηµα παρακολούθησης
Σηµ.:

337.07.15

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Η εµφύτευση ή αντικατάσταση βηµατοδότη ή απινιδωτή
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Χρησιµοποίηση απινιδωτή µε πρόσθετο καταγραφέα
Σηµ.:

Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι. Η εµφύτευση ή αντικατάσταση απινιδωτή πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

.00

Με καταγραφέα εξωαγγειακού πνευµονικού ύδατος

.01

Με πρόσθετο αισθητήρα πίεσης για µη επεµβατική καταµέτρηση της πίεσης στη δεξιά κοιλία
Περιλ.:

337.07.16

337.07.17

Μέτρηση εξωαγγειακού πνευµονικού ύδατος (πνευµονικού οιδήµατος)

.02

Με καταγραφέα συσταλτικότητας του καρδιακού µυός

.03

Με καταγραφή διαστήµατος ST

.98

Άλλη

Μεµονωµένη τοποθέτηση ηλεκτροδίου, ενδοαγγειακά
.00

Αριστερής κοιλίας

.01

∆εξιάς κοιλίας

.02

∆εξιού κόλπου

Χρησιµοποίηση βηµατοδότη µε καταγραφέα
Σηµ.:

Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι. Η εµφύτευση ή αντικατάσταση βηµατοδότη πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

.00

Με καταγραφέα πνευµονικού οιδήµατος

.98

Άλλη

337.07.18

Απινιδωτής µε υποδόριο ηλεκτρόδιο (υποδόριος απινιδωτής)

337.07.98

Άλλη

337.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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337.08

Αφαίρεση, αντικατάσταση και επισκευή βηµατοδότη και απινιδωτή
Σηµ.:

Η χρήση απινιδωτή µε πρόσθετη λειτουργία καταγραφής πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (337.07.15 κ.επ.).
Η χρήση βηµατοδότη συµβατού µε µαγνητική τοµογραφία (MRI) πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (393.04).
Για τους κωδικούς µε ** πρέπει να κωδικοποιείται ο τύπος του συστήµατος στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Βηµατοδότης χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
01 Βηµατοδότης µίας κοιλότητας
02 Βηµατοδότης δύο κοιλοτήτων
05 Απινιδωτής δύο κοιλοτήτων
07 Καταγραφέας καρδιακών γεγονότων (cardiac event recording)
10 Αµφικοιλιακός βηµατοδότης (σύστηµα τριών καρδιακών κοιλοτήτων) χωρίς
κολπικό ηλεκτρόδιο
11 Αµφικοιλιακός βηµατοδότης (σύστηµα τριών καρδιακών κοιλοτήτων) µε κολπικό
ηλεκτρόδιο
12 Απινιδωτής µίας κοιλότητας, χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος
13 Απινιδωτής µίας κοιλότητας, µε ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος
14 Αµφικοιλιακός απινιδωτής χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
15 Αµφικοιλιακός απινιδωτής µε κολπικό ηλεκτρόδιο
98 Άλλο

337.08.00** Αφαίρεση γεννήτριας
337.08.01

Αφαίρεση ηλεκτροδίου
Σηµ.:

Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων µε laser ή µε άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (337.08.10 κ.επ.).

.08

Βηµατοδότης

.09

Απινιδωτής

.10

Συσκευή καρδιακού επανασυγχρονισµού

337.08.02** Αφαίρεση ηλεκτροδίου και γεννήτριας [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,10-15,98]
Σηµ.:

Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων µε laser ή µε άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (337.08.10 κ.επ.).
337.08.03** Επισκευή ηλεκτροδίου [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,10-15,98]
337.08.04** ∆ιόρθωση της θέσης της γεννήτριας
337.08.05** Αντικατάσταση γεννήτριας (χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου)
337.08.06** Αντικατάσταση γεννήτριας και ηλεκτροδίου
Σηµ.:

Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων µε laser ή µε άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (337.08.10 κ.επ.).
337.08.07** Αντικατάσταση ηλεκτροδίου [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,10-15,98]
Σηµ.:

Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων µε laser ή µε άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (337.08.10 κ.επ.).
337.08.08** ∆ιόρθωση σύζευξης
337.08.10
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Επιπλέον πληροφορία για την αφαίρεση ηλεκτροδίου
Σηµ.:

Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι.Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µαζί µε τους κωδικούς
337.08.01, 337.08.02, 337.08.06 και 337.08.07.

.00

Χρησιµοποίηση Excimer-laser

.02

Χρησιµοποίηση ηλεκτρικής διαθερµίας

.03

Χρησιµοποίηση µηχανικού κλειδιού ελεγχόµενης περιστροφής

.04

Χρησιµοποίηση 1 ενδοαυλικά επεκτεινόµενου εξωλκέα αφαίρεσης ηλεκτροδίου

.05

Χρησιµοποίηση 2 ενδοαυλικά επεκτεινόµενων εξωλκέων αφαίρεσης ηλεκτροδίου
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337.08.11

.06

Χρησιµοποίηση 3 ενδοαυλικά επεκτεινόµενων εξωλκέων αφαίρεσης ηλεκτροδίου

.98

Χρησιµοποίηση άλλης µορφής τεχνικής υποστήριξης

Μετατροπή συστήµατος βηµατοδότη σε άλλο σύστηµα βηµατοδότη ή σε απινιδωτή
.00

Μετατροπή βηµατοδότη µιας κοιλότητας σε βηµατοδότη δύο κοιλοτήτων

.01

Μετατροπή βηµατοδότη µίας κοιλότητας σε αµφικοιλιακό βηµατοδότη [σύστηµα τριών κοιλοτήτων], χωρίς κολπικό
ηλεκτρόδιο
Μετατροπή βηµατοδότη µίας κοιλότητας σε αµφικοιλιακό βηµατοδότη [σύστηµα τριών κοιλοτήτων], µε κολπικό
ηλεκτρόδιο
Μετατροπή βηµατοδότη δύο κοιλοτήτων σε βηµατοδότη µιάς κοιλότητας

.02
.03

.06

Μετατροπή βηµατοδότη δύο κοιλοτήτων σε αµφικοιλιακό βηµατοδότη [σύστηµα τριών κοιλοτήτων], χωρίς κολπικό
ηλεκτρόδιο
Μετατροπή βηµατοδότη δύο κοιλοτήτων σε αµφικοιλιακό βηµατοδότη [σύστηµα τριών κοιλοτήτων], µε κολπικό
ηλεκτρόδιο
Μετατροπή αµφικοιλιακού βηµατοδότη (σύστηµα τριών κοιλοτήτων) σε βηµατοδότη µιας κοιλότητας

.07

Μετατροπή αµφικοιλιακού βηµατοδότη (σύστηµα τριών κοιλοτήτων) σε βηµατοδότη δύο κοιλοτήτων

.08

Μετατροπή βηµατοδότη σε απινιδωτή µιας κοιλότητας χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

.09

Μετατροπή βηµατοδότη σε απινιδωτή µιας κοιλότητας µε ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

.10

Μετατροπή βηµατοδότη σε απινιδωτή δύο κοιλοτήτων

.11

Μετατροπή βηµατοδότη σε αµφικοιλιακό απινιδωτή χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο

.12

Μετατροπή βηµατοδότη σε αµφικοιλιακό απινιδωτή µε κολπικό ηλεκτρόδιο

.98

Άλλη

.04
.05

337.08.12
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Μετατροπή συστήµατος απινιδωτή σε άλλο σύστηµα απινιδωτή ή βηµατοδότη
.00

Μετατροπή απινιδωτή µίας κοιλότητας σε απινιδωτή δύο κοιλοτήτων

.01

Μετατροπή απινιδωτή µίας κοιλότητας σε αµφικοιλιακό απινιδωτή χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο

.02

Μετατροπή απινιδωτή µίας κοιλότητας σε αµφικοιλιακό απινιδωτή µε κολπικό ηλεκτρόδιο

.03

Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλοτήτων σε απινιδωτή µίας κοιλότητας χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

.04

Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλοτήτων σε απινιδωτή µίας κοιλότητας µε ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

.05

Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλοτήτων σε αµφικοιλιακό απινιδωτή χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο

.06

Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλοτήτων σε αµφικοιλιακό απινιδωτή µε κολπικό ηλεκτρόδιο

.07

Μετατροπή αµφικοιλιακού απινιδωτή σε απινιδωτή µίας κοιλότητας χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

.08

Μετατροπή αµφικοιλιακού απινιδωτή σε απινιδωτή µίας κοιλότητας µε ανίχνευση κολπικού ερεθίσµατος

.09

Μετατροπή αµφικοιλιακού απινιδωτή σε απινιδωτή δύο κοιλοτήτων

.10

Μετατροπή απινιδωτή µίας κοιλότητας σε βηµατοδότη µίας κοιλότητας

.11

Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλοτήτων σε βηµατοδότη δύο κοιλοτήτων

.12

Μετατροπή αµφικοιλιακού απινιδωτή (σύστηµα τριών καρδιακών κοιλοτήτων) χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο σε
αµφικοιλιακό βηµατοδότη χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
Μετατροπή αµφικοιλιακού απινιδωτή (σύστηµα τριών καρδιακών κοιλοτήτων) µε κολπικό ηλεκτρόδιο σε αµφικοιλιακό
βηµατοδότη µε κολπικό ηλεκτρόδιο
Άλλη

.13
.98

337.08.98

Άλλη

337.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.09

Άλλες επεµβάσεις σε καρδιά και περικάρδιο

337.09.00

Ανοικτή καρδιακή µάλαξη

337.09.01

Σύγκλειση καρδιακού ωτίου

337.09.02

Λήψη καρδιάς µεταθάνατια (για µεταµόσχευση)
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται ακόµα και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέµβαση ή
όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για µεταµόσχευση.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.
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337.09.03

Λήψη καρδιακού ιστού µεταθάνατια (για µεταµόσχευση)
Σηµ.:

337.09.04

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται ακόµα και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέµβαση ή
όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για µεταµόσχευση.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Λήψη καρδιάς-πνευµόνων µεταθάνατια (για µεταµόσχευση)
Σηµ.:

337.09.05

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται ακόµα και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέµβαση ή
όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για µεταµόσχευση.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Επανεπέµβαση

337.09.06

Μυοκαρδιοπλαστική

337.09.07

Εµφύτευση ή αφαίρεση εξωτερικού συστήµατος µηχανικής υποστήριξης του µυοκαρδίου

337.09.08

Εµφύτευση, αντικατάσταση ή επισκευή µιας συσκευής CCM (cardiac contractility modulation-System)
(συσκευή διαµόρφωσης καρδιακής συσταλτικότητας)

337.09.09

.00

Εµφύτευση και αντικατάσταση

.01

Επισκεύη

Εµφύτευση αντικατάσταση και αφαίρεση επικαρδιακής συσκευής υποστήριξης κοιλίας
.00

Εµφύτευση ή αντικατάσταση

.01

Αφαίρεση

337.09.10

Τοποθέτηση αγγειακής πρόθεσης που φέρει βιολογική βαλβίδα στην αορτή

337.09.11

Προσαρµογή δυναµικού δακτυλίου βαλβιδοπλαστικής

337.09.98

Άλλη

337.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.10

Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς µε τεχνική ελάχιστης επεµβατικότητας
(minimally invasive)

337.10.00

Ενδαρτηριακή τοποθέτηση συσκευής διαχωρισµού κοιλίας (ventricular partitioning device)

337.10.98

Άλλη

337.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

337.11

Ανοικτή χειρουργική εµφύτευση και αφαίρεση καθετήρων για χρησιµοποίηση
καρδιοπνευµονικής παράκαµψης (εξωσωµατικής οξυγόνωσης δια µεµβράνης)
Σηµ.:

337.11.00

337.11.01

337.11.02
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Η χρήση της εξωσωµατικής οξυγόνωσης δια µεµβράνης (ECMO) ή ελάχιστα
επεµβατικής εξωσωµατικής κυκλοφορίας (σύστηµα MECC) πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (585.02 κ.επ.).
Ο διαχωρισµός σε κεντρικά και περιφερικά αγγεία αναφέρεται στα σηµεία εισόδου των
καθετήρων.

Ανοικτή χειρουργική εµφύτευση καθετήρων στην καρδιά και/ή στα µεγάλα αγγεία
Σηµ.:

Η προσπέλαση γίνεται µέσω στερνοτοµής ή θωρακοτοµής.

.00

1 καθετήρας

.01

2 καθετήρες

.02

3 και περισσότεροι καθετήρες

Ανοικτή χειρουργική εµφύτευση καθετήρων στα περιφερικά αγγεία χωρίς αγγειακή πρόθεση
Σηµ.:

Η προσπέλαση γίνεται µέσω ανοικτής χειρουργικής αποκάλυψης αγγείων.

.00

1 καθετήρας

.01

2 καθετήρες

.02

3 ή περισσότεροι καθετήρες

Ανοικτή χειρουργική εµφύτευση καθετήρων στα περιφερικά αγγεία µε αγγειακή πρόθεση
Σηµ.:

Η προσπέλαση γίνεται µέσω ανοικτής χειρουργικής αποκάλυψης αγγείων.

.00

1 καθετήρας
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.01

2 καθετήρες

.02

3 ή περισσότεροι καθετήρες

Ανοικτή χειρουργική αφαίρεση καθετήρων
.00

1 καθετήρας

.01

2 καθετήρες

.02

3 ή περισσότεροι καθετήρες

Επεµβατικές πράξεις αιµοφόρων αγγείων
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(338...339)
Εξαιρ.:

Σηµ.:

174

Επεµβατικές πράξεις στεφανιαίων αγγείων (336 κ.επ.)
Επεµβατικές πράξεις ενδοκρανιακών αγγείων (302.05 κ.επ., 302.06 κ.επ., 302.07 κ.επ.)
Επεµβατικές πράξεις νωτιαίων αγγείων (303.07)
∆ιαδερµικές ενδοαυλικές επεµβατικές πράξεις (583.06)
Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).
Η ανοικτή χειρουργική εµφύτευση stents και η ανοικτή χειρουργική αγγειοπλαστική πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά (338.12 κ.επ., 338.13 κ.επ., 338.14 κ.επ., 338.15 κ.επ.).
Η διεγχειρητική χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολές πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(339.09.14).
Για τους κωδικούς 338.00 έως 338.03, 338.06, 338.08, 338.09 και 339.05 έως 339.07 πρέπει να
κωδικοποιείται ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
.00 Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου
.00.00↔ Καρωτίδα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
.00.01↔ Κοινή καρωτίδα µε καρωτιδικού κόλπου
.00.02↔ Εξωκρανιακή µοίρα έσω καρωτίδας
.00.03↔ Έξω καρωτίδα
.00.04↔ Εξωκρανιακή µοίρα σπονδυλικής αρτηρίας
.00.05↔ Καρωτιδικό stent
.00.06↔ Αγγειακή πρόθεση
.00.98↔ Άλλη
.01 Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα
.01.01↔ Μασχαλιαία αρτηρία
.01.02↔ Βραχιόνια αρτηρία
.01.03↔ Αγγειακή πρόθεση
.01.98↔ Άλλη
.02 Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας
.02.00↔ Ωλένια αρτηρία
.02.01↔ Εν τω βάθει παλαµιαίο τόξο
.02.02↔ Επιπολής παλαµιαίο τόξο
.02.03↔ Κοινές παλαµιαίες δακτυλικές αρτηρίες
.02.04↔ Κερκιδική αρτηρία
.02.05↔ Παλαµιαίος καρπικός κλάδος
.02.06↔ Ραχιαίος καρπικός κλάδος
.02.07↔ Κύρια αρτηρία του αντίχειρα
.02.08↔ Αγγειακή πρόθεση
.02.98↔ Άλλη
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.03 Αορτή
.03.00 Ανιούσα αορτή
.03.01 Αορτικό τόξο
.03.02 Θωρακική αορτή
.03.03 Κοιλιακή αορτή
.03.04 Αορτικό stent
.03.05 Αγγειακή πρόθεση
.03.98 Άλλο
.04 Θωρακικές αρτηρίες
.04.00↔ Υποκλείδια αρτηρία
.04.01↔ Ανώνυµη αρτηρία (Βραχιονοκεφαλικό στέλεχος)
.04.02↔ Πνευµονική αρτηρία
.04.03↔ Αγγειακή πρόθεση
.04.98↔ Άλλο
.05 Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου
.05.01↔ Οσφυικές αρτηρίες
.05.02↔ Λαγόνια αρτηρία χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
.05.03↔ Κοινή λαγόνια αρτηρία
.05.04↔ Έξω λαγόνια αρτηρία
.05.05↔ Έσω λαγόνια αρτηρία
.05.06↔ Αγγειακή πρόθεση
.05.98↔ Άλλη
.06 Σπλαγχνικές αρτηρίες
.06.00 Κοιλιακή αρτηρία
.06.01 Ηπατική αρτηρία
.06.02 Γαστρική αρτηρία
.06.03 Σπληνική αρτηρία
.06.04↔ Νεφρική αρτηρία
.06.05 Άνω µεσεντέρια αρτηρία
.06.06 Κάτω µεσεντέρια αρτηρία
.06.07 Αγγειακή πρόθεση
.06.98↔ Άλλη
.07 Αρτηρίες µηρού
.07.00↔ Μηριαία αρτηρία
.07.01↔ Εν τω βάθει µηριαία αρτηρία
.07.02↔ Ιγνυακή αρτηρία
.07.03↔ Αγγειακή πρόθεση
.07.98↔ Άλλη
.08 Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα
.08.00↔ Πρόσθια κνηµιαία αρτηρία
.08.01↔ Παλίνδροµες (κνηµιαίες) αρτηρίες
.08.02↔ Ραχιαία αρτηρία ποδός
.08.03↔ Οπίσθια κνηµιαία αρτηρία
.08.04↔ Περονιαία αρτηρία
.08.05↔ Έσω πελµατιαία αρτηρία
.08.06↔ Έξω πελµατιαία αρτηρία
.08.07↔ Αγγειακή πρόθεση
.08.98↔ Άλλη
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Σηµ.:

.09 Εν τω βάθει φλέβες
.09.01↔ Σφαγίτιδα φλέβα
.09.02↔ Πνευµονική φλέβα
.09.03↔ Υποκλείδια φλέβα
.09.04↔ Μασχαλιαία φλέβα
.09.05↔ Ανώνυµη φλέβα
.09.06 Άνω κοίλη φλέβα
.09.07 Κάτω κοίλη φλέβα
.09.08↔ Κοινή λαγόνια φλέβα
.09.09↔ Έξω λαγόνια φλέβα
.09.10↔ Έσω λαγόνια φλέβα
.09.11↔ Μηριαία φλέβα
.09.12↔ Ιγνυακή φλέβα
.09.13 Πυλαία φλέβα
.09.14↔ Γαστρική φλέβα
.09.15 Σπληνική φλέβα
.09.16 Άνω µεσεντέρια φλέβα
.09.17 Κάτω µεσεντέρια φλέβα
.09.18 Ηπατικές φλέβες
.09.19↔ Νεφρική φλέβα
.09.98↔ Άλλη
.10 Επιπολής φλέβες
.10.00↔ Εξωκρανιακές φλέβες κεφαλής και φλέβες τραχήλου
.10.01↔ Ωµικής ζώνης και βραχίονα
.10.02↔ Αντιβραχίου και άκρας χείρας
.10.03↔ Θώρακα
.10.04↔ Κοιλίας
.10.05↔ Μηρού
.10.06↔ Κνήµης και άκρου πόδα
.10.98↔ Άλλες
.98↔ Άλλη
.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338

Τοµή, εκτοµή και σύγκλειση αγγείων

338.00

Τοµή, εµβολεκτοµή και θροµβεκτοµή από αγγεία
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος (376.06)
∆ιερεύνηση
Σηµ.: Η τοµή, εµβολεκτοµή και θροµβεκτοµή αγγειακών προθέσεων πρέπει να
κωδικοποιείται στην 5η υποδιαίρεση ανάλογα µε την ανατοµική θέση του εγγύς άκρου
της πρόθεσης και στην 6η υποδιαίρεση ανάλογα µε τον κωδικό που αντιστοιχεί σε
αγγειακή πρόθεση.
Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

338.00.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.00.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
338.00.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-08,98]
338.00.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
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338.00.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
338.00.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-06,98]
338.00.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση:00-07,98]
338.00.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
338.00.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
338.00.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
338.00.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.00.98↔ Άλλη
338.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.01

Ενδαρτηριεκτοµή
Περιλ.: Τοποθέτηση εµβαλώµατος
Θροµβοενδαρτηριεκτοµή
Εξαιρ.: Ενδαρτηριεκτοµή των στεφανιαίων αρτηριών (336.00.00)
Σηµ.: Η διενέργεια διεγχειρητικής προσωρινής αρτηριο-αρτηριακής επικοινωνίας πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (339.03.09).
Η ενδαρτηριεκτοµή αγγειακών προθέσεων πρέπει να κωδικοποιείται στην 5η
υποδιαίρεση ανάλογα µε την ανατοµική θέση του εγγύς άκρου της πρόθεσης και στην
6η υποδιαίρεση ανάλογα µε τον κωδικό που αντιστοιχεί σε αγγειακή πρόθεση.
Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

338.01.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.01.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
338.01.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,08,98]
338.01.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,98]
338.01.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
338.01.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-06,98]
338.01.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
338.01.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
338.01.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,07,98]
338.01.98↔ Άλλη
338.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.02

Εκτοµή αιµοφόρων αγγείων µε νέα αναστόµωση
Περιλ.: Εκτοµή ανευρύσµατος
Παραθυροποίηση (µερική εκτοµή διαχωριστικού τοιχώµατος, Windowing)
ανευρύσµατος αορτής
Σηµ.: Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

338.02.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
338.02.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
338.02.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
338.02.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,98]
338.02.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.02.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 03-05,98]
338.02.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.02.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.02.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,98]
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338.02.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
338.02.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,06,98]
338.02.98↔ Άλλη: Άλλη
338.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.03

Εκτοµή και αντικατάσταση (µετάθεση) (τµηµάτων) αιµοφόρων αγγείων
Περιλ.: Εκτοµή ανευρύσµατος
Εξαιρ.: Εκτοµή και αντικατάσταση (µετάθεση) στην αορτή (338.04)
Επεµβάσεις αγγειακής παράκαµψης σε ανευρύσµατα (bypass αναστόµωση) (339.03)
Ενδοαγγειακή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) για την αποκατάσταση ανευρυσµάτων
(338.10)
Σηµ.: Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

338.03.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
338.03.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
338.03.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
338.03.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.03.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 02-05,98]
338.03.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.03.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.03.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,03,04,98]
338.03.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
338.03.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,06,98]
338.03.98↔ Άλλο
338.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.04

Εκτοµή και αντικατάσταση (µετάθεση) αορτής
Σηµ.:

Ο τύπος της ενδοπρόθεσης (stent) για τους κωδικούς µε ** πρέπει να κωδικοποιείται
στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
01 Με σωληνωτό µόσχευµα
02 Με σωληνωτό µόσχευµα σε ανεύρυσµα
03 Με διχαλωτό αορτο-λαγόνιο µόσχευµα
04 Με διχαλωτό αορτο-λαγόνιο µόσχευµα σε ανεύρυσµα
05 Με διχαλωτό αορτο-µηριαίο µόσχευµα
06 Με διχαλωτό αορτο-µηριαίο µόσχευµα σε ανεύρυσµα
98 Άλλο

338.04.00** Ανιούσα αορτή [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
Η χρήση συσκευής καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).
Σηµ.:
338.04.01** Ανιούσα αορτή µε επανεµφύτευση των στεφανιαίων αρτηριών [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
Η χρήση συσκευής καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).
Σηµ.:
338.04.02** Αορτικό τόξο [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
Η χρήση συσκευής καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).
Σηµ.:
338.04.03** Θωρακική αορτή [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
338.04.04** Θωρακική και κοιλιακή αορτή
338.04.05** Κοιλιακή αορτή, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
338.04.06** Κοιλιακή αορτή πάνω από το επίπεδο των νεφρικών αρτηριών
338.04.07** Κοιλιακή αορτή κάτω από το επίπεδο των νεφρικών αρτηριών
338.04.08
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338.04.98** Άλλο (τµήµα)
338.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.05

Απολίνωση, εκτοµή και εκρίζωση κιρσών [stripping]

338.05.00↔ Τοπική σκληροθεραπεία (µε έγχυση σκληρυντικών ουσιών)
338.05.01↔ Συρραφή
338.05.02↔ Τοπική εκτοµή
338.05.03↔ Εκτοµή κιρσού
338.05.04↔ ∆ιαδερµική απολίνωση των διατιτραίνουσων φλεβών (ως ανεξάρτητη επέµβαση)
338.05.05↔ Ενδοαγγειακή απολίνωση διατιτραινουσών φλεβών (ως ανεξάρτητη επέµβαση)
338.05.06↔ Ενδοαγγειακή απολίνωση διατιτραινουσών φλεβών µε σχάση περιτονίας (ως ανεξάρτητη επέµβαση)
338.05.07

Σαφηνεκτοµή και εκρίζωση κιρσών [stripping]
Περιλ.:

Αφαίρεση κιρσών και ευρυαγγειών και απολίνωση των διατιτραίνουσων φλεβών

.00↔

Μείζονος σαφηνούς φλέβας

.02↔

Ελάσσονος σαφηνούς φλέβας

.04↔

Μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας

Σαφηνεκτοµή και µερική εκρίζωση κιρσών [stripping]

338.05.08

338.05.09

338.05.10

(Μεµονωµένη) Σαφηνεκτοµή
.00↔

Μείζονος σαφηνούς φλέβας

.02↔

Ελάσσονος σαφηνούς φλέβας

.04↔

Μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας

Εξαίρεση (ως ανεξάρτητη επέµβαση)
.00↔

Μείζονος σαφηνούς φλέβας

.02↔

Ελάσσονος σαφηνούς φλέβας

.04↔

Μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας

.06↔

Κιρσός πλευρικού φλεβικού κλάδου

.98↔

Άλλη

Θεραπεία µε laser
.00↔

Τοπική

.01↔

Ενδοφλεβική (EVLT)

338.05.11↔ Εκτοµή µε ενδοαυλικές ροαδιοσυχνότητες
338.05.98↔ Άλλη
338.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.06

Άλλη εκτοµή (παθολογικών) αγγείων και λήψη µοσχεύµατος
Περιλ.: Εκτοµή ανευρύσµατος
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση αγγείου για µεταµόσχευση (338.11 κ.επ.)
Σηµ.: Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

338.06.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
338.06.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
338.06.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
338.06.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
338.06.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.06.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
338.06.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.06.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
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338.06.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.06.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
338.06.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.06.98↔ Άλλη
338.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.07

Απολίνωση και µερική σύγκλειση της κοίλης φλέβας

338.07.00

Απολίνωση

338.07.01

Απολίνωση µε συνδετήρες (clips)

338.07.02

Εισαγωγή φίλτρου (οµπρέλας προστασίας από εµβολές), ανοικτά χειρουργικά

338.07.98

Εξαιρ.: ∆ιαδερµική-διαυλική εισαγωγή οµπρέλας προστασίας από εµβολές (583.09.01)
Άλλη

338.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.08

Συρραφή αγγείων
Σηµ.:

Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

338.08.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
338.08.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
338.08.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
338.08.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
338.08.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.08.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
338.08.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.08.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.08.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,98]
338.08.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
338.08.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,04-06,98]
338.08.98↔ Άλλο
338.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.09

Άλλη χειρουργική σύγκλειση αγγείων
Περιλ.: Απολίνωση αγγείων
Εξαιρ.: Επέµβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του µαστού (339.09.15)
Σηµ.: Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

338.09.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
338.09.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
338.09.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
338.09.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
338.09.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.09.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
338.09.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.09.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
338.09.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
338.09.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
338.09.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
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338.09.98↔ Άλλη
338.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.10

Ενδοαγγειακή εµφύτευση ενδοπρόθεσης (stent)
Περιλ.: Παράκαµψη αρτηριακών ανευρυσµάτων
Χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολές
∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) (stent graft) στην αορτή µέσω
καθετήρων µεγάλων αυλών
Σηµ.: Σε τοποθέτηση περισσότερων ενδοπροθέσεων (stent) πρέπει να κωδικοποιείται κάθε
ενδοπρόθεση χωριστά.
Η απολίνωση αγγείου µε ράµµα/συνδετήρα (clip) ή διαδερµικά δεν πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

338.10.00

Αορτή χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.10.01

Κοιλιακή αορτή
Σηµ.:

Η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) µε πλευρικό βραχίονα στην έσω λαγόνια αρτηρία πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (338.10.04.01).

.02

Αορτολαγόνια ενδοπρόθεση χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.03

Αορτολαγόνια ενδοπρόθεση µε πλευρικό βραχίονα

.04

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.06

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 1 θυρίδα

.07

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 2 θυρίδες

.08

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 3 θυρίδες

.09

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 4 θυρίδες και άνω

.10

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 1 πλευρικό βραχίονα

.11

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 2 πλευρικούς βραχίονες

.12

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 3 πλευρικούς βραχίονες

.13

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες

.14

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.15

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική µε 1 θυρίδα

.16

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική µε 2 θυρίδες

.17

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε 3 θυρίδες

.18

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε 4 θυρίδες και άνω

.19

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε 1 πλευρικό βραχίονα

.20

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε 2 πλευρικούς βραχίονες

.21

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε 3 πλευρικούς βραχίονες

.22

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες

.23

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασµό

.24

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασµούς

.25

∆ιχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια µε συνολικά 4 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασµούς

.26

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασµό

.27

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασµούς

.28

Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική µε συνολικά 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς
συνδυασµούς
Άλλο

.98

338.10.04

338.10.07

Αρτηρίες πυέλου
.00

Ευθεία ενδοπρόθεση, λαγόνια χωρίς πλευρικό βραχίονα

.01

Ευθεία ενδοπρόθεση, λαγόνια µε πλευρικό βραχίονα

Θωρακική αορτή
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338.10.08

.00

Ευθεία ενδοπρόθεση, χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.02

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 1 θυρίδα

.03

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 2 θυρίδες

.04

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 3 ή περισσότερες θυρίδες

.05

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 1 πλευρικό βραχίονα

.06

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 2 πλευρικούς βραχίονες

.07

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 3 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες

.08

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασµό

.09

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε συνολικά 3 πλευρικούς βραχιονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασµούς

.10

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε συνολικά 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασµούς

Θωρακοκοιλιακή αορτή
.00

Ευθεία ενδοπρόθεση, χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.01

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 1 θυρίδα

.02

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 2 θυρίδες

.03

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 3 θυρίδες

.04

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 4 ή περισσότερες θυρίδες

.05

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 1 πλευρικό βραχίονα

.06

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 2 πλευρικούς βραχίονες

.07

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 3 πλευρικούς βραχίονες

.08

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες

.09

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασµό

.10

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασµούς

.11

Ευθεία ενδοπρόθεση, µε συνολικά 4 ή παραπάνω πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασµούς

338.10.09

Κοίλη φλέβα

338.10.10

Υβριδική επέµβαση σε ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή θωρακική αορτή

338.10.11

.00

Με εµφύτευση stent

.01

Με εµφύτευση δύο stents

.02

Με εµφύτευση τριών και άνω stents

Υβριδική επέµβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή
.00

Με εµφύτευση stent

.01

Με εµφύτευση δύο stents

.02

Με εµφύτευση τριών και άνω stents

338.10.98

Άλλη

338.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.11

Ενδοσκοπική λήψη αγγείων για µεταµόσχευση

338.11.02

Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας

338.11.10

.04↔

Κερκιδική αρτηρία

.98↔

Άλλη

Επιπολής φλέβες
.05↔

Μηρού

.06↔

Κνήµης και άκρου ποδός

.98↔

Άλλες

338.11.98↔ Άλλο
338.11.99
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Ανοικτή χειρουργική τοποθέτηση µη επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent) µικρού
αυλού
Σηµ.:

Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι στις επεµβάσεις των ενοτήτων 338 και 339.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια
επέµβαση είναι η µεµονωµένη τοµή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω
επεµβατικές πράξεις όπως π.χ. εµβολεκτοµή ή θροµβεκτοµή). Σε τέτοιες περιπτώσεις
πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 584.
Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο τοποθετείται η
ενδοπρόθεση (stent).
Η εντόπιση κωδικοποιείται µε βάση την ακόλουθη λίστα στην 6η υποδιαίρεση:
00 Ενδοκρανιακά αγγεία
01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου
02↔ Αγγείου ωµικής ζώνης και βραχίονα
03↔ Αγγεία αντιβραχίου
04 Αορτή
05 Ισθµός αορτής
06 Ανοικτός αρτηριακός πόρος
07 Κοίλη φλέβα
08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία
09↔ Άλλα αγγεία κοιλιάς
10 Σπλαγχνικά αγγεία
11↔ Αγγεία µηρού
12↔ Αγγεία κνήµης
13 Αγγειακές δυσπλασίες
14 Τεχνητά αγγεία
15 Νωτιαία αγγεία
16 Πυλαία φλέβα
98↔ Άλλο

338.12.00** Ένα stent
338.12.01** ∆ύο stents
338.12.02** Τρία και άνω stents
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338.13

Ανοικτή χειρουργική τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent) µικρού αυλού
Εξαιρ.: Λαγόνιος ενδοπρόθεση (stent) χωρίς πλευρικό βραχίονα (338.10.04.00)
Σηµ.: Αυτοί οι κωδικοί χρησιµοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεµβάσεις των
ενοτήτων 338 και 339.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια
επέµβαση είναι η µεµονωµένη τοµή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω
επεµβατικές πράξεις όπως π.χ. εµβολεκτοµή ή θροµβεκτοµή). Σε τέτοιες περιπτώσεις
πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 584.
Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο τοποθετείται η
ενδοπρόθεση (stent).
Η εντόπιση κωδικοποιείται µε βάση την ακόλουθη λίστα στην 6η υποδιαίρεση:
00 Ενδοκρανιακά αγγεία
01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου
02↔ Αγγεία ωµικής ζώνης και βραχίονα
03↔ Αγγεία αντιβραχίου
04 Αορτή
05 Ισθµός αορτής
06 Ανοικτός αρτηριακός πόρος
07 Κοίλη φλέβα
08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία
09↔ Άλλα αγγεία κοιλίας
10 Σπλαγχνικά αγγεία
11↔ Αγγεία µηρού
12↔ Αγγεία κνήµης
13 Αγγειακές δυσπλασίες
14 Τεχνητά αγγεία
15 Νωτιαία αγγεία
16 Πυλαία φλέβα
98↔ Άλλο

338.13.00** Ένα stent
338.13.01** ∆ύο και άνω stent

184

ΕΤΙΠ 2017-v.2
338.14

Κεφάλαιο 3

Ανοικτή χειρουργική τοποθέτηση µη επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent) µεγάλου
αυλού
Σηµ.:

Αυτοί οι κωδικοί χρησιµοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεµβάσεις των
ενοτήτων 338 και 339.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια
επέµβαση είναι η µεµονωµένη τοµή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω
επεµβατικές πράξεις όπως π.χ. εµβολεκτοµή ή θροµβεκτοµή). Σε τέτοιες περιπτώσεις
πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 584.
Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο τοποθετείται η
ενδοπρόθεση (stent).
Οι ενδοπροθέσεις (stent) µεγάλου εσωτερικού αυλού για ενήλικες έχουν διάµετρο
µεγαλύτερη των 16mm και για παιδιά µεγαλύτερη των 8mm.
Η εντόπιση κωδικοποιείται µε βάση την ακόλουθη λίστα στην 6η υποδιαίρεση:
00 Ενδοκρανιακά αγγεία
01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου
02↔ Αγγεία ωµικής ζώνης και βραχίονα
03↔ Αγγεία αντιβραχίου
04 Αορτή
05 Ισθµός αορτής
06 Ανοικτός αρτηριακός πόρος
07 Κοίλη φλέβα
08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία
09↔ Άλλα αγγεία κοιλίας
10 Σπλαγχνικά αγγεία
11↔ Αγγεία µηρού
12↔ Αγγεία κνήµης
13 Αγγειακές δυσπλασίες
14 Τεχνητά αγγεία
15 Νωτιαία αγγεία
16 Πυλαία φλέβα
98↔ Άλλο

338.14.00** Ένα stent
338.14.01** ∆ύο και άνω stent

338.15

Ανοικτή χειρουργική αγγειοπλαστική µε µπαλόνι [balloon angioplasty]
Σηµ.:

338.15.00

Αυτοί οι κωδικοί χρησιµοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεµβάσεις των
ενοτήτων 338 και 339.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια
επέµβαση είναι η µεµονωµένη τοµή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω
επεµβατικές πράξεις όπως π.χ. εµβολεκτοµή ή θροµβεκτοµή). Σε τέτοιες περιπτώσεις
πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 583.06.
Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο διενεργείται η
αγγειοπλαστική.

Ενδοκρανιακά αγγεία

338.15.01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου
338.15.02↔ Αγγεία ωµικής ζώνης και βραχίονα
338.15.03↔ Αγγεία αντιβραχίου
338.15.04

Αορτή

338.15.05

Ισθµός αορτής
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338.15.06

Ανοικτός αρτηριακός πόρος

338.15.07

Κοίλη φλέβα

338.15.08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία
338.15.09↔ Άλλα αγγεία κοιλίας
338.15.10

Σπλαγχνικά αγγεία

338.15.11↔ Αγγεία µηρού
338.15.12↔ Αγγεία κνήµης
338.15.13

Αγγειακές δυσπλασίες

338.15.14

Τεχνητά αγγεία

338.15.15

Νωτιαία αγγεία

338.15.16

Πυλαία φλέβα

338.15.98

Άλλη

338.15.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

338.16

Επιλεκτική ανοικτή ενδοαγγειακή θροµβόλυση
Σηµ.:

Αυτοί οι κωδικοί χρησιµοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεµβάσεις των
ενοτήτων 338 και 339.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια
επέµβαση είναι η µεµονωµένη τοµή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω
επεµβατικές πράξεις όπως π.χ. εµβολεκτοµή ή θροµβεκτοµή). Σε τέτοιες περιπτώσεις
πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 583.06.

339

Άλλες επεµβάσεις σε αιµοφόρα αγγεία

339.00

Επεµβάσεις επικοινωνίας ανάµεσα στη µεγάλη και τη µικρή κυκλοφορία [αριστερή
µε δεξιά επικοινωνία]

339.00.00

Αναστόµωση µεταξύ υποκλείδιας αρτηρίας και πνευµονικής αρτηρίας (Blalock-Taussig)

339.00.01

Αναστόµωση µεταξύ αορτής και δεξιάς πνευµονικής αρτηρίας (Waterston-Cooley)

339.00.02

Αναστόµωση µεταξύ κατιούσας αορτής και αριστερής πνευµονικής αρτηρίας (Potts-Smith)

339.00.03

Τοποθέτηση παρακαµπτηρίου µοσχεύµατος µεταξύ πνευµονικής αρτηρίας και αορτής, κεντρικά

339.00.04

Τοποθέτηση παρακαµπτηρίου µοσχεύµατος µεταξύ πνευµονικής αρτηρίας και αορτής, περιφερικά

339.00.05

Αναστόµωση µεταξύ αριστερής πνευµονικής αρτηρίας και δεξιάς πνευµονικής αρτηρίας

339.00.06

Τοποθέτηση αγωγού (conduit) µεταξύ κοιλίας και πνευµονικής αρτηρίας

339.00.07

Κεντρική περίδεση πνευµονικής αρτηρίας

339.00.08

Αµφοτερόπλευρη περίδεση πνευµονικής αρτηρίας (δεξιός και αριστερός κλάδος)

339.00.98

Άλλη

339.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.01

∆ιενέργεια ενδοκοιλιακής φλεβικής επικοινωνίας

339.01.00

Σπληνο-νεφρική

339.01.01

Πυλαιο-κοιλιακή

339.01.02

Άνω µεσεντέρια-κάτω κοίλη φλέβα

339.01.98

Άλλη

339.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.02

∆ηµιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

339.02.00

Εξωτερική κολποκοιλιακή επικοινωνία

339.02.01

Εσωτερική κολποκοιλιακή αναστόµωση (Brescia-Cimino fistula)
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.00

Χωρίς προηγούµενη αλλαγή της θέσης της βασιλικής φλέβας

.01

Με προηγούµενη αλλαγή της θέσης της βασιλικής φλέβας

339.02.02

Εσωτερική κολποκοιλιακή αναστόµωση µε αλλογενές υλικό

339.02.03

Εσωτερική κολποκοιλιακή αναστόµωση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

339.02.04

Περιλ.: Εσωτερική αρτηριοφλεβική επικοινωνία (fistula) µε µόσχευµα νιτινόλης για αναστόµωση
Παροδική αναστόµωση (ενδοεπεµβατικά)

339.02.05

Εσωτερική κολποκοιλιακή αναστόµωση µε αυτογενές υλικό (αυτογενείς φλέβες)

339.02.06

Η λήψη της φλέβας για φλεβικό µόσχευµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (338.06 κ.επ.).
Σηµ.:
Αγγειακή ενδοπρόθεση µε ενσωµατωµένο stent
Σηµ.:

Σε αυτή την αγγειακή ενδοπρόθεση το ένα σκέλος (το αρτηριακό) αναστοµώνεται ανοικτά
χειρουργικά (τελικοπλάγια αναστόµωση). Το άλλο σκέλος της ενδοπρόθεσης διαµορφώνεται ως
αυτο-επεκτεινόµενο καλυµµένο stent και διασφαλίζει τη φλεβική αναστόµωση.

339.02.98

Άλλη

339.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.03

∆ιενέργεια άλλης αγγειακής επικοινωνίας και παράκαµψης
Περιλ.: Με εµφύτευση ενδοπρόθεσης
Εξαιρ.: ∆ηµιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (339.02)
Σηµ.: Το είδος του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.00).

339.03.00

339.03.01

Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου
.00↔

Καρωτίδα

.01↔

Καρωτίδα-καρωτίδα

.02↔

Καρωτίδα-υποκλείδια αρτηρία

.03↔

Καρωτίδα-σπονδυλική αρτηρία

.98↔

Άλλη

Αρτηρίες ωµικής ζώνης
.01↔

Υποκλείδια αρτηρία

.02↔

Υποκλείδια-υποκλείδια, εξωανατοµικά

.03↔

Υποκλείδια-µηριαία

.04↔

Υποκλείδιο-µηριαία άµφω

.05↔

Μασχαλιαία αρτηρία

.06↔

Μασχαλο-µασχαλιαία, εξωανατοµικά

.07↔

Μασχαλο-µηριαία, εξωανατοµικά

.08↔

Μασχαλο-µηριαία άµφω, εξωανατοµικά

.98↔

Άλλη

339.03.02↔ Αρτηρίες άνω άκρων
339.03.03

339.03.04

Αορτή
.00↔

Αορτή-καρωτίδα

.01↔

Αορτή-υποκλείδια

.02

Αορτοαορτική

.03↔

Αορτολαγόνια

.05

Αορτολαγονοµηριαία

.06↔

Αορτοµηριαία

.08↔

Αορτοϊγνυακή

.98

Άλλη

Λαγόνιος αρτηρία και σπλαγχνικές αρτηρίες
.01↔

Λαγονολαγόνια
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339.03.05

339.03.06

.02↔

Λαγονοµηριαία

.03↔

Λαγονοϊγνυακή χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

.04↔

Λαγονοϊγνυακή, άνωθεν της άρθρωσης του γόνατος

.05↔

Λαγονοϊγνυακή, κάτωθεν της άρθρωσης του γόνατος

.06↔

Λαγονοϊσχιακή

.07↔

Παράκαµψη θυροειδούς αρτηρίας εξωανατοµικά

.08↔

Νεφρική αρτηρία

.09↔

Άλλες σπλαγχνικές αρτηρίες

.98↔

Άλλη

Μηριαία αρτηρία
.01↔

Μηροµηριαία

.02↔

Μηροϊγνυακή χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

.03↔

Μηροϊγνυακή, άνωθεν της άρθρωσης του γόνατος

.04↔

Μηροϊγνυακή, κάτωθεν της άρθρωσης του γόνατος

.05↔

Μηροκνηµιαία

.06↔

Μηροπελµατιαία

.07↔

Μηροµηριαία εξωανατοµικά

.98↔

Άλλη

Ιγνυακή αρτηρία
.01↔

Ιγνυοκνηµική

.02↔

Ιγνυοπελµατιαία

.98↔

Άλλη

339.03.07↔ Αρτηρίες κνήµης
339.03.08

Φλεβική

339.03.09

Παροδική αρτηριο-αρτηριακή αναστόµωση (διεγχειρητικά)

339.03.98↔ Άλλη
339.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.04

Αναθεώρηση αγγειοχειρουργικής επέµβασης

339.04.00

Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά από αγγειοχειρουργική επέµβαση

339.04.01

Αναθεώρηση αναστόµωσης

339.04.02

Αναθεώρηση ενδοαγγειακού εµφυτεύµατος

339.04.03

Αντικατάσταση ενδοαγγειακού εµφυτεύµατος

339.04.04

Αφαίρεση ενδοαγγειακού εµφυτεύµατος

339.04.05

Αναθεώρηση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

339.04.06

Σύγκλειση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

339.04.07

Αντικατάσταση καρδιακού αγωγού (conduit)

339.04.98

Άλλη

339.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.05

Πλαστική µε αγγειακό εµβάλωµα
Σηµ.:

Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

339.05.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
339.05.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
339.05.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
339.05.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 02,03,98]
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339.05.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.05.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 02-06,98]
339.05.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.05.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
339.05.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,07,98]
339.05.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
339.05.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,98]
339.05.98↔ Άλλη
339.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.06

Μετάθεση αγγείων
Εξαιρ.: Μετάθεση φλεβών (339.03.08)
Σηµ.: Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

339.06.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
339.06.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
339.06.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.06.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 02,04,05,98]
339.06.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 01-06,98]
339.06.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00,01,98]
339.06.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,03,04,98]
339.06.98↔ Άλλη
339.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.07

Άλλη πλαστική αποκατάσταση των αγγείων
Σηµ.:

Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

339.07.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
339.07.01** Αρτηρίες ωµικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
339.07.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
339.07.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
339.07.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.07.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
339.07.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.07.07** Αρτηρίες µηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.07.08** Αρτηρίες κνήµης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.07.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
339.07.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.07.98↔ Άλλη
339.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

339.08

Επεµβάσεις στο καρωτιδικό σωµάτιο και στα άλλα παραγάγγλια

339.08.00

∆ιερεύνηση

339.08.01

Εκτοµή χωρίς παρακολούθηση (monitoring) νεύρων

339.08.02

Εκτοµή µε παρακολούθηση (monitoring) νεύρων

339.08.98

Άλλη

339.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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339.09

Άλλες επεµβάσεις σε αιµοφόρα αγγεία

339.09.00

Καυτηρίαση αορτής

339.09.01

Σύγκλειση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

339.09.02

Συµφυσιόλυση και αποσυµπίεση

339.09.03

Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε µία αρτηρία

339.09.04

Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε µία φλέβα

339.09.05

Περιλ.: Αποκάλυψη φλέβας
Εµφύτευση και αντικατάσταση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήµατος (πχ: για χηµειοθεραπεία ή για
αναλγητική θεραπεία)
Περιλ.:

339.09.06

Σύστηµα port-a-cath, κεντρικός φλεβικός καθετήρας για σκοπούς αιµοκάθαρσης (καθετήρας
demers)
Αναθεώρηση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήµατος (πχ: για χηµειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)

339.09.07

Περιλ.: Καθετήρας port-a-cath
Αφαίρεση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήµατος (πχ: για χηµειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)

339.09.08

Περιλ.: Καθετήρας port-a-cath
Πλαστική φλεβικών βαλβίδων

339.09.11

Εµφύτευση και αντικατάσταση εµφυτεύσιµης αντλίας έγχυσης φαρµάκων (π.χ. για χηµειοθεραπεία ή για
αναλγητική θεραπεία)
.00

Αντλία χορήγησης φαρµάκων συνεχούς έγχυσης

.01

Προγραµµατιζόµενη αντλία χορήγησης φαρµάκων συνεχούς έγχυσης µεταβαλλόµενου ρυθµού χορήγησης

.02

Αντλία χορήγησης φαρµάκων µε ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης απόφραξης

.98

Άλλη

339.09.12

Αναθεώρηση εµφυτεύσιµης αντλίας έγχυσης φαρµάκων (π.χ. για χηµειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)

339.09.13

Αφαίρεση εµφυτεύσιµης αντλίας έγχυσης φαρµάκων (π.χ. για χηµειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)

339.09.14

Ενδοεπεµβατική χρησιµοποίηση συστήµατος προστασίας από εµβολές
Σηµ.:

339.09.15

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Η εκάστοτε αγγειακή χειρουργική επέµβαση πρέπει
να κωδικοποιείται χωριστά.
Επέµβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του µαστού

339.09.16

Περιλ.: Αντιστροφή της ροής του αίµατος µε απολίνωση των κάτω επιγαστρικών αγγείων
Παροδική ατραυµατική απόφραξη αγγείων µε παχύρρευστο πολυµερές
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Η εκάστοτε αγγειακή χειρουργική επέµβαση ή
επέµβαση στα στεφανιαία αγγεία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

339.09.98

Άλλη

339.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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(340...341)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).

340

Επεµβάσεις στο λεµφικό σύστηµα

340.00

Τοµή λεµφαδένων και λεµφαγγείων

340.01

Εκτοµή µεµονωµένων λεµφαδένων και λεµφαγγείων
Περιλ.: Αφαίρεση πολλαπλών φρουρών λεµφαδένων
Σηµ.: Όταν χρησιµοποιούνται πολλαπλές µέθοδοι σήµανσης πρέπει να κωδικοποιείται κάθε
µέθοδος χωριστά.
Η διενέργεια περιοχικής ή ριζικής λεµφαδενεκτοµής, λόγω προηγηθείσας εκτοµής
φρουρού λεµφαδένα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.02 κ.επ., 340.04 κ.επ.,
340.06 κ.επ., 340.07 κ.επ.).

340.01.00

340.01.01

340.01.02

340.01.03

Τραχηλικοί
.00↔

Χωρίς σήµανση

.01↔

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02↔

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98↔

Άλλη

Μασχαλιαίοι
.00↔

Χωρίς σήµανση

.01↔

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02↔

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98↔

Άλλη

Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά
Σηµ.:

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.

.00

Χωρίς σήµανση

.01

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98

Άλλη

Παρααορτικοί, ανοικτά χειρουργικά
.00

Χωρίς σήµανση

.01

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98

Άλλη
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340.01.04

340.01.05

Λαγόνιοι, ανοικτά χειρουργικά
.00↔

Χωρίς σήµανση

.01↔

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02↔

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98↔

Άλλη

Βουβωνικοί, ανοικτά χειρουργικά
.00↔

Χωρίς σήµανση

.01↔

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02↔

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98↔

Άλλη

340.01.06

Πολλαπλοί κοιλιακοί λεµφαδένες µε βιοψία ήπατος, ανοικτά χειρουργικά [λαπαροτοµία για σταδιοποίηση]

340.01.07

Για διαγνωστική προσέγγιση των νοσηµάτων του λεµφικού συστήµατος.
Σηµ.:
Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά

340.01.08

340.01.09

340.01.10

Περιλ.:

Μεσοθωρακοσκοπική αφαίρεση των µεσοθωρακικών λεµφαδένων

Σηµ.:

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.

.00

Χωρίς σήµανση

.01

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98

Άλλη

Παρααορτικοί, λαπαροσκοπικά
.00

Χωρίς σήµανση

.01

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98

Άλλη

Λαγόνιοι, λαπαροσκοπικά
.00↔

Χωρίς σήµανση

.01↔

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02↔

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98↔

Άλλη

Βουβωνικοί, λαπαροσκοπικά
.00↔

Χωρίς σήµανση

.01↔

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02↔

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98↔

Άλλη

340.01.11

Πολλαπλοί κοιλιακοί λεµφαδένες µε βιοψία ήπατος, λαπαροσκοπικά [λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση]

340.01.12

Για διαγνωστική προσέγγιση των διαταραχών του λεµφικού συστήµατος.
Σηµ.:
Λεµφαγγείωµα ή κυστικό ύγρωµα

340.01.13↔ Περιβρογχικοί, ανοικτά χειρουργικά
Σηµ.:

Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
πυλαίοι λεµφαδένες.
340.01.14↔ Περιβρογχικοί, θωρακοσκοπικά
Σηµ.:

340.01.15
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Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
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.00↔

Μηρού
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Άλλη

Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά
Σηµ.:

Στους παραστερνικούς λεµφαδένες ανήκουν οι λεµφαδένες της έσω θωρακικής αρτηρίας.

.00↔

Χωρίς σήµανση

.01↔

Με ραδιενεργή σήµανση (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.02↔

Σήµανση µε χρωστική ουσία (εκτοµή φρουρού λεµφαδένα)

.98↔

Άλλη

340.01.98↔ Άλλη
340.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

340.02

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή (περιοχικός λεµφαδενικός καθαρισµός) ως ανεξάρτητη
επέµβαση
Εξαιρ.: Αφαίρεση πολλαπλών φρουρών λεµφαδένων (340.01 κ.επ.)
Ριζική (συστηµατική) λεµφαδενεκτοµή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04 κ.επ.)

340.02.00↔ Τραχηλική
340.02.01

Μασχαλιαία
Σηµ.:

Μασχαλιαία λεµφαδενεκτοµή επιπέδου 1 αναφέρεται σε εκτοµή λεµφαδένων µέχρι το έξω χείλος
του ελάσσονος θωρακικού µυός.
Μασχαλιαία λεµφαδενεκτοµή επιπέδου 2 αναφέρεται σε λεµφαδενεκτοµή µέχρι το σηµείο
µεταξύ του πλαγίου και µέσου χείλους του ελάσσονος θωρακικού µυός και του διαθωρακικούς
λεµφαδένες.
Μασχαλιαία λεµφαδενεκτοµή επιπέδου 3 αναφέρεται σε λεµφαδενεκτοµή διαθωρακικών
(διακορυφαίων) λεµφαδένων και τους λεµφαδένες επί τα εντός του έσω χείλους ελάσσονος
θωρακικού µυός.

.00↔

Χωρίς καθορισµό επιπέδου
Σηµ.:

340.02.02

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται
επίπεδο µασχαλιαίας λεµφαδενεκτοµής.

.01↔

Επίπεδο 1

.02↔

Επίπεδα 1 και 2

.03↔

Επίπεδα 1, 2 και 3

.98↔

Άλλο

Παρααορτική, ανοικτά χειρουργικά

340.02.03↔ Λαγόνια, ανοικτά χειρουργικά
340.02.04↔ Βουβωνική, ανοικτά χειρουργικά
340.02.05↔ Πυελική, ανοικτά χειρουργικά
340.02.06↔ Θυροειδούς τρήµατος, ανοικτά χειρουργικά
340.02.07

Παρααορτική, λαπαροσκοπικά

340.02.08↔ Λαγόνια, λαπαροσκοπικά
340.02.09↔ Βουβωνική, λαπαροσκοπικά
340.02.10↔ Πυελική, λαπαροσκοπικά
340.02.11↔ Θυροειδικού τρήµατος, λαπαροσκοπικά
340.02.12

Μεσοθωρακίου, ανοικτά χειρουργικά
Σηµ.:

340.02.13

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.
Μεσοθωρακίου, θωρακοσκοπικά
Περιλ.:

Μεσοθωρακοσκοπική αφαίρεση των µεσοθωρακικών λεµφαδένων

Σηµ.:

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.
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340.02.14↔ Περιβρογχική, ανοικτά χειρουργικά
Σηµ.:

Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
πυλαίοι λεµφαδένες.
340.02.15↔ Περιβρογχική, θωρακοσκοπικά
Σηµ.:

Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
πυλαίοι λεµφαδένες.

340.02.98↔ Άλλη
340.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

340.03

Ριζική τραχηλική λεµφαδενεκτοµή [τραχηλικός λεµφαδενικός καθαρισµός]
Σηµ.:

340.03.00

340.03.01

340.03.02

340.03.03

Ο πρόσθετος χαρακτηρισµός "αµφοτερόπλευρα" χρησιµοποιείται µόνο κατά την
εκτοµή ίδιου αριθµού λεµφαδενικών περιοχών αµφοτερόπλευρα σε µία επέµβαση. Σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις, απαιτείται διαφορετικός κωδικός.

Εκλεκτική (λειτουργική)
.00↔

1 περιοχή

.01↔

2 περιοχές

.02↔

3 περιοχές

.03↔

4 περιοχές

.04↔

5 περιοχές

.05↔

6 περιοχές

Ριζική
.00↔

4 περιοχές

.01↔

5 περιοχές

.02↔

6 περιοχές

Ριζική τροποποιηµένη
.00↔

4 περιοχές

.01↔

5 περιοχές

.02↔

6 περιοχές

Ριζική εκτεταµένη
.00↔

4 περιοχές

.01↔

5 περιοχές

.02↔

6 περιοχές

340.03.98↔ Άλλη
340.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

340.04

Ριζική (συστηµατική) λεµφαδενεκτοµή ως ανεξάρτητη επέµβαση
Εξαιρ.: Ριζική παραορτική λεµφαδενεκτοµή σε συνδυασµό µε χειρουργική επέµβαση στο
ουροποιητικό σύστηµα (359.00.06)
Ριζική πυελική λεµφαδενεκτοµή, σε συνδυασµό µε χειρουργική επέµβαση στο
ουροποιητικό σύστηµα (359.00.07)

340.04.00

Μασχαλιαία
Σηµ.:
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.00↔

Κεφάλαιο 3
Χωρίς καθορισµό επιπέδου
Σηµ.:

340.04.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται
επίπεδο µασχαλιαίας λεµφαδενεκτοµής.

.01↔

Επίπεδο 1

.02↔

Επίπεδα 1 και 2

.03↔

Επίπεδα 1, 2 και 3

.98↔

Άλλη

Μεσοθωρακικά, ανοικτά χειρουργικά
Σηµ.:

340.04.08

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.
Μεσοθωρακικά, θωρακοσκοπικά
Περιλ.:

Μεσοθωρακοσκοπική αφαίρεση των µεσοθωρακικών λεµφαδένων

Σηµ.:

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.
340.04.13↔ Οπισθοπεριτοναϊκά (λαγόνια, παρααορτικά, παρά την κοίλη φλέβα), ανοικτά χειρουργικά
Η διενέργεια νευρόλυσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.06).
Σηµ.:
340.04.14↔ Οπισθοπεριτοναϊκά (λαγόνια, παρααορτικά), λαπαροσκοπικά
Η διενέργεια νευρόλυσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.06).
Σηµ.:
340.04.15↔ Πύελος, ανοικτά χειρουργικά
340.04.16↔ Πύελος, λαπαροσκοπικά
340.04.17↔ Βουβωνικά
340.04.18↔ Περιβρογχικά, ανοικτά χειρουργικά
Σηµ.:

Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
πυλαίοι λεµφαδένες.
340.04.19↔ Περιβρογχικά, θωρακοσκοπικά
Σηµ.:

Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
πυλαίοι λεµφαδένες.

340.04.98↔ Άλλη
340.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

340.05

Επεµβάσεις στο θωρακικό πόρο

340.05.00

Σύγκλειση χυλώδους συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά

340.05.01

Σύγκλειση χυλώδους συριγγίου, θωρακοσκοπικά

340.05.02

Σύγκλειση άλλου συριγγίου

340.05.98

Άλλη

340.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

340.06

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή (λεµφαδενικός καθαρισµός πολλαπλών λεµφαδένων µιας
περιοχής) στα πλαίσια µιας άλλης επέµβασης
Εξαιρ.: Αφαίρεση πολλαπλών φρουρών λεµφαδένων (340.01 κ.επ.)
Ριζική (συστηµατική) λεµφαδενεκτοµή ως µέρος µιας άλλης επέµβασης (340.07 κ.επ.)
Σηµ.: Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιµοποιείται όταν η λεµφαδενεκτοµή δεν
περιλαµβάνεται στον κωδικό της εκτοµής του οργάνου.

340.06.00↔ Αυχενική
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340.06.01

Μασχαλιαία
Σηµ.:

Μασχαλιαία λεµφαδενεκτοµή επιπέδου 1 αναφέρεται σε εκτοµή λεµφαδένων µέχρι το έξω χείλος
του ελάσσονος θωρακικού µυός.
Μασχαλιαία λεµφαδενεκτοµή επιπέδου 2 αναφέρεται σε λεµφαδενεκτοµή µέχρι το σηµείο
µεταξύ του πλαγίου και µέσου χείλους του ελάσσονος θωρακικού µυός και του διαθωρακικούς
λεµφαδένες.
Μασχαλιαία λεµφαδενεκτοµή επιπέδου 3 αναφέρεται σε λεµφαδενεκτοµή διαθωρακικών
(διακορυφαίων) λεµφαδένων και τους λεµφαδένες επί τα εντός του έσω χείλους ελάσσονος
θωρακικού µυός.

.00↔

Χωρίς καθορισµό επιπέδου
Σηµ.:

340.06.02

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται
επίπεδο µασχαλιαίας λεµφαδενεκτοµής.

.01↔

Επίπεδο 1

.02↔

Επίπεδα 1 και 2

.03↔

Επίπεδα 1, 2 και 3

.98↔

Άλλη

Παρααορτική

340.06.03↔ Λαγόνια
340.06.04↔ Βουβωνική
340.06.05↔ Πυελικά
340.06.06↔ Θεροειδούς τρήµατος
340.06.07

Μεσοθωρακική
Σηµ.:

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.
340.06.08↔ Περιβρογχική
Σηµ.:

Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
πυλαίοι λεµφαδένες.
340.06.09↔ Μεσεντέρια
Σηµ.:

Στους µεσεντέριους λεµφαδένες ανήκουν οι λεµφαδένες των ακολούθων αγγείων: άνω
µεσεντέρια αρτηρία, κάτω µεσεντέρια αρτηρία, ειλεοκολική αρτηρία, δεξιά κολική αρτηρία, µέση
κολική αρτηρία, αριστερή κολική αρτηρία, σιγµοειδική αρτηρία.

340.06.98↔ Άλλη
340.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

340.07

Ριζική (συστηµατική) λεµφαδενεκτοµή στα πλαίσια µιας άλλης επέµβασης
Εξαιρ.: Ριζική παραορτική λεµφαδενεκτοµή σε συνδυασµό µε χειρουργική επέµβαση στο
ουροποιητικό σύστηµα (359.00.06)
Ριζική πυελική λεµφαδενεκτοµή, σε συνδυασµό µε χειρουργική επέµβαση στο
ουροποιητικό σύστηµα (359.00.07)
Ριζική τραχηλική λεµφαδενεκτοµή [τραχηλικός λεµφαδενικός καθαρισµός] (340.03
κ.επ.)
Σηµ.: Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιµοποιείται όταν η λεµφαδενεκτοµή δεν
περιλαµβάνεται στον κωδικό της εκτοµής του οργάνου.

340.07.00

Μασχαλιαία
Σηµ.:
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Χωρίς καθορισµό επιπέδου
Σηµ.:

340.07.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται
επίπεδο µασχαλιαίας λεµφαδενεκτοµής.

.01↔

Επίπεδο 1

.02↔

Επίπεδα 1 και 2

.03↔

Επίπεδα 1, 2 και 3

.98↔

Άλλα

Μεσοθωρακικά
Σηµ.:

Στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί,
παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευµονικού συνδέσµου.
340.07.02↔ Οπισθοπεριτοναϊκά (λαγόνια, παρααορτικά, παρά την κοίλη φλέβα)
Η διενέργεια νευρόλυσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.06).
Σηµ.:
340.07.03↔ Πυελικά
340.07.04↔ Βουβωνικά
340.07.05↔ Περιβρογχικά
Σηµ.:

Στους περιβρογχικούς λεµφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευµονικοί, ενδολόβιοι, µεσολόβιοι και
πυλαίοι λεµφαδένες.

340.07.98↔ Άλλη
340.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

340.08

Άλλες επεµβάσεις στο λεµφικό σύστηµα
Εξαιρ.: Λεµφική παροχέτευση
Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση λεµφοκήλης (515.09.02)

340.08.00

Αναστόµωση για αντιµετώπιση λεµφοιδήµατος

340.08.01

Περιλ.: Λεµφο-φλεβική αναστόµωση
∆ιατοµή λεµφοκήλης

340.08.02

Περιλ.: Παροχέτευση
Παροχέτευση λεµφοκήλης
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

340.08.03

Παροχέτευση λεµφοιδήµατος, ανοικτά χειρουργικά

340.08.04

Παροχέτευση λεµφοιδήµατος, λαπαροσκοπικά

340.08.05

∆ιαδερµική καταστροφή προσβεβληµένων λεµφαδένων µε θερµικό καυτηριασµό

340.08.06

Η απεικονιστική διαδικασία περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
Μεταµόσχευση και µετάθεση λεµφαγγείων
Περιλ.:

Μικροχειρουργική τεχνική

Σηµ.:

Η λήψη µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.01.15).

.00↔

Μασχαλιαία

.01↔

Βουβωνικά

Περιλ.:

Περιλ.:

.98↔

Βραχιόνιες και τραχηλικές αναστοµώσεις

Λαγόνιες και οσχεϊκές αναστοµώσεις

Άλλη

340.08.98

Άλλη

340.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

341

Χειρουργικές επεµβάσεις στο σπλήνα και το µυελό των οστών
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341.00
341.00.00

341.00.01

341.00.02

341.01

Λήψη αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων από το µυελό των οστών και το
περιφερικό αίµα προς µεταµόσχευση
Αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα από το µυελό των οστών
.00

Για αυτοµετάγγιση

.01

Για αλλογενή δωρεά (συγγενής ή µη συγγενής λήπτης)

Αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα από περιφερικό αίµα
Σηµ.:

Η φαρµακευτική διέγερση πριν από τη λήψη και η επεξεργασία των βλαστοκυττάρων
περιέχονται στον κωδικό.

.00

Για αυτοµετάγγιση

.01

Για αλλογενή δωρεά (συγγενής ή µη συγγενής λήπτης)

Είδος της in vitro επεξεργασίας
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Χρησιµοποιείται από την κλινική, στην οποία έγιναν
οι διεργασίες για την in vitro επεξεργασία.

.00

Θετικός εµπλουτισµός

.01

Αφαίρεση T- και B- λεµφοκυττάρων

.02

Αφαίρεση ερυθροκυττάρων

.98

Άλλος

Μεταµόσχευση αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων από το µυελό των οστών
Εξαιρ.: Μεταµόσχευση περιφερικών αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων (580.05)
Αυτογενής µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων (586.00)
Σηµ.: Η in vitro επεξεργασία βλαστοκυττάρων κωδικοποιείται από την κλινική, στην οποία
έγιναν οι διεργασίες για την in vitro επεξεργασία (341.00.02 κ.επ.).

341.01.00

341.01.02

341.01.03

341.01.04

341.01.05

Αυτογενής
.00

Χωρίς in vitro επεξεργασία

.02

Με in vitro επεξεργασία

Αλλογενής, µη HLA-ταυτόσηµη, από συγγενή δότη
.04

Με in vitro επεξεργασία µε διαφορά 1 αντιγόνου

.05

Με in vitro επεξεργασία µε διαφορά 2-3 αντιγόνων (απλοειδικά)

.06

Χωρίς in vitro επεξεργασία µε διαφορά 1 αντιγόνου

.07

Χωρίς in vitro επεξεργασία µε διαφορά σε 2-3 αντιγόνα (απλοειδικά)

Αλλογενής, µη HLA-ταυτόσηµη, από µη συγγενή δότη
.00

Χωρίς in vitro επεξεργασία

.02

Με in vitro επεξεργασία

Αλλογενής, HLA-ταυτόσηµη, από συγγενή δότη
.00

Χωρίς in vitro επεξεργασία

.02

Με in vitro επεξεργασία

Αλλογενής, HLA-ταυτόσηµη, από µη συγγενή δότη
.00

Χωρίς in vitro επεξεργασία

.02

Με in vitro επεξεργασία

341.01.98

Άλλη

341.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

341.02

Τοµή του σπληνός

341.03

Σπληνεκτοµή

341.03.00

Μερική
.00
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.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Ολική
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

341.03.98

Άλλη

341.03.99

Περιλ.: Εκρίζωση επικουρικού σπλήνα
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

341.08

Άλλες επεµβάσεις στο µυελό των οστών

341.09

Άλλες επεµβάσεις στο σπλήνα

341.09.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

341.09.01

Αυτογενής µεταµόσχευση σπληνός ή σπληνικού ιστού

341.09.02

Χρήση κόλλας ινικής

341.09.03

Θερµοπηξία

341.09.04

Φωτοπηξία (laser)

341.09.05

Τοποθέτηση σάκου περίδεσης Vicryl

341.09.98

Άλλη

341.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Χειρουργικές επεµβάσεις του γαστρεντερικού σωλήνα
(342...354)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).

342

Χειρουργικές επεµβάσεις του οισοφάγου
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342.00

Τοµή του οισοφάγου
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώµατος (510.00)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά
01 Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
02 Λαπαροσκοπικά
03 Θωρακοσκοπικά
04 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05 Αλλαγή από θωρακοσκοπική σε ανοικτά χειρουργικά
06 Ενδοσκοπικά
98 Άλλη

342.00.00** Οισοφαγοµυοτοµή
342.00.01** Οισοφαγοµυοτοµή, φαρυγγοτραχηλική
342.00.02** Οισοφαγο-γαστροµυοτοµή [καρδιοµυοτοµή]
342.00.98** Άλλη
342.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.01

Οισοφαγοστοµία ως ανεξάρτητη επέµβαση
Περιλ.: Οισοφαγοστοµία σε συγγενή στένωση του οισοφάγου

342.01.00

Αυχενική (σιελική παροχέτευση)

342.01.98

Άλλη

342.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.02

Τοπική εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του οισοφάγου
Περιλ.: Εκτοµή εκκολπώµατος Zenker ή επιφρενικού εκκολπώµατος
Αιµόσταση
Εξαιρ.: Σκληροθεραπεία κιρσών οισοφάγου (342.09.01)
Συρραφή κιρσών οισοφάγου (342.09.02)
Απολίνωση (banding) κιρσών οισοφάγου (342.09.10)
Σηµ.: Στους κωδικούς µε ** πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της καταστροφής στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ηλεκτροπηξία
01 Φωτοπηξία µε laser
02 Θερµοπηξία
03 Κρυοπηξία
04 Φωτοδυναµική θεραπεία
05 Καυτηρίαση µε ραδιοσυχνότητες
98 Άλλο

342.02.00

Εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά

342.02.01

Εκτοµή, θωρακοσκοπικά

342.02.02

200

Εκτοµή, ενδοσκοπικά
.00

Εκτοµή χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

.01

Πολυπεκτοµή 1-2 πολυπόδων µε βρόχο

.02

Πολυπεκτοµή περισσότερων από 2 πολυπόδων µε βρόχο

.03

Ενδοσκοπική εκτοµή του βλεννογόνου
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.04

Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτοµή [ESD]

.98

Άλλη

342.02.03** Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
342.02.04** Καταστροφή, θωρακοσκοπικά [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
342.02.05** Καταστροφή, ενδοσκοπικά
342.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.03

Μερική οισοφαγεκτοµή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου

342.03.00

Αυχενική

342.03.01

Θωρακική

342.03.02

Θωρακοκοιλιακή

342.03.03

Κοιλιακή

342.03.98

Άλλη

342.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.04

Μερική οισοφαγεκτοµή µε αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου
Σηµ.:

Με έναν κωδικό από αυτή την ενότητα κωδικοποιείται η εκτοµή µικρού τµήµατος του
οισοφάγου.

342.04.00

Θωρακική

342.04.01

Θωρακοκοιλιακή

342.04.02

Κοιλιακή

342.04.98

Άλλη

342.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.05

(Ολική) οισοφαγεκτοµή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου

342.05.00

Τραχηλική και κοιλιακή (δια του µεσοθωρακίου), διαδιαφραγµατική (χωρίς θωρακοτοµή) οισοφαγεκτοµή

342.05.01

Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεµφαδενεκτοµή

342.05.02

Θωρακοκοιλιακή, µε λεµφαδενεκτοµή

342.05.98

Άλλη

342.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.06

(Ολική) οισοφαγεκτοµή µε αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου
Σηµ.:

Η διενέργεια πυλωροπλαστικής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (343.02.01).
Το είδος της αποκατάστασης κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα. ∆εν αντιστοιχεί όµως κάθε υποδιαίρεση σε κάθε κωδικό 5
υποδιαιρέσεων.
01 Με θωρακική µετατόπιση στοµάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική
αναστόµωση
02 Με θωρακική µετατόπιση στοµάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόµωση
03 Με ελεύθερο µόσχευµα λεπτού εντέρου
04 Με ελεύθερο µόσχευµα παχέος εντέρου
98 Άλλη

342.06.00** Τραχηλική και κοιλιακή (δια του µεσοθωρακίου), διαδιαφραγµατική (χωρίς θωρακοτοµή) οισοφαγεκτοµή
342.06.01** Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεµφαδενεκτοµή
342.06.02** Θωρακοκοιλιακή, µε λεµφαδενεκτοµή (en block οισοφαγεκτοµή)
342.06.98** Άλλη
342.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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342.07

Αποκατάσταση της βατότητας του οισοφάγου (ως ανεξάρτητη επέµβαση)
Εξαιρ.: Πρωτογενής ανακατασκευή σε ατρησία οισοφάγου χωρίς µετάθεση του εντέρου
(342.08)
Σηµ.: Το είδος της αποκατάστασης κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα. ∆εν αντιστοιχεί όµως κάθε υποδιαίρεση σε κάθε κωδικό 5
υποδιαιρέσεων.
01 Με θωρακική µετατόπιση στοµάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική
αναστόµωση
02 Με θωρακική µετατόπιση στοµάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόµωση
03 Με ελεύθερο µόσχευµα λεπτού εντέρου
04 Με ελεύθερο µόσχευµα παχέος εντέρου
98 Άλλη

342.07.00** Οπισθοστερνικά (στο πρόσθιο µεσοθωράκιο)
342.07.01** Στην ανατοµική του θέση (οπίσθιο µεσοθωράκιο)
342.07.02** Πλαστική επέµβαση διεύρυνσης
342.07.98** Άλλη
342.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.08

Αποκατάσταση της βατότητας του οισοφάγου σε ατρησία και αντιµετώπιση
συγγενούς τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

342.08.00

Με οισοφαγο-οισοφαγική αναστόµωση (οπισθο- ή διϋπεζωκοτικά)

342.08.01

Με οισοφαγο-οισοφαγική αναστόµωση και σύγκλειση συριγγίου (οπισθο- ή διϋπεζωκοτικά)

342.08.02

Με µετάθεση (π.χ. µυοπλαστική Livaditis)

342.08.03

Με µετάθεση (π.χ. µυοπλαστική Livaditis) και σύγκλειση συριγγίου

342.08.04

∆ιαµεσοθωρακική τοποθέτηση ραµµάτων

342.08.05

∆ιαµεσοθωρακική τοποθέτηση ραµµάτων και σύγκλειση συριγγίου

342.08.06

Επιµήκυνση οισοφάγου (για προετοιµασία µιας δευτερεύουσας οισοφαγικής αναστόµωσης)

342.08.07

Κατάργηση Η-συριγγίου

342.08.98

Άλλη

342.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

342.09

Άλλες επεµβάσεις στον οισοφάγο
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώµατος (510.00.06, 510.00.07)
Επιπωµατισµός αιµορραγίας οισοφάγου (550.01)

342.09.00

∆ηµιουργία τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

342.09.01

Περιλ.: Για τοποθέτηση µιας φωνητικής πρόθεσης
(Ενδοσκοπική) σκληροθεραπεία κιρσών οισοφάγου

342.09.02

Συρραφή οισοφαγικών κιρσών

342.09.03

Άµεση εγχείρηση επί των κιρσών για διακοπή παράπλευρης κυκλοφορίας

342.09.04

Ραφή, πρωτογενής
Περιλ.:

Σύγκλειση επίκτητου τραχειοοισοφαγικού συρίγγιου

Εξαιρ.: Σύγκλειση συγγενούς τραχειοοισοφαγικού συρίγγιου (342.08)
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Ενδοσκοπικά

342.09.05

∆ιατοµή της καρδίας (διαυλική)

342.09.07

∆ιαστολή µε µπαλόνι

342.09.08

∆ιαστολή µε κηρία bougie
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342.09.10

(Ενδοσκοπική) απολίνωση κιρσών οισοφάγου

342.09.12

Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endoloop]

342.09.13

Η εκτοµή µε βρόχο περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
Ενδοσκοπική τοποθέτηση συνδετήρων (clips)

342.09.14

Ενδοσκοπική έγχυση

342.09.17

Περιλ.: Κόλλα ινικής
Ενδοσκοπική τοποθέτηση ραδιενεργής πηγής

342.09.18

Επεµβάσεις σε αυτοεκτεινόµενη ενδοπρόθεση
.00

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, ενδοπρόθεσης χωρίς αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.01

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, ενδοπρόθεσης χωρίς αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.02

Αφαίρεση

.03

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.04

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.09
.10

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, περισσότερων από δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδροµική
βαλβίδα
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, περισσότερων από δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.11

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, µίας ενδοπρόθεσης µε αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.12

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, µίας ενδοπρόθεσης µε αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.13

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, δύο ενδοπροθέσεων µία εκ των οποίων µε αντιπαλινδροµική
βαλβίδα
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπική, δύο ενδοπροθέσεων, µια εκ των οποίων µε αντιπαλινδροµική βαλβίδα

.14
.15
.16
.98

342.09.19

342.09.20

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, περισσότερες από δύο ενδοπροθέσεων, µια εκ των οποίων µε
αντιπαλινδροµική βαλβίδα
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, περισσότερες από δύο προθέσεις, µια εκ των οποίων µε αντιπαλινδροµική
βαλβίδα
Άλλη

Επεµβάσεις σε µη αυτοεκτεινόµενη ενδοπρόθεση
.00

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά

.01

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά

.02

Αφαίρεση

.98

Άλλη

Ενδοσκοπική αντιµετώπιση της παλινδρόµησης
.00

Τεχνικές συρραφής µε ράµµα και συνδετήρες (clips)

.01

Τεχνικές έγχυσης

.02

Τεχνικές εµφύτευσης

.03

Κατάλυση µε ραδιοσυχνότητες

.98

Άλλη

342.09.21

Σύγκλειση χειρουργικά δηµιουργηθέντος τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

342.09.22

Εµφύτευση ή αντικατάσταση αντιπαλινδροµικής µαγνητικής βαλβίδας

342.09.23

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Αναθεώρηση ή αφαίρεση µαγνητικής αντιπαλινδροµικής βαλβίδας
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

342.09.98

Άλλη

342.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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343

Τοµή, εξαίρεση και εκτοµή του στοµάχου
Περιλ.: Εσωτερική ναρθηκοποίηση

343.00

Γαστροτοµή
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώµατος (510.00.08)

343.00.00

Χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

343.00.01

Με τοποθέτηση σωλήνα οισοφάγου

343.00.98

Άλλη

343.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

343.01

Γαστροστοµία

343.01.00

Ανοικτή χειρουργική

343.01.01

Λαπαροσκοπική

343.01.02

∆ιαδερµική-ενδοσκοπική (PEG)

343.01.98

Εξαιρ.: Αλλαγή και αφαίρεση PEG [σωλήνα διαδερµικής ενδοσκοπικής γαστροστοµίας] (512.03)
Άλλη

343.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

343.02

Επεµβάσεις στον πυλωρό

343.02.00

Πυλωροµυοτοµή

343.02.01

Πυλωροπλαστική

343.02.02

Εκτοµή του πυλωρού µε γαστροδωδεκαδακτυλοστοµία (π.χ. σε ατρησία πυλωρού)

343.02.98

Άλλη

343.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

343.03

Τοπική εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του στοµάχου

Περιλ.: Καθήλωση του στοµάχου στο κοιλιακό τοίχωµα ("γαστροπηξία")

Περιλ.: Καταστροφή για αιµόσταση
Εξαιρ.: Ένεση για αιµόσταση (344.09.14)
Σηµ.: Στους κωδικούς µε ** να κωδικοποιηθεί το είδος της καταστροφής στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ηλεκτροπηξία
01 Φωτοπηξία µε laser
02 Θερµοπηξία
03 Κρυοπηξία
04 Φωτοδυναµική θεραπεία
98 Άλλο
343.03.00

Εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
Περιλ.:

Εκτοµή έλκους

Εξαιρ.: Εκτοµή πυλωρικού έλκους µε πυλωροπλαστική (343.02.01)

Εκτοµή έλκους στα πλαίσια βαγοτοµής (344.04.01, 344.04.02)
Σύγκλειση έλκους δωδεκαδακτύλου (346.09.07)
Συρραφή έλκους δωδεκαδακτύλου (346.09.08)
343.03.01

Συρραφή γαστρικού έλκους (344.09.05)
Εκτοµή, λαπαροσκοπικά

343.03.02

Εκτοµή, ενδοσκοπικά
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.00

Εκτοµή χωρίς περαιτέρω επεµβάσεις

.01

Πολυπεκτοµή 1-2 πολυπόδων µε βρόχο

.02

Πολυπεκτοµή περισσότερων από 2 πολυπόδων µε βρόχο

.03

Ενδοσκοπική εκτοµή του βλεννογόνου

.04

Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτοµή [ESD]

.98

Άλλη

343.03.03** Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
343.03.04** Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
343.03.05** Καταστροφή, ενδοσκοπικά
343.03.98** Άλλη
343.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

343.04

Άτυπη µερική γαστρεκτοµή

343.04.00

Τµηµατεκτοµή

343.04.01

Εκτοµή της καρδίας (καρδιακής µοίρας του στοµάχου) µε µετατόπιση υπολειπόµενου στοµάχου

343.04.02

Αντρεκτοµή

343.04.03

343.04.04

343.04.05

343.04.06

Χολοπαγκρεατική εκτροπή κατά Scopinaro
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Χολοπαγκρεατική εκτροπή µε ειλεοδωδεκαδακτυλική αναστόµωση [duodenal switch]
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Επιµήκης κάθετη γαστρεκτοµή (Sleeve γαστρεκτοµή)
Περιλ.:

Ως προκαταρκτική διαδικασία για χολοπαγκρεατική εκτροπή µε δωδεκαδακτυλικό διακόπτη
(πρώτη συνεδρία)

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Ειλεοδωδεκαδακτυλική αναστόµωση [duodenal switch] µε δηµιουργία κοινού καναλιού λεπτού εντέρου
[common channel] µετά από sleeve γαστρεκτοµή (δεύτερη συνεδρία)
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

343.04.98

Άλλη

343.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

343.05

Μερική γαστρεκτοµή (εκτοµή των 2/3)

343.05.00

Με γαστροδωδεκαδακτυλική αναστόµωση [Billroth I]

343.05.01

Με γαστρονηστιδική αναστόµωση [Billroth IΙ]

343.05.02

Με γαστρονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y

343.05.98

Άλλη

343.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

205

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3
343.06

Υφολική γαστρεκτοµή (εκτοµή των 4/5 του στοµάχου)
Σηµ.:

Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
01 Χωρίς λεµφαδενεκτοµή
02 Εκτοµή µεµονωµένων λεµφαδένων του διαµερίσµατος II ή III
03 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερίσµατος II
04 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερίσµατος II και µερικώς III
05 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερισµάτων II και III
98 Άλλο

343.06.00** Με γαστρονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth IΙ
343.06.01** Με γαστρονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y
343.06.02** Με µετάθεση λεπτού εντέρου
343.06.98** Άλλη
343.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

343.07

(Ολική) γαστρεκτοµή
Σηµ.:

Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
01 Χωρίς λεµφαδενεκτοµή
02 Εκτοµή µεµονωµένων λεµφαδένων διαµερίσµατος II ή III
03 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερίσµατος II
04 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερίσµατος II και µερικώς III
05 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερισµάτων II και III
98 Άλλο

343.07.00** Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)
343.07.01** Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II, µε δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)
343.07.02** Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Υ, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)
343.07.03** Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y, µε δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)
343.07.04** Με µετάθεση λεπτού εντέρου χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)
343.07.05** Με µετάθεση λεπτού εντέρου, µε δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)
343.07.06** Εκτοµή υπολειπόµενου στοµάχου
343.07.98** Άλλη
343.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

343.08

(Ολική) γαστρεκτοµή µε υφολική οισοφαγεκτοµή
Σηµ.:

Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
01 Χωρίς λεµφαδενεκτοµή
02 Εκτοµή µεµονωµένων λεµφαδένων διαµερίσµατος II ή III
03 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερίσµατος II
04 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερίσµατος II και µερικώς III
05 Συστηµατική λεµφαδενεκτοµή διαµερισµάτων II και III
98 Άλλο

343.08.00** Με µετάθεση λεπτού εντέρου
343.08.01** Με µετάθεση παχέος εντέρου
343.08.98** Άλλη
343.08.99
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343.09

Άλλη τοµή και εκτοµή του στοµάχου

344

Εκτεταµένη γαστρεκτοµή και άλλες επεµβάσεις στο στοµάχι
Περιλ.: Εσωτερική ναρθηκοποίηση

344.00

Εκτεταµένη υφολική γαστρεκτοµή χωρίς συστηµατική λεµφαδενεκτοµή
Σηµ.:

Η εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

344.00.00

Με γαστρονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II

344.00.01

Με γαστρονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y

344.00.02

Με µετάθεση λεπτού εντέρου

344.00.98

Άλλη

344.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.01

Εκτεταµένη υφολική γαστρεκτοµή µε συστηµατική λεµφαδενεκτοµή
Σηµ.:

Η εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

344.01.00

Με γαστρονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II

344.01.01

Με γαστρονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y

344.01.02

Με µετάθεση λεπτού εντέρου

344.01.98

Άλλη

344.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.02

Εκτεταµένη γαστρεκτοµή χωρίς συστηµατική λεµφαδενεκτοµή
Σηµ.:

Η εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

344.02.00

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.02.01

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II, µε δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.02.02

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (reservoir)

344.02.03

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y, µε δηµιουργία δεξαµενής (reservoir)

344.02.04

Με µετάθεση λεπτού εντέρου, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.02.05

Με µετάθεση λεπτού εντέρου, µε δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.02.06

Εκτοµή υπολειπόµενου στοµάχου

344.02.98

Άλλη

344.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.03

Εκτεταµένη γαστρεκτοµή µε συστηµατική λεµφαδενεκτοµή

344.03.00

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.03.01

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II, µε δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.03.02

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (reservoir)

344.03.03

Με οισοφαγονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y, µε δηµιουργία δεξαµενής (reservoir)

344.03.04

Με µετάθεση λεπτού εντέρου, χωρίς δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.03.05

Με µετάθεση λεπτού εντέρου, µε δηµιουργία δεξαµενής (Reservoir)

344.03.06

Εκτοµή υπολειπόµενου στοµάχου

344.03.98

Άλλη

344.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.04

Βαγοτοµή

344.04.00

Στελεχιαία

Σηµ.:

Η εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
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344.04.01

344.04.02

Εκλεκτική, γαστρική
.01

Χωρίς πυλωροπλαστική

.02

Με πυλωροπλαστική

Εκλεκτική, εγγύς
.01

Χωρίς πυλωροπλαστική

.02

Με πυλωροπλαστική

344.04.03

Βαγοτοµή του κολοβώµατος του στοµάχου (στα πλαίσια µειωτικής επέµβασης στοµάχου)

344.04.04

Λαπαροσκοπική (όλες οι διαδικασίες)

344.04.05

Θωρακοσκοπική (όλες οι διαδικασίες)

344.04.98

Άλλη

344.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.05

Γαστρεντερική αναστόµωση χωρίς γαστρεκτοµή [γαστρικό bypass]
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

344.05.00** Γαστροδωδεκαδακτυλική αναστόµωση (π.χ. κατά Jaboulay)
344.05.01** Γαστρεντερική αναστόµωση, πρόσθια
344.05.02** Γαστρεντερική αναστόµωση, οπίσθια
344.05.03** Αναθεώρηση
344.05.04** Με χρήση συρραπτικού ή διατοµή (για παχυσαρκία), µε γαστρονηστιδική αναστόµωση κατά Roux-Y
344.05.05** Με χρήση συρραπτικού ή διατοµή (για παχυσαρκία), µε γαστρονηστιδική αναστόµωση τύπου Billroth II
344.05.98** Άλλη
344.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.07

Αναθεώρηση µετά από γαστρεκτοµή

344.07.00

Επανεκτοµή µετά από εκτοµή κατά Billroth-I

344.07.01

Αλλαγή µιας Billroth-I-εκτοµής σε Billroth-IΙ

344.07.02

Αλλαγή µιας Billroth-I-εκτοµής σε αναστόµωση κατά Roux-Y

344.07.03

Επανεκτοµή µετά από εκτοµή κατά Billroth-II

344.07.04

Αλλαγή µιας Billroth-II εκτοµής σε Billroth-I

344.07.05

Αλλαγή µιας Billroth-II εκτοµής σε αναστόµωση κατά Roux-Y

344.07.06

Μετατροπή µε µετάθεση λεπτού εντέρου

344.07.07

Αναθεώρηση µετάθεσης λεπτού εντέρου ή αναστόµωσης κατά Roux-Y

344.07.98

Άλλη

344.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.08

Άλλη αποκατάσταση του στοµάχου
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά
01 Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
02 Λαπαροσκοπικά
03 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
98 Άλλο

344.08.00** Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
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344.08.01** Σύγκλειση γαστροστοµίας (σίτισης)
344.08.02** Γαστροπηξία
344.08.03** Σφιγκτηροπλαστική (π.χ. κατά Belsey)
344.08.04** Θολοπλαστική
344.08.05** Ηµιθολοπλαστική
344.08.06** Ηµιθολοπλαστική µε συρραφή οισοφαγικού τρήµατος
344.08.10** Κάθετη γαστροπλαστική κατά Mason
344.08.11** Εµφύτευση ή αντικατάσταση µη ρυθµιζόµενου γαστρικού δακτυλίου
344.08.12** Εµφύτευση ή αντικατάσταση ρυθµιζόµενου γαστρικού δακτυλίου
344.08.13** Επαναστερέωση γαστρικού δακτυλίου που έχει µετακινηθεί
344.08.14** Αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου
344.08.98** Άλλη
344.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

344.09

Άλλες επεµβάσεις επί του στοµάχου
Περιλ.: Αιµόσταση
Εξαιρ.: Αλλαγή καθετήρα γαστροστοµίας (512.03.00)
Σηµ.: Η προσπέλαση για τους κωδικούς µε ** πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
03 Ενδοσκοπικά
98 Άλλο

344.09.00** Σκληροθεραπεία κιρσών γαστρικού θόλου
344.09.01** Συρραφή κιρσών γαστρικού θόλου
344.09.02** ∆ιακοπή παράπλευρης κυκλοφορίας θόλου
344.09.03** Ανάταξη συστροφής στοµάχου
Περιλ.: Στα παιδιά
344.09.04** Σύγκλειση γαστροκολικού συριγγίου

344.09.05** Συρραφή ή σύγκλειση έλκους
344.09.07** ∆ιαστολή
344.09.08** Απολίνωση (περίδεση) κιρσών γαστρικού θόλου
344.09.11** ∆ιαστολή µε κηρία bougie
344.09.12** Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endoloop]
Η εκτοµή µε βρόχο περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
344.09.13** Απολίνωση µε συνδετήρες (clips)
344.09.14** Έγχυση
Περιλ.: Κόλλα ινικής
344.09.17** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόµενης ενδοπρόθεσης (stent)

344.09.18** Αφαίρεση αυτοεκτεινόµενης ενδοπρόθεσης (stent)
344.09.19** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση µη αυτοεκτεινόµενης ενδοπρόθεσης (stent)
344.09.20** Αφαίρεση µη αυτοεκτεινόµενης ενδοπρόθεσης (stent)
344.09.21

Εµφύτευση γαστρικού βηµατοδότη
Περιλ.:

Γαστρικός διεγέρτης που ενεργοποιείται µε την πρόσληψη τροφής

.00

Με ανοικτή χειρουργική εµφύτευση των ηλεκτροδίων
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344.09.22

.01

Με λαπαροσκοπική εµφύτευση των ηλεκτροδίων

.02

Με εµφύτευση ηλεκτροδίων µε αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Αναθεώρηση ή αφαίρεση των ηλεκτροδίων γαστρικού βηµατοδότη
Περιλ.:

Επανατοποθέτηση ηλεκτροδίου σε ελαττωµατικό ή µετατοπισµένο ηλεκτρόδιο

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Γαστρικός διεγέρτης που ενεργοποιείται µε την πρόσληψη τροφής

344.09.23

Αναθεώρηση ή αφαίρεση της γεννήτριας γαστρικού βηµατοδότη

344.09.24

Περιλ.: Γαστρικός διεγέρτης που ενεργοποιείται µε την πρόσληψη τροφής
Ενδοσκοπική σµίκρυνση (υπολειπόµενου) στοµάχου

344.09.98** Άλλη
344.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

345

Τοµή, εξαίρεση, εκτοµή και αναστόµωση του λεπτού και του παχέος
εντέρου
Περιλ.: Εσωτερική ναρθηκοποίηση
Σηµ.: Η εφαρµογή µιας εντεροστοµίας ως προστατευτικό µέτρο στο πλαίσιο άλλης
διαδικασίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).
Ο τύπος της καταστροφής για τους κωδικούς 345.01 και 345.02, πρέπει να
κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ηλεκτροπηξία
01 Φωτοπηξία µε laser
02 Θερµοπηξία
03 Κρυοπηξία
04 Φωτοδυναµική θεραπεία
98 Άλλο

345.00

Τοµή του εντέρου
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώµατος (510.00.08, 510.00.09, 510.00.10)

345.00.00

∆ωδεκαδάκτυλο

345.00.01

Νήστιδα ή ειλεός

345.00.02

Κόλον

345.00.03

∆ιαδερµική-ενδοσκοπική νηστιδοστοµία (PEJ)

345.00.98

Εξαιρ.: Αλλαγή και αφαίρεση νηστιδοστοµίας (PEJ) (512.04)
Άλλη

345.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

345.01

Τοπική εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών του λεπτού εντέρου
Περιλ.: Αιµόσταση
Σηµ.: Ο τύπος της καταστροφής κωδικοποιείται για τους επιµέρους κωδικούς .04, .05, .09, .10
και .98 στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 345.00.

345.01.00

Εκτοµή ενδοαυλικών µεµβρανών

345.01.01

Άλλη εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά

345.01.02

Εκτοµή, λαπαροσκοπικά

345.01.04** Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
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345.01.05** Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
345.01.07

345.01.08

Εκτοµή, ενδοσκοπική, απλή (τεχνική ώθησης)
.00

Εκτοµή χωρίς περαιτέρω επέµβαση

.01

Εκτοµή 1-2 πολυπόδων µε βρόχο

.02

Εκτοµή περισσότερων από 2 πολυπόδων µε βρόχο

.03

Ενδοσκοπική εκτοµή του βλεννογόνου

.04

Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτοµή [ESD]

.98

Άλλο

Εκτοµή, ενδοσκοπική, τεχνική ώθησης και έλξης

Περιλ.: Εκτοµή µε εντεροσκόπηση διπλού µπαλονιού [double balloon enteroscopy]
345.01.09** Καταστροφή, ενδοσκοπική, απλή (τεχνική ώθησης)

345.01.10** Καταστροφή, ενδοσκοπική, τεχνική πίεσης και έλξης
Περιλ.:
345.01.98** Άλλη

Καταστροφή µε εντεροσκόπηση διπλού µπαλονιού [double balloon enteroscopy]

345.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

345.02

Τοπική εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών του παχέος εντέρου
Περιλ.: Αιµόσταση
Σηµ.: Ο τύπος της καταστροφής πρέπει να κωδικοποιείται για επιµέρους κωδικούς .03 έως
.98, στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό 345.00.

345.02.00

Εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά

345.02.01

Εκτοµή, λαπαροσκοπικά

345.02.02

Εκτοµή, ενδοσκοπικά
.00

Εκτοµή χωρίς περαιτέρω επέµβαση

.01

Εκτοµή 1-2 πολυπόδων µε βρόχο

.02

Εκτοµή περισσότερων από 2 πολυπόδων µε βρόχο

.03

Ενδοσκοπική εκτοµή του βλεννογόνου

.04

Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτοµή [ESD]

.98

Άλλη

345.02.03** Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
345.02.04** Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
345.02.05** Καταστροφή, ενδοσκοπικά
345.02.98** Άλλη
345.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

345.03

Εξαίρεση τµήµατος του εντέρου ως ανεξάρτητη επέµβαση (π.χ. σε πλαστικές
επεµβάσεις που τελούνται σε δύο χρόνους)

345.03.00

∆ωδεκαδάκτυλο

345.03.01

Νήστιδα ή ειλεός

345.03.02

Κόλον

345.03.98

Άλλη

345.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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345.04

Εκτοµή του λεπτού εντέρου
Περιλ.: Αφαίρεση τµήµατος του λεπτού εντέρου για µεταµόσχευση
Εκτοµή σε συγγενή ανωµαλία του λεπτού εντέρου
Ανακατασκευή και επανασύνδεση
Εσωτερική ναρθηκοποίηση
Σηµ.: Η διενέργεια µιας πλαστικής επέµβασης σµίκρυνσης του αυλού πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (346.07.04).

345.04.00

345.04.01

345.04.02

345.04.03

345.04.04

345.04.05

345.04.06

345.04.07

Τµηµατεκτοµή δωδεκαδακτύλου
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Τµηµατεκτοµή νήστιδος
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Τµηµατεκτοµή ειλεού
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Πολλαπλή τµηµατεκτοµή
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

(Μερική) εκτοµή του δωδεκαδακτύλου
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

(Μερική) εκτοµή της νήστιδας
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

(Μερική) εκτοµή του ειλεού
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Εκτοµή του λεπτού εντέρου µετά θάνατον (προς µεταµόσχευση)
Σηµ.:

345.04.08

ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης, όταν δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία ή όταν
προκύπτει διεγχειρητικά αδυναµία µεταµόσχευσης του οργάνου.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Αφαίρεση µοσχεύµατος λεπτού εντέρου

345.04.98

Άλλη

345.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Μερική εκτοµή του παχέος εντέρου [µερική κολεκτοµή]
Σηµ.:

Η εφαρµογή προφυλακτικής κολοστοµίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).
Η (µερική) εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Τα παρακείµενα όργανα περιλαµβάνουν π.χ. το λεπτό έντερο, το ήπαρ, το σπλήνα, το
πάγκρεας, το στοµάχι και τους νεφρούς.
Οι εγχώριοι λεµφαδένες και το µείζον επίπλουν δεν ανήκουν στα παρακείµενα όργανα.
Η περιοχική λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.06.02, 340.06.03,
340.06.04, 340.06.05, 340.06.06, 340.06.09).
Η ριζική λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.07.02, 340.07.03,
340.07.04).
Η προσπέλαση και το είδος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι εφικτή η
κωδικοποίηση όλων των µεθόδων και όλων των προσπελάσεων που χρησιµοποιούνται.
01 Ανοικτά χειρουργικά µε αναστόµωση
02 Ανοικτά χειρουργικά µε κολοστοµία και σύγκλειση του ορθού
03 Ανοικτά χειρουργικά µε δύο κολοστοµίες
04 Ανοικτά χειρουργικά µε αναστοµώσεις-παρά φύσιν έδρα
05 Λαπαροσκοπικά µε αναστόµωση
06 Λαπαροσκοπικά µε κολοστοµία
07 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
98 Άλλο

345.05.00** Τµηµατεκτοµή
345.05.01** Πολλαπλή τµηµατεκτοµή
345.05.02** Ειλεοτυφλική εκτοµή
345.05.03

Εκτοµή του τυφλού
.01

Ανοικτά χειρουργικά

.05

Λαπαροσκοπικά

.07

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

345.05.04** Εκτοµή του ανιόντος κόλου µετά του τυφλού και της δεξιάς κολικής καµπής (δεξιά ηµικολεκτοµή)
Σηµ.:

Η χειρουργική τεχνική που απαιτείται για την εκτοµή τµήµατος ειλεού (τύπου µανσέτας)
περιλαµβάνεται στον κωδικό.
345.05.05** Εκτοµή του εγκάρσιου κόλου
Περιλ.:

Εγκάρσια εκτοµή µε εκτοµή της δεξιάς ή/και αριστερής κολικής καµπής

Σηµ.:

Αν η εκτοµή είναι µικρότερη από τα ¾ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιµοποιείται ο
κωδικός για την τµηµατική εκτοµή (345.05.00 κ.επ.).
345.05.06** Εκτοµή του κατιόντος κόλου µετά της αριστερής κολικής καµπής (αριστερή ηµικολεκτοµή)
345.05.07** Σιγµοειδεκτοµή
Περιλ.:

Σιγµοειδεκτοµή µε ενδοπεριτοναϊκή εκτοµή τµηµάτων του ορθού

Εξαιρ.: Σιγµοειδεκτοµή µε εξωπεριτοναϊκή εκτοµή τµηµάτων του ορθού (ορθοσιγµοειδεκτοµή) (348.04
κ.επ.)
Αν η εκτοµή είναι µικρότερη από τα ¾ του σιγµοειδούς, πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός για
Σηµ.:
την τµηµατική εκτοµή (345.05.00 κ.επ.).
345.05.09** Εκτοµή του ανιόντος κόλου µετά του τυφλού, της δεξιάς κολικής καµπής και του εγκάρσιου κόλου [δεξιά
ηµικολεκτοµή και εγκαρσιεκτοµή]
Περιλ.:
Σηµ.:

Εκτοµή του ανιόντος κόλου µετά του τυφλού εντέρου, της δεξιάς κολικής καµπής και του
εγκάρσιου κόλου, µε ή χωρίς εκτοµή της αριστερής κολικής καµπής
Αν η εκτοµή είναι µικρότερη από τα ¾ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιµοποιείται ο
κωδικός για την ηµικολεκτοµή (345.05.00 κ.επ.).
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345.05.10** Εκτοµή του κατιόντος κόλου µετά της αριστερής κολικής καµπής και του εγκάρσιου κόλου [αριστερή
ηµικολεκτοµή και εγκαρσιεκτοµή]
Περιλ.:

Εκτοµή του κατιόντος κόλου µετά της αριστερής κολικής καµπής και του εγκάρσιου κόλου, µε ή
χωρίς εκτοµή της δεξιάς κολικής καµπής
Αν η εκτοµή είναι µικρότερη από τα ¾ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιµοποιείται ο
Σηµ.:
κωδικός για την ηµικολεκτοµή (345.05.00 κ.επ.).
345.05.11** Εκτοµή του κατιόντος κόλου και σιγµοειδούς
Περιλ.:

Εκτοµή του κατιόντος κόλου και του σιγµοειδούς, µε ή χωρίς εκτοµή της αριστερής κολικής
καµπής
Αν η εκτοµή είναι µικρότερη από τα ¾ του κατιόντος κόλου, πρέπει να χρησιµοποιείται ο
Σηµ.:
κωδικός για την σιγµοειδεκτοµή (345.05.07 κ.επ.).
345.05.12** Εκτοµή του ανιόντος, εγκαρσίου και κατιόντος κόλου µετά του τυφλού και της δεξιάς και αριστερής κολικής
καµπής [δεξιά και αριστερή ηµικολεκτοµή και εγκαρσιεκτοµή]
345.05.13** Εκτοµή του εγκάρσιου κόλου, του κατιόντος κόλου µετά της αριστερής κολικής καµπής και του σιγµοειδούς
[αριστερή ηµικολεκτοµή µε εγκαρσιεκτοµή και σιγµοειδεκτοµή]
Περιλ.:
Σηµ.:

Εκτοµή του εγκάρσιου κόλου, κατιόντος κόλου µετά της αριστερής κολικής καµπής και του
σιγµοειδούς, µε ή χωρίς εκτοµή της δεξιάς κολικής καµπής
Αν η εκτοµή είναι µικρότερη από τα ¾ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιµοποιείται ο
κωδικός για την εκτοµή του κατιόντος κόλου και του σιγµοειδούς (345.05.11 κ.επ.).

345.05.98** Άλλη
345.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

345.06

(Ολική) κολεκτοµή και πρωκτοκολεκτοµή
Σηµ.:

Η εφαρµογή προφυλακτικής κολοστοµίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).
Η χειρουργική τεχνική που απαιτείται για την εκτοµή τµήµατος ειλεού (τύπου
µανσέτας) περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Η (µερική) εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Τα παρακείµενα όργανα περιλαµβάνουν π.χ. το λεπτό έντερο, το ήπαρ, το σπλήνα, το
πάγκρεας, το στοµάχι και τους νεφρούς.
Οι εγχώριοι λεµφαδένες και το µείζον επίπλουν δεν ανήκουν στα παρακείµενα όργανα.
Η περιοχική λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.06.02, 340.06.03,
340.06.04, 340.06.05, 340.06.06, 340.06.09).
Η ριζική λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.07.02, 340.07.03,
340.07.04).
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά µε ειλεοστοµία
01 Ανοικτά χειρουργικά µε ειλεοορθική αναστόµωση µε δεξαµενή (reservoir)
02 Ανοικτά χειρουργικά µε ειλεοορθική αναστόµωση χωρίς δεξαµενή (reservoir)
03 Ανοικτά χειρουργικά µε ειλεοπρωκτική αναστόµωση µε δεξαµενή (reservoir)
04 Ανοικτά χειρουργικά µε ειλεοπρωκτική αναστόµωση χωρίς δεξαµενή (reservoir)
05 Λαπαροσκοπικά µε αναστόµωση µε δεξαµενή (reservoir)
06 Λαπαροσκοπικά µε αναστόµωση χωρίς δεξαµενή (reservoir)
07 Λαπαροσκοπικά µε ειλεοστοµία
08 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
98 Άλλο

345.06.00** Κολεκτοµή
Χωρίς εκτοµή του ορθού.
Σηµ.:
345.06.01** Πρωκτοκολεκτοµή
Του παχέος εντέρου, συµπεριλαµβανοµένου του ορθού.
Σηµ.:
345.06.02** Κολεκτοµή µε εκτοµή του βλεννογόνου του πρωκτού
345.06.98** Άλλη
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345.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

345.09

Εντερική παράκαµψη (bypass)

345.09.00

Λεπτό έντερο σε λεπτό έντερο

345.09.01

∆ωδεκαδάκτυλο σε δωδεκαδάκτυλο

345.09.02

Λεπτό έντερο σε παχύ έντερο

345.09.03

Παχύ έντερο σε παχύ έντερο

345.09.04

Πολλαπλές αναστοµώσεις

345.09.98

Άλλη

345.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346

Άλλες επεµβάσεις στο λεπτό και παχύ έντερο
Περιλ.: Εσωτερική ναρθηκοποίηση

346.00

Τοποθέτηση εντεροστοµίας, διπλής διόδου, ως ανεξάρτητη επέµβαση
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

346.00.00** Νηστιδοστοµία
346.00.01** Ειλεοστοµία
346.00.02** Στοµία ανιόντος κόλου [δεξιά κολοστοµία]
346.00.03** Εγκαρσιοστοµία
346.00.04** Στοµία κατιόντος κόλου [αριστερή κολοστοµία]
346.00.05** Σιγµοειδοστοµία
346.00.98** Άλλη
346.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346.01

Τοποθέτηση εντεροστοµίας, µονής διόδου, ως ανεξάρτητη επέµβαση
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

346.01.00** Τυφλοστοµία
346.01.01** Στοµία ανιόντος κόλου [δεξιά κολοστοµία]
346.01.02** Εγκαρσιοστοµία
346.01.03** Στοµία κατιόντος κόλου [αριστερή κολοστοµία]
346.01.04** Σιγµοειδοστοµία
346.01.05** Ειλεοστοµία
346.01.06** Σκωληκοειδοστοµία, µη εγκρατής
346.01.07** Σκωληκοειδοστοµία, εγκρατής
Εξαιρ.: Εγκρατής εκτροπή ούρων µέσω σκωληκοειδοστοµίας (356.06.11)
346.01.98** Άλλη

346.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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346.02

Τοποθέτηση εντεροστοµίας (ως προστατευτικό µέτρο) στα πλαίσια µιας άλλης
επέµβασης

346.02.00

Νηστιδοστοµία

346.02.01

Ειλεοστοµία

346.02.02

Τυφλοστοµία [παροχέτευση στο επίπεδο του τυφλού]

346.02.03

Στοµία ανιόντος κόλου [δεξιά κολοστοµία]

346.02.04

Εγκαρσιοστοµία

346.02.05

Στοµία κατιόντος κόλου [αριστερή κολοστοµία]

346.02.06

Σιγµοειδοστοµία

346.02.07

Σκωληκοειδοστοµία

346.02.98

Άλλη

346.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346.03

Τοποθέτηση άλλης εντεροστοµίας
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει
να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
03 Ανοικτά χειρουργικά µε ενίσχυση του ιστού
04 Λαπαροσκοπικά µε ενίσχυση του ιστού
05 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά µε ενίσχυση του ιστού

346.03.00** ∆ωδεκαδακτυλοστοµία (τοποθέτηση σωλήνα σίτισης)
346.03.01** Νηστιδοστοµία (τοποθέτηση σωλήνα σίτισης)
346.03.02** Κολοστοµία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
346.03.03** Αναστόµωση τύπου Bishop-Koop
346.03.98** Άλλη
346.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346.04

Αναθεώρηση και άλλες επεµβάσεις σε εντεροστοµία
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00 ∆ωδεκαδάκτυλο
01 Νήστιδα
02 Ειλεός
03 Παχύ έντερο
98 Άλλο

346.04.00** Πλαστική διεύρυνση
346.04.01** Πλαστική στένωση
346.04.02** Επανεµφύτευση
346.04.03** Εκτοµή παρακείµενου τµήµατος
346.04.04** Μετατροπή σε εγκρατή στοµία (π.χ. Kock-Pouch)
346.04.05** ∆ιόρθωση παραστοµιακής κήλης
Σηµ.:

346.04.98** Άλλη
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346.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346.05

Επαναφορά εντεροστοµίας διπλού αυλού
Σηµ.:

H τµηµατική εκτοµή που απαιτείται ως απόρροια χειρουργείου ή χειρουργικών
τεχνικών, περιλαµβάνεται στον κωδικό.

346.05.00

Νηστιδοστοµία

346.05.01

Ειλεοστοµία

346.05.02

Κολοστοµία

346.05.98

Άλλη

346.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346.06

Αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου σε τελικές εντεροστοµίες
Σηµ.:

H τµηµατική εκτοµή που απαιτείται ως απόρροια χειρουργείου ή χειρουργικών
τεχνικών, περιλαµβάνεται στον κωδικό.

346.06.00

Νηστιδοστοµία

346.06.01

Ειλεοστοµία

346.06.02

Κολοστοµία

346.06.98

Άλλη

346.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346.07

Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του ορθού (348.06)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
00 ∆ωδεκαδάκτυλο
01 Νήστιδα
02 Ειλεός
03 Παχύ έντερο
98 Άλλο

346.07.00** Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
346.07.01** Σύγκλειση εντερικού συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά
346.07.02** Σύγκλειση εντερικού συριγγίου, ενδοσκοπικά
346.07.03** Πλαστική επέµβαση διεύρυνσης του αυλού
346.07.04** Πλαστική επέµβαση σµίκρυνσης του αυλού
346.07.05** Αναθεώρηση αναστόµωσης
346.07.06** Μεταµόσχευση λεπτού εντέρου [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
346.07.07** ∆ηµιουργία δεξαµενής (reservoir)
Εξαιρ.: ∆ηµιουργια δεξαµενής (reservoir) για εκτροπή των ούρων (356.06)
346.07.08** Αναθεώρηση δεξαµενής (reservoir)

346.07.09** Επανεµφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
346.07.10

Πλαστική επιµήκυνση εντέρου
.00

∆ιαµήκης επιµήκυνση του εντέρου κατά Bianchi

.01

Σειριακή εγκάρσια εντεροπλαστική

.98

Άλλη

Σηµ.:

Οι απαραίτητες αναστοµώσεις περιλαµβάνονται στον κωδικό.

346.07.98** Άλλη
346.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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346.08

Ενδοκοιλιακοί χειρισµοί του εντέρου
Περιλ.: Χειρουργική επέµβαση σε βρέφη και µικρά παιδιά
Καθήλωση του εντέρου
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00 ∆ωδεκαδάκτυλο
01 Νήστιδα
02 Ειλεός
03 Παχύ έντερο
98 Άλλο

346.08.00** Ανάταξη εγκολεασµού (π.χ. κατά Hutchinson)
346.08.01** Ανάταξη συστροφής κήλης
346.08.98** Άλλο
346.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

346.09

Άλλες επεµβάσεις στον εντερικό σωλήνα
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
03 Ενδοσκοπικά
98 Άλλο

346.09.00** Αποσυµπίεση
346.09.01** Λύση περιτοναϊκών συµφύσεων και ουλώδους ιστού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
346.09.02** Συµφυσιόλυση [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
346.09.03** Πτύχωση του λεπτού εντέρου (νηστιδική πτύχωση κατά Noble) (επέµβαση Philipps-Child) [6η υποδιαίρεση:
00-02,98]
346.09.04** Μυοτοµία (εγκάρσιας εσοχής της ελεύθερης κολικής ταινίας) [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
346.09.05** Στερέωση του λεπτού εντέρου στη δεξιά πλευρά του κοιλιακού τοιχώµατος και του παχέος εντέρου στην
αριστερή πλευρά του κοιλιακού τοιχώµατος [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
346.09.06** ∆ιατοµή των ταινιών του Ladd [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
Η διαδικασία αυτή µπορεί να κωδικοποιηθεί µόνο σε ανώµαλη- ή µη-στροφή του εντέρου .
Σηµ.:
346.09.07** Σύγκλειση έλκους
Περιλ.: Σύγκλειση έλκους δωδεκαδακτύλου
346.09.08** Συρραφή έλκους
Περιλ.: Συρραφή έλκους δωδεκαδακτύλου
346.09.11** ∆ιαστολή µε κηρία bougie

346.09.12** Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endoloop]
Η εκτοµή µε βρόχο περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
346.09.13** Απολίνωση µε συνδετήρες [clips]
346.09.14** Έγχυση
Περιλ.: Κόλλα ινικής
346.09.16** Παροχέτευση παγκρεατικής κύστης διαδωδεκαδακτυλικά

346.09.17** ∆ιαστολή του λεπτού εντέρου
346.09.18** ∆ιαστολή του παχέος εντέρου
Εξαιρ.: ∆ιαπρωκτική διαστολή του ορθού (348.09.02)
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346.09.19** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
346.09.20** Αφαίρεση αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
346.09.21** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση µη αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
Περιλ.: Ενδοπρόθεση τύπου "µανσέτας"
346.09.22** Αφαίρεση µη αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
Περιλ.:
346.09.98** Άλλη

Ενδοπρόθεση τύπου "µανσέτας"

346.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

347

Επεµβάσεις στη σκωληκοειδή απόφυση

347.00

Σκωληκοειδεκτοµή

347.00.00

Ανοικτά χειρουργικά

347.00.01

Λαπαροσκοπικά
.00

Σύγκλειση µε περίδεση/απολίνωση

.01

Σύγκλειση µε συρραπτικό

.98

Άλλη

347.00.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

347.00.98

Άλλη

347.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

347.01

Ταυτόχρονη σκωληκοειδεκτοµή

347.01.00

Κατά τη διάρκεια λαπαροτοµίας για άλλους λόγους

347.01.01

Κατά τη διάρκεια λαπαροσκόπησης για άλλους λόγους
.00

Σύγκλειση µε περίδεση/απολίνωση

.01

Σύγκλειση µε συρραπτικό

.98

Άλλη

347.01.98

Άλλη

347.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

347.09

Άλλες επεµβάσεις επί της σκωληκοειδούς απόφυσης

347.09.00

∆ιατοµή και παροχέτευση αποστήµατος του τυφλού

347.09.01

∆ευτερογενής σκωληκοειδεκτοµή (µετά από παροχέτευση περιτυφλικού αποστήµατος)

347.09.98

Άλλη

347.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

348

Επεµβάσεις στο ορθό

348.00

Τοµή του ορθού
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώµατος (510.00.09, 510.00.10)
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348.02

Τοπική διαπρωκτική εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του ορθού
Περιλ.: Επεµβάσεις στην περιορθική χώρα
Αιµόσταση
Σηµ.: Η προσπέλαση για τους κωδικούς µε αστερίσκους (**) πρέπει να κωδικοποιείται στην
6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Περιπρωκτικά
01 Ενδοσκοπικά
02 Ενδοσκοπικά-µικροχειρουργικά
98 Άλλο

348.02.00** Εκτοµή µε βρόχο
348.02.01** Υποβλεννογόνια εκτοµή
348.02.03** Ηλεκτροκαυτηριασµός
348.02.04** Φωτοπηξία µε laser
348.02.05** Θερµοπηξία
348.02.06** Κρυοπηξία
348.02.07** Φωτοδυναµική θεραπεία
348.02.08** Εκτοµή ολόκληρου του τοιχώµατος, τοπικά
348.02.09** Εκτοµή ολόκληρου του τοιχώµατος, κυκλικά [εκτοµή τύπου µανσέτας ή τµηµατεκτοµή]
348.02.10
348.02.11

Εκτοµή ολόκληρου του τοιχώµατος, κυκλικά [εκτοµή τύπου µανσέτας ή τµηµατεκτοµή], ενδοπεριτοναϊκά,
ενδοσκοπικά-µικροχειρουργικά
Εκτοµή ολόκληρου του τοιχώµατος µε συρραπτικό (stapler), διαπρωκτικά
.00

Κυκλικά

.01

Ηµικυκλικά

348.02.98** Άλλη
348.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

348.04

Εκτοµή του ορθού µε διατήρηση του σφιγκτήρα
Περιλ.: Ορθοσιγµοειδεκτοµή
Εξαιρ.: Περιπρωκτική εκτοµή τύπου µανσέτας [τµηµατεκτοµή] ορθού (348.02.09.00)
Σηµ.: Η δηµιουργία µιας προστατευτικής εντεροστοµίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(346.02).
Η (µερική) εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Η προσπέλαση και το είδος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα. ∆εν είναι εφικτή η κωδικοποίηση για
όλες τις µεθόδους και όλες τις προσπελάσεις που χρησιµοποιούνται.
01 Ανοικτά χειρουργικά µε αναστόµωση
02 Ανοικτά χειρουργικά µε κολοστοµία και σύγκλειση του ορθού
05 Λαπαροσκοπικά µε αναστόµωση
06 Λαπαροσκοπικά µε κολοστοµία και σύγκλειση του ορθού
07 ∆ιαπρωκτικά
98 Άλλο

348.04.00** Πρόσθια εκτοµή τύπου µανσέτας [τµηµατεκτοµή] [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]
348.04.01** Οπίσθια εκτοµή τύπου µανσέτας [τµηµατεκτοµή] (οπίσθια εκτοµή του ορθού) [6η υποδιαίρεση:
01,02,05,06,98]
348.04.02** Σωληνοειδής εκτοµή µε παραορθικό υπόλειµµα
Περιλ.: Εφαρµογή συρραπτικού
348.04.03** Πρόσθια εκτοµή [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]
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348.04.05** Χαµηλή πρόσθια εκτοµή [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]
Περιλ.: Χαµηλή πρόσθια εκτοµή µε διαπρωκτική αναστόµωση µε συρραπτικό
348.04.06** Χαµηλή πρόσθια εκτοµή µε κολοπρωκτική αναστόµωση [6η υποδιαίρεση: 01,05,98]

348.04.98** Άλλη [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]
348.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

348.05

Εκτοµή του ορθού χωρίς διατήρηση του σφιγκτήρα

348.05.00

Κοιλιοπερινεϊκή

Περιλ.: Ορθοσιγµοειδεκτοµή
.01

Ανοικτά χειρουργικά

.02

Συνδυασµένη ανοικτή χειρουργική και λαπαροσκοπική χειρουργική

.98

Άλλη

348.05.01

Κοιλιοπερινεϊκή µε συναφαίρεση των παρακείµενων οργάνων

348.05.02

Η εκτοµή των παρακείµενων οργάνων θα πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Σηµ.:
Κοιλιoϊερή
.01

Ανοικτά χειρουργικά

.02

Συνδυασµένα ανοικτά χειρουργικά και λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

348.05.03

Κοιλιoϊερή µε συναφαίρεση των παρακείµενων οργάνων

348.05.04

Η εκτοµή των παρακείµενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
Ιεροπερινεϊκή

348.05.05

Περινεϊκή

348.05.98

Άλλη

348.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

348.06

Αποκατάσταση του ορθού

348.06.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

348.06.01

Πλαστική αποκατάσταση

348.06.02

Σύγκλειση πρωκτοδερµατικού συριγγίου

348.06.03

Κοιλιακή ορθοπηξία, ανοικτά χειρουργικά

348.06.04

Κοιλιακή ορθοπηξία, λαπαροσκοπικά

348.06.05

Ορθοπηξία µε οπίσθια τοµή του ορθού

348.06.06

Εκτοµή προπίπτοντος από τον πρωκτό βλεννογόνου (Rehn-Delorme)

348.06.98

Άλλη

348.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

348.09

Άλλη επέµβαση στο ορθό

348.09.00

Περίδεση/απολίνωση
Περιλ.:

Ελαστικός δακτύλιος

348.09.01

Εξαιρ.: Η απολίνωση των αιµορροΐδων (349.03.00)
Σκληροθεραπεία, διαπρωκτική

348.09.02

∆ιαστολή, διαπρωκτική

348.09.11

Εξαιρ.: Η διαστολή του πρωκτού (349.09.00)
Ενδοσκοπική διαστολή (Bougienage)

348.09.12

Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endoloop]

348.09.13

Η εκτοµή µε βρόχο περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
Ενδοσκοπική σύγκλειση µε συνδετήρες [clips]
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348.09.14

Ενδοσκοπική έγχυση

348.09.16

Περιλ.: Κόλλα ινικής
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πρόθεσης (stent) ενδοσκοπικά

348.09.17

.00

Αυτοεπεκτεινόµενης

.01

Μη αυτοεπεκτεινόµενης

Αφαίρεση πρόθεσης (stent), ενδοσκοπικά
.00

Αυτοεπεκτεινόµενης

.01

Μη αυτοεπεκτεινόµενης

348.09.98

Άλλη

348.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

349

Επεµβάσεις στον πρωκτό

349.00

Τοµή και εκτοµή ιστού της περιπρωκτικής χώρας

349.00.00

Τοµή

349.00.01

Εκτοµή

349.00.98

Άλλη

349.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

349.01

Χειρουργική θεραπεία συριγγίων του πρωκτού

349.01.00

∆ιατοµή (σχάση)

349.01.01

Εκτοµή

Περιλ.: Τοµή ή εκτοµή περιπρωκτικής θρόµβωσης

.00

Υποδόρια

.01

Ενδοσφιγκτηριακά

.02

∆ιασφιγκτηριακά

.03

Υπερσφιγκτηριακά

.04

Εξωσφιγκτηριακά

.05

Υποβλεννογόνια

.06

Υπό το πρωκτικό δέρµα

.98

Άλλη

349.01.02

Αφαίρεση ραµµάτων

349.01.03

Σύγκλειση ορθικών συριγγίων µε εµφύτευση βύσµατος (τεχνική Plug)
Περιλ.:

Σύγκλειση πρωκτικού συριγγίου µε τρισδιάστατο εµβάλωµα κολλαγόνου SIS [εµβάλωµα από
υποβλεννογόνιο χιτώνα λεπτού εντέρου χοίρου]

349.01.98

Άλλη

349.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

349.02

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών του πρωκτικού σωλήνα

349.02.00

Εκτοµή

Περιλ.: Αιµόσταση
Σηµ.:

Μια εν τω βάθει εκτοµή φτάνει τουλάχιστον ως τους µυς.

.00

Τοπικά

.01

Εν τω βάθει
Περιλ.:

.02

Εν τω βάθει, µε µερική εκτοµή του µυός
Περιλ.:
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Άλλη

349.02.01

Καταστροφή, τοπική

349.02.02

Εκτοµή, ενδοσκοπικά, τοπικά

349.02.03

Καταστροφή, ενδοσκοπικά, τοπικά

349.02.98

Άλλη

349.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

349.03

Χειρουργική θεραπεία των αιµορροϊδων

349.03.00

Περίδεση/απολίνωση

349.03.01

Περιλ.: Ελαστικός δακτύλιος
Σκληροθεραπεία

349.03.02

Εκτοµή (π.χ. κατά Milligan-Morgan)

349.03.04

Καταστροφή

349.03.05

Με συρραπτικό (stapler)
Σηµ.:

349.03.06

Η χειρουργική αντιµετώπιση της πρόπτωσης του ορθικού βλεννογόνου και/ή του πρωκτικού
δέρµατος στα πλαίσια µιας αιµορροϊδεκτοµής κατά Longo περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Εκτοµή µε πλαστική αποκατάσταση (π.χ. κατά Fansler, Arnold, Parks)

349.03.07

Απολίνωση αιµορροϊδικής αρτηρίας
Σηµ.:

Ο έλεγχος µε υπερηχοτοµογραφία περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00

Χωρίς ορθοπρωκτική αποκατάσταση [recto-anal-repair]

.01

Με ορθοπρωκτική αποκατάσταση [recto-anal-repair]

349.03.98

Άλλη

349.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

349.04

∆ιατοµή του σφιγκτήρα του πρωκτού [σφιγκτηροτοµή]

349.04.01

Πλάγια

349.04.02

Μέση

349.04.98

Άλλη

349.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

349.05

Πλαστική αποκατάσταση ανωµαλιών του ορθοπρωκτικού σωλήνα
Σηµ.:

Η προσπέλαση για τους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) πρέπει να
κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Περινεϊκά
98 Άλλο

349.05.00** Πρόσθια ορθοπρωκτοπλαστική
349.05.01** Οπίσθια οβελιαία ορθοπρωκτοπλαστική (επέµβαση κατά Pena και de Vries)
349.05.02** Οπίσθια οβελιαία ορθοπρωκτοπλαστική µε σύγκλειση συριγγίου προς το ουρογεννητικό σύστηµα
349.05.03** Οπίσθια οβελιαία ορθοπρωκτοπλαστική και διόρθωση ανωµαλίας διάπλασης κόλπου µε παρακείµενο ιστό
Περιλ.:

Μετατροπή διπλού κόλπου σε ένα µονήρες όργανο

349.05.04

Η ανακατασκευή των παρακείµενων ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (370.05 κ.επ.).
Σηµ.:
Επέµβαση αποκατάστασης βατότητας, κοιλιοπερινεϊκά

349.05.05

Επέµβαση αποκατάστασης βατότητας, ιερο-κοιλιο-περινεϊκά

349.05.06

Πλαστική του πρωκτού, περινεϊκά

349.05.98** Άλλη
349.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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349.06

Αποκατάσταση του πρωκτού και του σφιγκτηριακού µηχανισµού
Περιλ.: ∆ευτερογενής πλαστική ανασυγκρότηση σε πρωκτική ατρησία
Εξαιρ.: Πρωτογενής πλαστική ανασυγκρότηση σε πρωκτική ατρησία (349.05)

349.06.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

349.06.01

Περίδεση

349.06.02

Εκτοµή του σφιγκτήρα

349.06.03

Σφιγκτηροπλαστική

349.06.04

Πλαστική επέµβαση διεύρυνσης

349.06.05

Πλαστική του ισχνού µυός
Σηµ.:

349.06.06

Η εµφύτευση, αλλαγή και αφαίρεση των νευροδιεγερτών και των ηλεκτροδίων διέγερσης κατά
την κατασκευή ηλεκτρικά διεγειρόµενου νεοσφιγκτήρα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(305.09 κ.επ.).
Ορθοπρωκτοπλαστική
Εξαιρ.: Ορθοπρωκτοπλαστική για ανακατασκευή ατρησίας πρωκτού (349.05)

349.06.09

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Περινεϊκά

.98

Άλλη

Εµφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα πρωκτού
.00

Υδραυλικό σύστηµα
Περιλ.:

349.06.10

Εµφύτευση περιχειρίδας, αντλίας σύνδεσης και µπαλονιού

.01

Μαγνητικό σύστηµα

.98

Άλλο

Αλλαγή τεχνητού σφιγκτήρα πρωκτού και εξαρτηµάτων του
.00

Περιχειρίδα

.01

Αντλία σύνδεσης

.02

Μπαλόνι

.03

∆ύο συστατικά (π.χ. αντλία σύνδεσης και µπαλόνι) υδραυλικού συστήµατος

.04

Όλα τα εξαρτήµατα του υδραυλικού συστήµατος

.05

Μαγνητικό σύστηµα

349.06.11

Αφαίρεση τεχνητού σφιγκτήρα πρωκτού

349.06.98

Άλλη

349.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

349.09

Άλλες επεµβάσεις στον πρωκτό

349.09.00

∆ιαστολή

349.09.14

Εξαιρ.: ∆ιαπρωκτική διαστολή του ορθού (348.09.02)
Ενδοσκοπική έγχυση

349.09.98

Περιλ.:
Άλλη

349.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350

Χειρουργική του ήπατος

350.00

Τοµή του ήπατος

Κόλλα ινικής

Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση του ήπατος (554.01)
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350.00.00

Χωρίς περαιτέρω επέµβαση

350.00.01

Παροχέτευση

350.00.98

Άλλη

350.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350.01

Τοπική εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του ήπατος (άτυπη
ηπατεκτοµή)
Περιλ.: Αιµόσταση
Εξαιρ.: Εκτοµή κύστης µε παροχέτευση µέσω ηπατονηστιδικής αναστόµωσης (351.02.02 κ.επ.)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
03 ∆ιαδερµικά
98 Άλλο

350.01.00** Εκτοµή, τοπική
Περιλ.: Εκτοµή κύστης (pericystectomy)
350.01.01** Εκτοµή ενδοκύστης (επί εχινοκόκκου κύστης)

350.01.02** Κωνοειδής εκτοµή
350.01.04** Καταστροφή, τοπικά, µε έγχυση αλκόολης και καθοδήγηση από απεικονιστικές τεχνικές
Η απεικονιστική διαδικασία περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
350.01.05** Καταστροφή, τοπικά, µε θερµοθεραπεία µέσω υψηλών συχνοτήτων
Περιλ.:

Θερµοκαυτηρίαση µε ραδιοσυχνότητες

Η απεικονιστική διαδικασία περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
350.01.06** Καταστροφή, τοπικά, µε laser
Σηµ.:
350.01.98** Άλλη

Η απεικονιστική διαδικασία περιλαµβάνεται στον κωδικό.

350.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350.02

Ανατοµική (τυπική) ηπατεκτοµή

350.02.00

Τµηµατεκτοµή (ένα τµήµα)

350.02.01

Αριστερή ηπατεκτοµή [εκτοµή των τµηµάτων 2, 3, 4α και 4β]

350.02.02

∆εξιά ηπατεκτοµή [εκτοµή των τµηµάτων 5 ως 8]

350.02.03

Εκτοµή τριών τµηµάτων [εκτοµή των τµηµάτων 4 ως 8]

350.02.04

Εκτοµή δύο τµηµάτων [αριστερή λοβεκτοµή] [εκτοµή των τµηµάτων 2 και 3]

350.02.05

Εκτοµή άλλων συνδυασµών τµηµάτων
Σηµ.:

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτοµή περισσοτέρων µη συνεχόµενων
τµηµάτων.

350.02.98

Άλλη

350.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350.03

Μερική και ολική ηπατεκτοµή (για µεταµόσχευση)

350.03.00

Ηπατεκτοµή, µετά θάνατον
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης όταν δεν ολοκληρώνεται η επέµβαση ή όταν
διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για µεταµόσχευση.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.
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350.03.01

Αφαίρεση µεταµοσχευµένου ήπατος ως ανεξάρτητη επέµβαση

350.03.02

Εξαιρ.: Ηπατεκτοµή στα πλαίσια µεταµόσχευσης (350.04.00).
Αφαίρεση ήπατος ως ανεξάρτητη επέµβαση

350.03.04

Εξαιρ.: Ηπατεκτοµή στα πλαίσια µεταµόσχευσης (350.04.00)
Εκτοµή δύο τµηµάτων [αριστερή λοβεκτοµή] [εκτοµή των τµηµάτων 2 και 3], για δωρεά οργάνων από ζώντα
δότη
Αριστερή ηµιηπατεκτοµή [εκτοµή τµηµάτων (1), 2, 3, 4α και 4β] για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη

350.03.05

∆εξιά ηµιηπατεκτοµή [εκτοµή τµηµάτων 5 ως 8] για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη

350.03.06

Εκτοµή άλλων συνδυασµών τµηµάτων για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη

350.03.98

Άλλη

350.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350.04

Μεταµόσχευση ήπατος

350.03.03

Εξαιρ.: Αλλογενής µεταµόσχευση ηπατοκυττάρων (586.02)
Σηµ.: Σε AB0-ασύµβατη µεταµόσχευση πρέπει να καταχωρείται επιπλέον ο κωδικός
393.00.02.01.
350.04.00

Πλήρης (ολόκληρου του οργάνου)

350.04.01

Περιλ.: Ταυτόχρονη ηπατεκτοµή
Μερική (τµήµατος ήπατος)

350.04.02

Επικουρική (αριστερού λοβού, επιπλέον του ήδη υφιστάµενου οργάνου)

350.04.03

Επαναµεταµόσχευση, πλήρης (ολόκληρου του ήπατος) κατά την ίδια νοσηλεία

350.04.04

Περιλ.: Ταυτόχρονη ηπατεκτοµή
Επαναµεταµόσχευση, µερική (τµήµατος ηπατικού ιστού) κατά την ίδια νοσηλεία

350.04.98

Επαναµεταµόσχευση, επικουρική (αριστερού λοβού ήπατος επιπλέον του ήδη υφιστάµενου οργάνου) κατά
την ίδια νοσηλεία
Άλλη

350.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350.05

Αποκατάσταση του ήπατος

350.05.00

Συρραφή και απολίνωση αγγείων (µετά από τραυµατισµό)

350.05.01

Επιπωµατισµός

350.05.02

Με πλαστική επιπλόου

350.05.98

Άλλη

350.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350.06

Εµφύτευση, αντικατάσταση και αφαίρεση ενός συστήµατος καθετηριασµού της
ηπατικής αρτηρίας και της πυλαίας φλέβας (για χηµειοθεραπεία)

350.06.00

Εµφύτευση

350.06.01

Αντικατάσταση

350.06.02

Αφαίρεση

350.06.98

Άλλη

350.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

350.09

Άλλες επεµβάσεις στο ήπαρ

351

Επεµβάσεις στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα αγγεία

350.04.05

Περιλ.: ∆ιεγχειρητική χολαγγειογραφία
Εξαιρ.: Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα
αγγεία (511.01)
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351.00

Χολοκυστοτοµή και χολοκυστοστοµία

351.00.00

Χολοκυστοτοµή, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

351.00.01

Χολοκυστοτοµή, ανοικτά χειρουργικά

351.00.02

Χολοκυστοτοµή, λαπαροσκοπικά

351.00.03

Χολοκυστοτοµή, αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

351.00.04

Χολοκυστοστοµία

351.01

Χολοκυστεκτοµή
Περιλ.: Αιµόσταση στην κοίτη της χοληδόχου κύστης (µε συρραφή κυστικού βόθρου)
Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/T-σωλήνα σε αναθεώρηση του χοληφόρου πόρου

351.01.00

351.01.01

351.01.02

Απλή, ανοικτά χειρουργικά
.01

Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

.02

Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

Απλή, λαπαροσκοπικά
.01

Χωρίς λαπαροσκοπική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

.02

Με λαπαροσκοπική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

Απλή, αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
.01

Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

.02

Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

351.01.03

∆ιευρυµένη

351.01.04

Περιλ.: Εκτοµή κυστικού βόθρου
Ταυτόχρονη, κατά τη διάρκεια µιας λαπαροτοµίας για άλλους λόγους

351.01.05

.01

Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

.02

Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

Ταυτόχρονη, κατά τη διάρκεια µιας λαπαρασκόπησης για άλλους λόγους
.01

Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

.02

Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

351.01.98

Άλλη

351.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

351.02

Χολοπεπτική αναστόµωση (από τον ηπατικό πόρο, χοληδόχο πόρο και ηπατικό
παρέγχυµα)
Περιλ.: Επεµβάσεις σε συγγενή ατρησία χοληφόρων
Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/T-σωλήνα
Σηµ.: Η εκτοµή του ιστού του χοληδόχου πόρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (351.05).

351.02.00

Στο στόµαχο

351.02.01

Στο δωδεκαδάκτυλο

351.02.02

Στη νήστιδα

351.02.03

Στη νήστιδα, µε µετάθεση µιας εντερικής έλικας

351.02.04

Στη νήστιδα, µε Roux-Y-αναστόµωση

351.02.98

Περιλ.:
Άλλη

351.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Εξαγωγή κύστης ήπατος που συνδέεται µε το δικτυο των χοληφόρων
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351.03

Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεµβάσεις στα χοληφόρα αγγεία
Περιλ.: Ακτινολογική απεικόνιση των χοληφόρων (ERC) και της χολαγγειακής και
παγκρεατικής οδού (ERCP)
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική ενδοσκοπική χολαγγειο-παγκρεατογραφία (164)
Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα
αγγεία (511.01)

351.03.01

∆ιατοµή της θηλής (φύµατος του Vater)

351.03.02

Αφαίρεση λίθου
.00

Με λαβίδα-καλάθι (basket)

.01

Με καθετήρα-µπαλόνι

.02

Με µηχανική λιθοτριψία

.03

Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστηµα λιθοτριψίας

.04

Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστηµα λιθοτριψίας και laser

.05

Με λιθοτριψία µε laser

.98

Άλλη

351.03.03

Εκτοµή

351.03.04

Καταστροφή
.00

Ηλεκτροκαυτηριασµός

.01

Φωτοδυναµική θεραπεία

.98

Άλλη

351.03.05

Τοποθέτηση παροχέτευσης

351.03.10

Περιλ.: Τοποθέτηση µόνιµης ρινοχολικής παροχέτευσης
∆ιαστολή

351.03.11

Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) µοσχεύµατος

351.03.12

Αιµόσταση

351.03.13

∆ιαστολή µε κηρία bougie

351.03.15

Τοποθέτηση µη αυτοεπεκτεινόµενων προθέσεων (stent)

351.03.17

351.03.19

.00

Μία πρόθεση (stent)

.01

∆ύο ή περισσότερες προθέσεις (stent)

Αντικατάσταση µη αυτοεπεκτεινόµενων προθέσεων (stent)
.00

Μία πρόθεση (stent)

.01

∆ύο ή περισσότερες προθέσεις (stent)

Προσπέλαση µέσω παλίνδροµης ενδοσκόπησης [ERCP]
Σηµ.:

351.03.20

351.03.21
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Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Χρησιµοποιείται µόνο όταν µία παλίνδροµη ενδοσκόπηση
χρησιµοποιήθηκε ως προσπέλαση σε µια πράξη που κωδικοποιείται από τους κωδικούς
351.03.01 έως 351.03.17 και 351.03.20 έως 351.03.21. Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η
παλίνδροµη ενδοσκόπηση για διαγνωστική παλίνδροµη απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων π.χ.
µετά από γαστρεκτοµή µε Roux-en-Y αναστόµωση ή µερική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή.
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόµενων µη καλυµµένων προθέσεων (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
µη καλυµµένων προθέσεων (stent).

.00

Μία πρόθεση (stent)

.01

∆ύο προθέσεις (stent)

.02

Τρεις ή περισσότερες προθέσεις (stent)

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόµενων καλυµµένων προθέσεων (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
µη καλυµµένων προθέσεων (stent).

.00

Μία πρόθεση (stent)
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.01

∆ύο προθέσεις (stent)

.02

Τρεις ή περισσότερες προθέσεις (stent)

351.03.98

Άλλη

351.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

351.04

Άλλες επεµβάσεις στα χοληφόρα αγγεία
Εξαιρ.: ∆ιαστολή (351.08.00)
Σφιγκτηροτοµή (351.08.01)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
03 ∆ιαδερµικά διηπατικά
98 Άλλο

351.04.00** ∆ιατοµή του χοληδόχου πόρου
351.04.02** Αφαίρεση λίθου
351.04.03** Εκτοµή
351.04.04** Καταστροφή
351.04.05** Τοποθέτηση παροχέτευσης
Περιλ.: Μετατροπή εξωτερικής σε εσωτερική παροχέτευση (rendez-vous manoeuvre)
351.04.11** Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) µοσχεύµατος

351.04.12** Αιµόσταση
351.04.13** ∆ιερεύνηση (ως ανεξάρτητη επέµβαση)
351.04.16** Τοποθέτηση µη αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
351.04.17** Τοποθέτηση δύο ή περισσοτέρων µη αυτοεπεκτεινόµενων προθέσεων (stent)
351.04.19** Αντικατάσταση µη αυτοεπεκτεινόµενων προθέσεων (stent)
351.04.98** Άλλη
351.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

351.05

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού στα χοληφόρα αγγεία

351.05.00

Εκτοµή κολοβώµατος του κυστικού πόρου

351.05.01

Εκτοµή, µε τελικοτελική αναστόµωση

351.05.02

Εκτοµή, µε χολοπεπτική αναστόµωση

351.05.98

Σηµ.:
Άλλη

351.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

351.06

Άλλη αποκατάσταση των χοληφόρων αγγείων

351.06.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

351.06.01

Πλαστική αποκατάσταση

351.06.98

Άλλη

351.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Περιλ.: Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/T-σωλήνα

Η χολοπεπτική αναστόµωση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (351.02).

Περιλ.: Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/T-σωλήνα
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351.07

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόµενων προθέσεων (stent) των
χοληφόρων αγγείων
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόµενων προθέσεων (stent)
των χοληφόρων αγγείων (351.03.20, 351.03.21)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
03 ∆ιαδερµικά διηπατικά
98 Άλλο

351.07.00** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόµενης µη καλυµµένης πρόθεσης (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
µη καλυµµένων προθέσεων (stent).
351.07.01** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόµενων µη καλυµµένων προθέσεων (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
µη καλυµµένων προθέσεων (stent).
351.07.02** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόµενων µη καλυµµένων προθέσεων (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
µη καλυµµένων προθέσεων (stent).
351.07.03** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόµενων µη καλυµµένων προθέσεων
(stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
µη καλυµµένων προθέσεων (stent).
351.07.04** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόµενης καλυµµένης πρόθεσης (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
καλυµµένων προθέσεων (stent).
351.07.05** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόµενων καλυµµένων προθέσεων (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
καλυµµένων προθέσεων (stent).
351.07.06** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόµενων καλυµµένων προθέσεων (stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
καλυµµένων προθέσεων (stent).
351.07.07** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόµενων καλυµµένων προθέσεων
(stent)
Σηµ.:

Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθµός των νέων αυτοεπεκτεινόµενων
καλυµµένων προθέσεων (stent).

351.07.98** Άλλη
351.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

351.08

Επεµβάσεις στο σφιγκτήρα του Oddi και στη µείζονα θηλή του δωδεκαδακτύλου
(φύµα του Vater)
Εξαιρ.: Σφιγκτηροτοµή, ενδοσκοπική (ERCP) (351.03.01)
Ενδοσκοπικές επεµβάσεις στον παγκρεατικό πόρο (352.06)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
98 Άλλο

351.08.00** ∆ιαστολή
351.08.01** Σφιγκτηροτοµή
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351.08.02** Άλλη τοµή (µε τοµή του δωδεκαδακτύλου)
351.08.03** Καταστροφή προσβεβληµένων ιστών της µείζονος θηλής του δωδεκαδακτύλου (φύµατος του Vater)
351.08.04** Εκτοµή της µείζονος δωδεκαδακτυλικής θηλής (φύµατος του Vater) µε επανεµφύτευση του χοληδόχου πόρου
351.08.05** Άλλη εκτοµή ή καταστροφή
351.08.06** Πλαστική αποκατάσταση
351.08.98** Άλλη
351.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

351.09

Άλλες επεµβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία

351.09.00

Συρραφή της χοληδόχου κύστης

351.09.01

Κατάργηση χολοπεπτικής αναστόµωσης

351.09.02

Μετατροπή χολοπεπτικής αναστόµωσης (από παλινδροµική σε αντι-παλινδροµική)

351.09.03

Αναθεώρηση χολαγγειακής αναστόµωσης

351.09.04

Σύγκλειση συριγγίου χοληδόχου πόρου

351.09.98

Άλλη

351.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

352

Επεµβάσεις στο πάγκρεας

Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση της χοληδόχου κύστης (515.04.02)

Περιλ.: ∆ιεγχειρητική παγκρεατογραφία
Εξαιρ.: Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα
αγγεία (511.01)

352.00

Τοµή του παγκρέατος

352.00.00

Χωρίς περαιτέρω επέµβαση

352.00.01

Παροχέτευση

352.00.02

Με αφαίρεση λίθων

352.00.98

Άλλη

352.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

352.01

Τοπική εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του παγκρέατος

352.01.00

Εκτοµή

352.01.01

Εξαιρ.: Ενδοσκοπική διαγαστρική αφαίρεση παγκρεατικής νέκρωσης (352.09.22)
Καταστροφή χωρίς έκπλυση

352.01.02

Καταστροφή µε έκπλυση

352.01.98

Άλλη

352.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

352.02

Μαρσιποποίηση παγκρεατικής κύστης

352.03

Εσωτερική παγκρεατική παροχέτευση

Εξαιρ.: Τοµή του παγκρεατικού πόρου (352.09.00)

Περιλ.: Παροχέτευση των παγκρεατικών κύστεων και ψευδοκύστεων
352.03.00

Παγκρεατο-γαστροστοµία

352.03.01

Παγκρεατο-δωδεκαδακτυλοστοµία

352.03.02

Παγκρεατο-νηστιδοστοµία

352.03.98

Άλλη

352.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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352.04

Μερική παγκρεατεκτοµή
Σηµ.:

352.04.00

Εάν απαιτηθεί διενέργεια ταυτόχρονης χολοκυστεκτοµής, πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (351.01.04 κ.επ., 351.01.05 κ.επ.).

Αριστερή εκτοµή (χωρίς αναστόµωση)
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.02

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

352.04.01

Μερική δωδεκαδακτυλο-παγκρεατεκτοµή µε µερική γαστρεκτοµή (επέµβαση Whipple)

352.04.02

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής
Εκτοµή κεφαλής του παγκρέατος, µε διατήρηση του πυλωρού

352.04.03

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής
Εκτοµή κεφαλής του παγκρέατος, µε διατήρηση του δωδεκαδακτύλου

352.04.04

Εκτοµή τµήµατος του παγκρέατος
Εξαιρ.: Εκτοµή ουράς του παγκρέατος (352.04.00)

352.04.98

Σηµ.:
Άλλη

352.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

352.05

(Ολική) παγκρεατεκτοµή
Σηµ.:

Αφορά την εκτοµή τµηµάτων του σώµατος και της ουράς του παγκρέατος.

Εάν απαιτηθεί διενέργεια ταυτόχρονης χολοκυστεκτοµής, πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (351.01.04 κ.επ., 351.01.05 κ.επ.).

352.05.00

Με εκτοµή τµήµατος του στοµάχου

352.05.01

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής
Με διατήρηση του πυλωρού

352.05.02

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής
Με διατήρηση δωδεκαδακτύλου

352.05.03

Αφαίρεση µοσχεύµατος παγκρέατος

352.05.04

Μετά θάνατον παγκρεατεκτοµή (για µεταµόσχευση)
Σηµ.:

ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης, όταν δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία ή όταν
προκύπτει διεγχειρητικά αδυναµία µεταµόσχευσης του οργάνου.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.

352.05.98

Άλλη

352.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

352.06

Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεµβάσεις του παγκρεατικού πόρου
Περιλ.: Ακτινολογική απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου (ERP)
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική ενδοσκοπική χολαγγειο-παγκρεατογραφία (164)
Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα
αγγεία (511.01)

352.06.01

Τοµή του φύµατος του Vater (σφιγκτηροτοµή)

352.06.02

Αφαίρεση λίθου

232

.00

Με λαβίδα-καλάθι (basket)

.01

Με καθετήρα-µπαλόνι

.02

Με µηχανική λιθοτριψία

.03

Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστηµα λιθοτριψίας

.04

Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστηµα λιθοτριψίας και laser

.05

Με λιθοτριψία µε laser
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Άλλη

352.06.03

Εκτοµή

352.06.04

Περιλ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση παγκρεατικής νέκρωσης
Καταστροφή

352.06.05

Τοποθέτηση παροχέτευσης

352.06.10

∆ιαστολή

352.06.11

Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) µοσχεύµατος

352.06.12

Αιµόσταση

352.06.13

∆ιαστολή µε κηρία bougie

352.06.14

352.06.15

352.06.16

Τοποθέτηση πρόθεσης (stent)
.00

Αυτοεπεκτεινόµενο

.01

Μη αυτοεπεκτεινόµενο

Αλλαγή πρόθεσης (stent)
.00

Αυτοεπεκτεινόµενο

.01

Μη αυτοεπεκτεινόµενο

Προσπέλαση µέσω παλίνδροµης ενδοσκόπησης [ERCP]
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Χρησιµοποιείται µόνο όταν µία παλίνδροµη ενδοσκόπηση
χρησιµοποιήθηκε ως προσπέλαση σε µια πράξη που κωδικοποιείται από τους κωδικούς
352.06.01 έως 352.06.15. Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η παλίνδροµη ενδοσκόπηση για
διαγνωστική παλίνδροµη απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου π.χ. µετά από γαστρεκτοµή µε
Roux-en-Y αναστόµωση ή µερική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή.

352.06.98

Άλλη

352.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

352.07

Αναστόµωση παγκρεατικού πόρου

352.07.00

Στο στόµαχο

352.07.01

Στη νήστιδα

352.07.02

Στο δωδεκαδάκτυλο

352.07.03

Στη νήστιδα, µε Roux-Y-αναστόµωση

352.07.98

Άλλη

352.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

352.08

Μεταµόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού)

352.08.00

Έγχυση παγκρεατικού ιστού (µεταµόσχευση νησιδίων παγκρέατος)

352.08.01

Μεταµόσχευση τµήµατος του παγκρέατος

352.08.02

Μεταµόσχευση παγκρέατος (ολόκληρο το όργανο)

352.08.03

Επαναµεταµόσχευση παγκρεατικού ιστού κατά την ίδια νοσηλεία

352.08.04

Επαναµεταµόσχευση τµήµατος του παγκρέατος κατά την ίδια νοσηλεία

352.08.05

Επαναµεταµόσχευση του παγκρέατος (ολόκληρο το όργανο) κατά την ίδια νοσηλεία

352.08.98

Άλλη

352.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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352.09

Άλλες επεµβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο
Περιλ.: Ακτινολογική απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου (ERP)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
98 Άλλο

352.09.00** ∆ιατοµή του παγκρεατικού πόρου
352.09.01** Τοµή του φύµατος του Vater (σφιγκτηροτοµή)
352.09.02** Αφαίρεση λίθου από τον παγκρεατικό πόρο
352.09.03** Εκτοµή του παγκρεατικού πόρου
352.09.04** Καταστροφή του παγκρεατικού πόρου
352.09.05** Τοποθέτηση παροχέτευσης στον παγκρεατικό πόρο
352.09.10** ∆ιαστολή
352.09.11** Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) µοσχεύµατος
352.09.12** Αιµόσταση
352.09.13** Αναθεώρηση (ως ανεξάρτητη επέµβαση)
352.09.14** Πλαστική αποκατάσταση του παγκρεατικού πόρου
352.09.15** Πλαστική αποκατάσταση του παγκρέατος
352.09.16** Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
352.09.17** Τοποθέτηση µη αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
352.09.18** Αλλαγή αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
352.09.19** Αλλαγή µη αυτοεπεκτεινόµενης πρόθεσης (stent)
352.09.20** Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
352.09.21

352.09.22

Παροχέτευση παγκρεατικής κύστης διαγαστρικά
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Ενδοσκοπικά

.98

Άλλη

Ενδοσκοπική διαγαστρική αφαίρεση νεκρωτικών ιστών παγκρέατος

Περιλ.:
352.09.98** Άλλη

Παροχέτευση

352.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

353

Σύγκλειση κοιλιοκήλης

353.00

Σύγκλειση βουβωνοκήλης
Περιλ.: Σύγκλειση ανοικτής ελυτροειδούς απόφυσης του περιτοναίου (processus vaginalis
peritonei) και συγγενούς υδροκήλης όρχεος
Σηµ.: Επανεπέµβαση σε µια υποτροπή κήλης µετά από χειρουργική αποκατάσταση, όχι όµως
σε επανεµφάνιση κήλης µετά από συντηρητική ανάταξη.

353.00.00

234

Χωρίς πλαστική
.00↔

Με υψηλή απολίνωση του κηλικού σάκου και µερική εκτοµή

.01↔

Με εκτοµή τοιχώµατος υδροκήλης

.02↔

Με παρασκευή σπερµατικής χορδής και µετάθεση όσχεος

.03↔

Χωρίς περαιτέρω επέµβαση
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Άλλη

353.00.01↔ Με πλαστική
353.00.02↔ Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.00.03

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02↔

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.98↔

Άλλη

353.00.04↔ Με εντερεκτοµή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτοµή
353.00.05

Επί υποτροπής, µε πλαστική
.00↔

Χωρίς παρασκευή σπερµατικής χορδής και όρχεως

.01↔

Με παρασκευή σπερµατικής χορδής και όρχεως

353.00.06↔ Επί υποτροπής, µε αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.00.07

Επί υποτροπής, µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02↔

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.98↔

Άλλη

353.00.08↔ Επί υποτροπής, µε εντερεκτοµή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτοµία
353.00.98↔ Άλλη
353.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

353.01

Σύγκλειση µηροκήλης
Σηµ.:

Επανεπέµβαση σε µια υποτροπή κήλης µετά από χειρουργική αποκατάσταση, όχι όµως
σε επανεµφάνιση κήλης µετά από συντηρητική ανάταξη.

353.01.00↔ Χωρίς πλαστική
353.01.01↔ Με πλαστική
353.01.02↔ Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.01.03

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02↔

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.98↔

Άλλη

353.01.04↔ Με εντερεκτοµή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτοµή
353.01.05↔ Επί υποτροπής, µε πλαστική
353.01.06↔ Επί υποτροπής, µε αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.01.07

Επί υποτροπής, µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02↔

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
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.98↔

Άλλη

353.01.08↔ Επί υποτροπής, µε εντερεκτοµή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτοµία
353.01.98↔ Άλλη
353.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

353.04

Σύγκλειση οµφαλοκήλης
Εξαιρ.: Σύγκλειση υποτροπιάζουσας οµφαλοκήλης (353.06)
Σύγκλειση οµφαλοκήλης (353.07)
Σηµ.: Η διενέργεια εκτοµής του εντέρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (λεπτό έντερο
345.04, παχύ έντερο 345.05).

353.04.00

Χωρίς πλαστική
.01

Με εξαίρεση οµφαλικής κύστης

.02

Με απόσπαση του ουραχού
Περιλ.:

Αφαίρεση οµφαλεντερικού πόρου

.03

Χωρίς περαιτέρω επέµβαση

.98

Άλλη

353.04.01

Με πλαστική

353.04.02

Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.04.03

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.98

Άλλη

353.04.98

Άλλη

353.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

353.05

Σύγκλειση επιγαστρικής κήλης
Εξαιρ.: Σύγκλειση υποτροπιάζουσας επιγαστρικής κήλης (336)
Σύγκλειση συγγενούς οµφαλοκήλης (353.07)

353.05.00

Χωρίς πλαστική

353.05.01

Με πλαστική

353.05.02

Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.05.03

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.98

Άλλη

353.05.98

Άλλη

353.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Σύγκλειση µετεγχειρητικής κήλης
Περιλ.: Υποτροπιάζουσα κήλη κοιλιακού τοιχώµατος
∆ευτερογενής κοιλιοπλαστική σε συγγενείς ανωµαλίες κοιλιακού τοιχώµατος
Εξαιρ.: ∆ιόρθωση παραστοµιακής κήλης (346.04.05)
Σύγκλειση συγγενούς οµφαλοκήλης (353.07)
Σηµ.: Με κωδικό αυτής της ενότητας πρέπει να κωδικοποιείται µόνο η σύγκλειση
µετεγχειρητικής κήλης στην κοιλιακή χώρα.

353.06.00

Χωρίς πλαστική

353.06.01

Με πλαστική

353.06.02

Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.06.03

Με αλλογενές υλικό

353.06.04

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.01

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.03

Ανοικτά χειρουργικά ως ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώµατος

.04

Ανοικτά χειρουργικά ως αντικατάσταση του κοιλιακού τοιχώµατος

.98

Άλλη

353.06.98

Άλλη

353.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

353.07

Σύγκλειση συγγενών ελλειµµάτων του κοιλιακού τοιχώµατος (οµφαλοκήλη,
λαπαρόσχιση)
Περιλ.: Ανάταξη προσπιπτόντων κοιλιακών οργάνων
Εξαιρ.: Σύγκλειση εκστροφής ουροδόχου κύστης (357.08.07)
Σηµ.: Σε ταυτόχρονη διόρθωση περισσοτέρων του ενός συγγενών ανωµαλιών κοιλιακού και
θωρακικού τοιχώµατος, κάθε επέµβαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

353.07.00

Χωρίς πλαστική (σύγκλειση κοιλιακού τοιχώµατος σε πρώτο χρόνο)

353.07.01

Με πλαστική

353.07.02

Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.07.03

Με αλλογενές υλικό

353.07.04

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

353.07.05

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
Προσωρινά (πλαστική κατά Schuster)

353.07.98

Άλλη

353.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

353.08

Σύγκλειση διαφραγµατοκήλης
Περιλ.: Σύγκλειση συγγενών ανωµαλιών του διαφράγµατος
Σηµ.: Επανεπέµβαση σε µια υποτροπή κήλης µετά από χειρουργική αποκατάσταση, όχι όµως
σε επανεµφάνιση κήλης µετά από συντηρητική ανάταξη.

353.08.00

Χωρίς πλαστική

353.08.01

Με πλαστική

353.08.02

Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.08.03

Με αλλογενές υλικό
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353.08.04

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.03

∆ιαθωρακικά

.04

Θωρακοκοιλιακά

.05

Θωρακοσκοπικά

.98

Άλλη

353.08.05

Επί υποτροπής, χωρίς πλαστική

353.08.06

Επί υποτροπής, µε πλαστική

353.08.07

Επί υποτροπής, µε αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.08.08

Επί υποτροπής, µε αλλογενές υλικό

353.08.09

Επί υποτροπής, µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.03

∆ιαθωρακικά

.04

Θωρακοκοιλιακά

.05

Θωρακοσκοπικά

.98

Άλλη

353.08.98

Άλλη

353.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

353.09

Σύγκλειση άλλων κοιλιακών κηλών
Εξαιρ.: Σύγκλειση συγγενούς οµφαλοκήλης (353.07)
Σύγκλειση κήλης κοιλιακού τοιχώµατος σε υποτροπή (353.06)

353.09.00

Χωρίς πλαστική

353.09.01

Με πλαστική

353.09.02

Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.09.03

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.02

Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

.98

Άλλη

353.09.98

Άλλη

353.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354

Άλλες επεµβάσεις στην κοιλιακή χώρα
Εξαιρ.: Τοµή και εκτοµή οπισθοπεριτοναϊκού ιστού (359.00)
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354.00

Τοµή του κοιλιακού τοιχώµατος

354.00.00

∆ιερεύνηση

354.00.01

Περιλ.: Αναθεώρηση
Εξωπεριτοναϊκή παροχέτευση

354.00.02

Αφαίρεση ξένου σώµατος

354.00.98

Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από το δέρµα χωρίς τοµή (510.02.03)
Άλλη

354.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.01

Λαπαροτοµία και διάνοιξη του οπισθοπεριτοναίου

354.01.00

∆ιερευνητική λαπαροτοµία

354.01.01

Εξαιρ.: Λαπαροτοµία σταδιοποίησης (340.01.06)
Λαπαροτοµία µε παροχέτευση

Περιλ.: Οµφαλός

Περιλ.:

∆ιεγχειρητική έκπλυση

Εξαιρ.: Έκπλυση σε υπάρχουσα παροχέτευση (517.06.00)
Σηµ.:

354.01.02

Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται µόνο για λαπαροτοµία µε παροχέτευση, π.χ. για απόστηµα.

Η λαπαροτοµία ως προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται κάτω από την αντίστοιχη επέµβαση
οργάνου.
Επαναληπτική λαπαροτοµία
Εξαιρ.: Αναθεώρηση αναστόµωσης αιµοφόρου αγγείου (339.04.01)

Συµφυσιόλυση εντέρου (346.09.02)

354.01.03

Συµφυσιόλυση καρκίνου ωοθηκών και σαλπίγγων (365.07.07 κ.επ., 365.07.08 κ.επ., 365.07.09
κ.επ.)
Συµφυσιόλυση περιτοναίου γυναικείας πυέλου (365.07.06)
Προγραµµατισµένη (second-look) επαναληπτική λαπαροτοµία

354.01.04

Προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώµατος
Εξαιρ.: Έκπλυση σε προσωρινή σύγκλειση κοιλιακού τοιχώµατος (517.06.01)

Έκπλυση σε ανοικτή κοιλία (517.06.02)
354.01.05↔ ∆ιερευνητική οσφυϊκή τοµή

354.01.06↔ Επανάληψη οσφυϊκής τοµής
354.01.98↔ Άλλη
354.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.02

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών του κοιλιακού τοιχώµατος
Περιλ.: Εκτοµή και καταστροφή οµφαλού

354.02.00

Εκτοµή

354.02.02

Οµφαλεκτοµή

354.02.03

Καταστροφή

354.02.98

Άλλη

354.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.03

Εκτοµή και καταστροφή περιτοναϊκού ιστού

354.03.00

Εκτοµή επιπλοϊκής απόφυσης

354.03.01

Εκτοµή µεσεντερίου

354.03.02

Εκτοµή του επιπλόου
Εξαιρ.: Εκτοµή επιπλόου στα πλαίσια (συν-)εκτοµής του εγκάρσιου κόλου
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.00

Μερική

.01

(Υφ-)ολική

354.03.03

Καταστροφή

354.03.04

Εκτοµή τοιχωµατικού περιτοναίου
.00

Μερική
Σηµ.:

.01

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτοµή τοιχωµατικού περιτοναίου από ένα
έως δύο τεταρτηµόρια ή επέµβαση της ελάσσονος πυέλου.
(Υφ-)ολική
Σηµ.:

.02

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτοµή τοιχωµατικού περιτοναίου
τουλάχιστον τριών τεταρτηµορίων, ή επέµβαση ελάσσονος πυέλου και δύο τεταρτηµορίων.

Τοπική
Εξαιρ.:

Βιοψία περιτοναίου (155.09.04)

354.03.98

Άλλη

354.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.05

Σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώµατος και του περιτοναίου
Εξαιρ.: ∆ηµιουργία προσωρινής
σύγκλεισης του κοιλιακού τοιχώµατος (354.01.04)

354.05.00

∆ευτερογενής σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώµατος (επί µετεγχειρητικής διάνοιξης τραύµατος)

354.05.01

Οριστική σύγκλειση προσωρινής σύγκλεισης του κοιλιακού τοιχώµατος

354.05.98

Περιλ.:
Άλλη

354.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.06

Πλαστική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώµατος και περιτοναίου

354.06.00

Συρραφή του κοιλιακού τοιχώµατος (µετά από τραυµατισµό)

354.06.01

Συρραφή µεσεντερίου (µετά από τραυµατισµό)

354.06.02

Πλαστική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώµατος
Περιλ.:

Σύγκλειση λαπαροστοµίας

Ανακατασκευή µε διάσταση ορθού
Σύγκλειση συριγγίου

Σηµ.:

354.06.03

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
Πλαστική επιπλόου

354.06.98

Άλλη

354.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.07

Εκτοµή ιστών της κοιλίας χωρίς ασφαλή κατάταξη των οργάνων
Περιλ.: Κυτταροµειωτική επέµβαση
Εξαιρ.: Κυτταροµειωτική επέµβαση οπισθοπεριτοναϊκά (359.00.08)

354.07.00

Ενδοπεριτοναϊκή

354.07.01

Πυελικό τοίχωµα

354.07.98

Άλλη

354.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.09

Άλλες επεµβάσεις στην κοιλιακή χώρα

354.09.00

Αφαίρεση ξένου σώµατος από την κοιλιακή χώρα

354.09.01

∆ηµιουργία αγγειο-περιτοναϊκής παράκαµψης (shunt)

354.09.02

Εµφύτευση συστήµατος καθετηριασµού στην κοιλιακή χώρα

Εξαιρ.: Εµφύτευση συστηµατος έγχυσης φαρµάκου στο κοιλιακό τοίχωµα (389.02.03)
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354.09.03

Αναθεώρηση συστήµατος καθετηριασµού στην κοιλιακή χώρα

354.09.04

Περιλ.: Αλλαγή
Αφαίρεση συστήµατος καθετηριασµού από την κοιλιακή χώρα

354.09.05

Λαπαρασκόπηση µε παροχέτευση
Περιλ.:

∆ιεγχειρητική έκπλυση

Εξαιρ.: Έκπλυση κοιλιακής κοιλότητας σε υπάρχουσα παροχέτευση (517.06.00)

∆ιαγνωστική λαπαροσκόπηση (169.04)
Σηµ.:

354.09.98

Με αυτό τον κωδικό, κωδικοποιείται η λαπαροσκόπηση µε παροχέτευση, π.χ. για απόστηµα. Η
λαπαροσκόπηση ως προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται κάτω από την αντίστοιχη επέµβαση
οργάνου.
∆ηµιουργία παράκαµψης (shunt) µεταξύ περιτοναίου και ουροδόχου κύστης µε εµφύτευση
επαναφορτιζόµενης αντλίας
Άλλη

354.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

354.09.06

Επεµβάσεις του ουροποιητικού συστήµατος
(355...359)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια µιας επέµβασης, στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλής βλάβης πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).
Η χρήση χειρουργικών τεχνικών εκτοµής µε φθορίζουσα καθοδήγηση πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.09), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.

355

Επεµβάσεις νεφρών
Εξαιρ.: Επεµβάσεις νεφρικών αγγείων (338 κ.επ, 339 κ.επ.)
∆ιαδερµικές-διαυλικές επεµβατικές πράξεις (583.06)
Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα (extracorporeal shock wave lithotripsy
ESWL) λίθων του ουροποιητικού (511.00)
Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση του νεφρού (515.05.00) και της νεφρικής πυέλου
(515.05.01)

355.00

∆ιαδερµική-διανεφρική νεφροτοµή, νεφροστοµία, πυελοπλαστική, αφαίρεση λίθων
και ουρητηροσκοπική αφαίρεση λίθων
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική-διανεφρική (πρόσθια ουρητηροσκοπική) αφαίρεση λίθων από τον ουρητήρα
(356.02.06)
∆ιαγνωστική ουρητηρο-νεφροσκόπηση (166.05)
Σηµ.: Η διαδερµική διανεφρική επέµβαση αντιστοιχεί στην πρόσθια-ουρητηροσκόπηση.

355.00.00↔ Νεφροτοµή
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355.00.01↔ Νεφροστοµία
355.00.02

355.00.03

Εξαιρ.: Αλλαγή καθετήρα νεφροστοµίας (513.08.00)
Αφαίρεση λίθου
.00↔

∆ιαδερµικά-διανεφρικά

.01↔

Ουρητηροσκοπικά

.98↔

Άλλο

Αφαίρεση λίθου µε διάλυση (λιθοτριψία)
.00↔

∆ιαδερµικά-διανεφρικά

.01↔

Ουρητηροσκοπικά

.98↔

Άλλη

355.00.04↔ ∆ιεύρυνση της πυελοουρητηρικής συµβολής
Περιλ.: ∆ιεύρυνση ουρητήρα
355.00.05↔ Παρακέντηση κύστης
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση του νεφρού (515.05.00)
355.00.06↔ Χειρουργική διάταση αυλού νεφροστοµίας µε τοποθέτηση καθετήρα νεφροστοµίας µεγάλου αυλού
Σηµ.:
355.00.98↔ Άλλη

Καθετήρας νεφροστοµίας µεγάλου αυλού µε πάχος τουλάχιστον 10 Charrière.

355.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

355.01

Ανοικτή χειρουργική νεφροτοµή, νεφροστοµία, πυελοτοµή και πυελοστοµία
Περιλ.: Αφαίρεση λίθου
Αφαίρεση λίθου µε διάσπαση (λιθοτριψία)

355.01.00↔ Νεφροτοµή
355.01.01↔ Νεφροστοµία
Εξαιρ.: Αλλαγή καθετήρα νεφροστοµίας (513.08.00)
355.01.02↔ Πυελοτοµή

355.01.03↔ Πυελοστοµία
355.01.04↔ Πυελοκαλυκοτοµή
355.01.05↔ Νεφροπυελοκαλυκοτοµή
355.01.06↔ Παρακέντηση κύστης
355.01.98↔ Άλλη
355.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

355.02

Εκτοµή και καταστροφή (παθολογικών) ιστών των νεφρών
Περιλ.: Εκτοµή και καταστροφή (παθολογικών) ιστών της νεφρικής πυέλου
Βιοψία δι' εκτοµής
Εκτοµή και µαρσιποποίηση κύστης

355.02.00↔ Εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
355.02.01↔ Εκτοµή, διαδερµικά-διανεφρικά
355.02.02↔ Εκτοµή, ουρητηροσκοπικά
355.02.03↔ Εκτοµή, λαπαροσκοπικά
355.02.04↔ Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
355.02.05↔ Καταστροφή, διαδερµικά-διανεφρικά
355.02.06↔ Καταστροφή, ουρητηροσκοπικά
355.02.07↔ Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
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355.02.08↔ Καταστροφή µε θερµικό καυτηριασµό, διαδερµικά
Περιλ.:
355.02.98↔ Άλλη

Μέθοδος απεικόνισης

355.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

355.03

Μερική νεφρεκτοµή
Εξαιρ.: Εξωσωµατική εκτοµή µε αυτόλογη µεταµόσχευση (355.05.04)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
02↔ Θωρακοχειρουργικά
03↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλο

355.03.00** Μερική εκτοµή
355.03.01** Μερική εκτοµή µε ουρητηρεκτοµή
Σηµ.:

Η εκτοµή ενός τµήµατος του τοιχώµατος της ουροδόχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(357.05).
355.03.02** Μερική εκτοµή και κρυοθεραπεία
355.03.98** Άλλη
355.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

355.04

Νεφρεκτοµή
Σηµ.:

355.04.04

Νεφρεκτοµή, ριζική
Περιλ.:

355.04.05

355.04.06

Η διενέργεια ταυτόχρονης ριζικής παραορτικής λεµφαδενεκτοµής πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (359.00.06).
Περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Σηµ.:

Η οµόπλευρη επινεφριδεκτοµή περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Νεφρεκτοµή, ριζική, µε ουρητηρεκτοµή
Περιλ.:

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Σηµ.:

Η εκτοµή ενός τµήµατος του τοιχώµατος της ουροδόχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(357.05).
Η οµόπλευρη επινεφριδεκτοµή περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Νεφρεκτοµή, ριζική, µε ενδοσκοπική αφαίρεση του ουρητήρα
Περιλ.:

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Σηµ.:

Η οµόπλευρη επινεφριδεκτοµή περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
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355.04.07

355.04.08

355.04.09

355.04.10

355.04.11

355.04.98

355.04.99
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.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Εκτοµή µεταµοσχευθέντος νεφρού
.00

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02

Θωρακοκοιλιακά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση, από ζώντα δότη
.00

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02

Θωρακοκοιλιακά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση, από πτωµατικό δότη
Περιλ.:

Αµφοτερόπλευρη νεφρεκτοµή

Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης όταν δεν ολοκληρώνεται η επέµβαση ή όταν
διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για µεταµόσχευση.
Η διατήρηση της οµοιόστασης για τη δωρεά οργάνων µετά θάνατον περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02

Θωρακοκοιλιακά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Νεφρεκτοµή χωρίς περαιτέρω επέµβαση
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Νεφρεκτοµή, µε ουρητηρεκτοµή
Σηµ.:

Η εκτοµή τµήµατος του τοιχώµατος της ουροδόχου κύστης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(357.05).

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Άλλη
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Μεταµόσχευση νεφρού
Σηµ.:

Σε AB0-ασύµβατη µεταµόσχευση πρέπει να καταχωρείται επιπλέον ο κωδικός
393.00.02.01.

355.05.00

Αλλογενής, από ζώντα δότη

355.05.01

Αλλογενής, από πτωµατικό δοτή

355.05.02

Ισογενής (από µονοωϊκό δίδυµο δότη)

355.05.03

Αυτογενής µεταµόσχευση

355.05.04

Αυτογενής µεταµόσχευση µετά από αρχική (εκτός σώµατος) εκτοµή

355.05.05

En-block-µεταµόσχευση

355.05.06

Επαναµεταµόσχευση, αλλογενής, από ζώντα δότη κατά την ίδια νοσηλεία

355.05.07

Επαναµεταµόσχευση, αλλογενής, από πτωµατικό δότη κατά την ίδια νοσηλεία

355.05.08

Επαναµεταµόσχευση, en-block-µεταµόσχευση κατά την ίδια νοσηλεία

355.05.98

Άλλη

355.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

355.07

Αποκατάσταση των νεφρών

355.07.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

Περιλ.: Αποκατάσταση του πυελοκαλυκικού συστήµατος

355.07.01

355.07.02

355.07.03

355.07.04

.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλο

Πλαστική αποκατάσταση
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Σύγκλειση συριγγίου
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλο

∆ιαχωρισµός πεταλοειδούς νεφρού
.00

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02

Θωρακοκοιλιακά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Πλαστική νεφρικής πυέλου
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά
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.98↔

355.07.05

355.07.06

355.07.07

355.07.08

355.07.09

355.07.10

Άλλη

Ουρητηροκαλυκοστοµία
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Ουρητηροπυελοστοµία
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Πυελοπυελοστοµία (διπλό σύστηµα)
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

∆ιουρητηροπυελοστοµία
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Σύγκλειση νεφροστοµίας
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

∆ιαστολή νεφροστοµίας
Εξαιρ.: Αλλαγή καθετήρα νεφροστοµίας χωρίς επεµβατική διαστολή (513.08.00)

Χειρουργική διαστολή καναλιού νεφροστοµίας µε την εισαγωγή καθετήρα νεφροστοµίας
µεγάλου αυλού (355.00.06)

355.07.98
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.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Άλλη
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔

Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔

Θωρακοκοιλιακά

.03↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη
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355.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

355.09

Άλλες επεµβάσεις στους νεφρούς
Εξαιρ.: Βιοψία νεφρού µε τοµή (156.00.00)
∆ιαδερµική και ενδοσκοπική βιοψία νεφρού και της νεφρικής πυέλου
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
02↔ Θωρακοχειρουργικά
03↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλο

355.09.00** Παρασκευή και αποκαθήλωση του νεφρού από τους πέριξ ιστούς (για διερεύνηση)
355.09.01** Αφαίρεση της κάψας
355.09.02** Νεφροπηξία
355.09.03** Επέµβαση αναθεώρησης
355.09.98** Άλλη
355.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356

Επεµβάσεις στον ουρητήρα

356.00

∆ιουρηθρική και διαδερµική-διανεφρική διεύρυνση του ουρητήρα
Περιλ.: Επέκταση της πυελοουρητηρικής συµβολής

356.00.00↔ ∆ιατοµή, ουρητηροσκοπικά
356.00.01↔ ∆ιαστολή µε µπαλόνι διουρηθρικά
356.00.02↔ ∆ιαστολή µε κηρία bougie, διουρηθρικά
356.00.03

Τοποθέτηση stent, διουρηθρικά
Εξαιρ.: ∆ιουρηθρική εισαγωγή stent ουρητήρα [ουρητηρικός καθετήρας] (513.07.00.00)
.00↔

Τοποθέτηση µόνιµου µεταλλικού stent

.98↔

Τοποθέτηση µόνιµου άλλου stent

356.00.04↔ ∆ιατοµή, διαδερµικά-διανεφρικά
356.00.05↔ ∆ιαστολή µε µπαλόνι, διαδερµικά-διανεφρικά
356.00.06↔ ∆ιαστολή µε κηρία bougie, διαδερµικά-διανεφρικά
356.00.07

Τοποθέτηση stent, διαδερµικά-διανεφρικά
Εξαιρ.: Η διαδερµική διανεφρική εισαγωγή stent ουρητήρα [ουρητηρικός καθετήρας] (513.07.00.01)
.00↔

Τοποθέτηση µόνιµου µεταλλικού stent

.98↔

Τοποθέτηση µόνιµου άλλου stent

356.00.08↔ Αφαίρεση stent (µιας ενδοπρόθεσης), διουρηθρικά
356.00.98↔ Άλλη
356.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356.01

Τοµή, εκτοµή και (άλλη) διεύρυνση του ουρητηρικού στοµίου
Περιλ.: Τοµή ή εκτοµή ουρητηροκήλης

356.01.00↔ ∆ιατοµή, ανοικτά χειρουργικά
356.01.01↔ ∆ιατοµή, διαδερµικά-διακυστικά
356.01.02↔ ∆ιατοµή διουρηθρικά
356.01.03↔ Εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά
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356.01.04↔ Εκτοµή, διαδερµικά-διακυστικά
356.01.05↔ Εκτοµή, διουρηθρικά
356.01.06↔ ∆ιαστολή µε µπαλόνι [ballon], διουρηθρικά
356.01.07↔ ∆ιαστολή µε κηρία bougie, διουρηθρικά
356.01.08↔ Εκτοµή, λαπαροσκοπικά
356.01.98↔ Άλλη
356.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356.02

Ουρητηροτοµία, διαδερµική-διανεφρική και διουρηθρική αντιµετώπιση λίθου
Περιλ.: Ουρητηρολιθοτοµία

356.02.00↔ Ουρητηροτοµία, ανοικτά χειρουργικά
356.02.01↔ Ουρητηροτοµία, λαπαροσκοπικά
356.02.02↔ Αφαίρεση λίθου µε καθετήρα-βρόχο
356.02.03↔ Τοποθέτηση µόνιµου καθετήρα-βρόχου
356.02.04↔ Αφαίρεση λίθου, ουρητηροσκοπικά
356.02.05↔ Αφαίρεση λίθου, ουρητηροσκοπικά, µε λιθοτριψία
356.02.06↔ Αφαίρεση λίθου, διαδερµικά-διανεφρικά
356.02.07↔ Αφαίρεση λίθου, διαδερµικά-διανεφρικά, µε λιθοτριψία
356.02.08↔ Εξέλκυση µε πτυσσόµενο συρµάτινο κλωβό (dormia basket)
356.02.09↔ Μετατόπιση του λίθου
356.02.98↔ Άλλη
356.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356.03

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών του ουρητήρα
Εξαιρ.: Εκτοµή ουρητήρα σε νεφρεκτοµή (355.04)
Σηµ.: Η προσπέλαση, για τους κωδικούς µε αστερίσκους (**), πρέπει να κωδικοποιείται στην
6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
02↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλο

356.03.00** Εκτοµή ουρητήρα, µερική
356.03.01** Ουρητηρεκτοµή
Περιλ.: Εκτοµή ενός τµήµατος του τοιχώµατος της ουροδόχου κύστης
356.03.02** Χειρουργική εκτοµή ουρητηρικού κολοβώµατος

356.03.03↔ Εκτοµή προσβεβληµένων ιστών του ουρητήρα, ουρητηροσκοπικά
356.03.04↔ Καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του ουρητήτα, ουρητηροσκοπικά
356.03.98** Άλλη
356.03.99
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Εξωτερική εκτροπή των ούρων µε ουρητηρο-δερµατική αναστόµωση (µη εγκρατής
στοµία)
Εξαιρ.: Προσωρινή παροχέτευση των ούρων µε διαδερµική νεφροστοµία (355.00.01)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
02↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλο

356.04.02** Κυκλοτερής ουρητηροστοµία (ουρητηρο-δερµατική αναστόµωση)
356.04.03** Εγκάρσια ουρητηροστοµία (ουρητηρο-δερµατική αναστόµωση)
356.04.04** Αναθεώρηση στοµίας
356.04.05** Σύγκλειση στοµίας
356.04.06** Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής σε µία ουρητηροστοµία (ουρητηρο-δερµατική αναστόµωση)
356.04.07** Ουρητηροστοµία (ουρητηρο-δερµατική αναστόµωση)
356.04.98** Άλλη
356.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356.05

Εξωτερική εκτροπή των ούρων µε παρεµβολή τµήµατος εντέρου (µη εγκρατής
στοµία)
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά
01↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλο

356.05.00** Ουρητηρο-ειλεο-δερµατική αναστόµωση
356.05.01** Ουρητηρο-κολο-δερµατική αναστόµωση
356.05.02** Αναθεώρηση στοµίας
356.05.03** Αναθεώρηση της ουρητηρο-εντερικής αναστόµωσης
356.05.04** Αναθεώρηση της εντερικής παρεµβολής
356.05.05** Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής ούρων σε εκτροπή µε παρεµβολή τµήµατος εντέρου
356.05.98** Άλλη
356.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356.06

Εξωτερική εκτροπή των ούρων µε παρεµβολή τµήµατος εντέρου (εγκρατής στοµία)

356.06.00

∆ηµιουργία ειλεϊκής δεξαµενής (νεοκύστης)

356.06.01

356.06.02

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

∆ηµιουργία ειλεοτυφλικής δεξαµενής (νεοκύστης)
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

∆ηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης από το παχύ έντερο
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη
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356.06.03

356.06.04

356.06.05

356.06.08

356.06.09

356.06.10

356.06.11

356.06.12

356.06.98

∆ηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης από το στόµαχο
Περιλ.:

Νεοκύστη από τµήµα στοµάχου

.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Αναθεώρηση της στοµίας
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Αναθεώρηση της βαλβίδας εγκράτειας
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Αναθεώρηση της εντερικής δεξαµενής (νεοκύστης)
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής ούρων σε εκτροπή µε παρεµβολή τµήµατος εντέρου
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Αναθεώρηση της ουρητηρο-εντερικής αναστόµωσης
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Εγκρατής εκτροπή ούρων µέσω σκωληκοειδοστοµίας
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Εγκρατής εκτροπή ούρων µέσω σωληνώδους σχηµατισµού τµήµατος λεπτού εντέρου
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

Άλλη
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Λαπαροσκοπικά

.98↔

Άλλη

356.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356.07

Εσωτερική εκτροπή των ούρων στο έντερο

356.07.00

Ουρητηρο-σιγµοειδική αναστόµωση (χωρίς δηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης)
.05↔

Χωρίς ουρητηρο-εντερική αναστόµωση, εναντίον της παλινδρόµησης

.06↔

Με ουρητηρο-εντερική αναστόµωση, εναντίον της παλινδρόµησης

356.07.01↔ Ουρητηρο-σιγµοειδική αναστόµωση µε δηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης από το παχύ έντερο, ανοικτά
χειρουργικά
356.07.02↔ Ουρητηρο-σιγµοειδική αναστόµωση µε δηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης από το παχύ έντερο,
λαπαροσκοπικά
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356.07.03↔ Ουρητηρο-σιγµοειδική αναστόµωση µε δηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης από το λεπτό έντερο, ανοικτά
χειρουργικά
356.07.04↔ Ουρητηρο-σιγµοειδική αναστόµωση µε δηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης από το λεπτό έντερο,
λαπαροσκοπικά
356.07.07↔ Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής ούρων σε εσωτερική εκτροπή των ούρων στο έντερο
356.07.08↔ Αναθεώρηση της ουρητηρο-εντερικής αναστόµωσης (µε ή χωρίς δηµιουργία δεξαµενής/νεοκύστης)
356.07.98↔ Άλλη
356.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

356.08

Αποκατάσταση του ουρητήρα
Περιλ.: Αποκατάσταση του στοµίου του ουρητήρα
Εξαιρ.: Τοµή, εκτοµή και (άλλες) προεκτάσεις του στοµίου του ουρητήρα (356.01)
Σύγκλειση ουρητηροκολπικού συριγγίου (370.06.03)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά
01↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλο

356.08.00** Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
356.08.01** Επανα-αναστόµωση
356.08.02** Σύγκλειση ουρητηρο-δερµατικού συριγγίου
356.08.03** Σύγκλειση ουρητηρο-εντερικού συριγγίου
356.08.08** Ουρητηροκυστεονεοστοµία µε αναδιαµόρφωση ουρητήρα
Περιλ.: Αντιπαλινδροµική πλαστική επέµβαση
356.08.09** Μεµονωµένη αντιπαλινδροµική πλαστική (π.χ. κατά Lich-Gregoir)

356.08.10** (∆ιουρητηρική) ουρητηρο-ουρητηρική αναστόµωση
356.08.11** Αντικατάσταση ουρητήρα, µερική
Εξαιρ.: Μερική αντικατάσταση ουρητήρα µε τη χρήση εντερικών τµηµάτων (356.08.16 κ.επ.)

Υποδόρια εµφύτευση τεχνητού νεφροκυστικού ουρητήρα (356.08.17)
356.08.12** Αντικατάσταση ουρητήρα, ολική
Εξαιρ.: Ολική αντικατάσταση ουρητήρα µε τη χρήση εντερικών τµηµάτων (356.08 κ.επ.)

Υποδόρια εµφύτευση τεχνητού νεφροκυστικού ουρητήρα (356.08.17)
356.08.13** Ουρητηροκυστεονεοστοµία
Περιλ.: Αντιπαλινδροµική πλαστική επέµβαση
356.08.14** Ουρητηροκυστεονεοστοµία σε διπλό ουρητήρα

356.08.15

Περιλ.: Αντιπαλινδροµική πλαστική επέµβαση
Μετάθεση ουρητήρα σε µεταµοσχευµένο νεφρό, ανοικτά χειρουργικά

356.08.16** Αντικατάσταση ουρητήρα, µερική ή ολική, µε τη χρήση ενός τµήµατος εντέρου
356.08.17

Υποδόρια εµφύτευση ή αλλαγή τεχνητού (νεφροκυστικού) ουρητήρα

356.08.18

Αφαίρεση τεχνητού (νεφροκυστικού) ουρητήρα

356.08.98** Άλλη
356.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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356.09

Άλλες επεµβάσεις στους ουρητήρες
Εξαιρ.: Βιοψία του ουρητήρα µε τοµή (156.02.00)
Βιοψία περιουρητηρικού ιστού µε τοµή (156.02.01)
∆ιαδερµική και ενδοσκοπική βιοψία ουρητήρα (146.00.01, 146.01.01)
Εισαγωγή, αλλαγή και αφαίρεση stent ουρητήρα [ουρητηρικός καθετήρας] (513.07)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά
01↔ Λαπαροσκοπικά
02↔ ∆ιουρηθρικά
98↔ Άλλο

356.09.00** Παρασκευή και αποκαθήλωση του ουρητήρα από τους πέριξ ιστούς (για διερεύνηση)
356.09.01** Απολίνωση ουρητήρα
356.09.02** Σύγκλειση ουρητήρα
356.09.03** Ουρητηρόλυση (χωρίς ενδοπεριτοναϊκή µετάθεση)
356.09.04** Ουρητηρόλυση µε ενδοπεριτοναϊκή µετάθεση
356.09.05** Ουρητηρόλυση µε εγκλεισµό µε επίπλουν
356.09.06** Έγχυση σε ανεπάρκεια στοµίου
356.09.07** Επέµβαση αναθεώρησης
356.09.98** Άλλη
356.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357

Επεµβάσεις ουροδόχου κύστης
Εξαιρ.: Επεµβάσεις για την ακράτεια ούρων (359.02 κ.επ.)
Σηµ.: Οι επεµβάσεις νεοκύστης ή δεξαµενής (reservoir), µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι
ειδικά κωδικοποιηµένες στην Ε.Τ.Ι.Π., πρέπει να κωδικοποιούνται µε τον κωδικό της
αντίστοιχης επέµβασης της ουροδόχου κύστης.

357.00

Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων, ξένων σωµάτων και επιπωµατισµών της ουροδόχου
κύστης.
Εξαιρ.: ∆ιουρηθρική αφαίρεση λίθου ή ξένου σώµατος (510.00.11)
Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα λίθου της ουροδόχου κύστης
(511.00.00)

357.00.00

Αφαίρεση λίθου, διουρηθρικά, µε λιθοτριψία

357.00.01

Αφαίρεση λίθου, διαδερµικά-διακυστικά

357.00.02

Αφαίρεση λίθου, διαδερµικά-διακυστικά, µε λιθοτριψία

357.00.03

Αφαίρεση ξένου σώµατος, διαδερµικά-διακυστικά

357.00.04

Χειρουργικός καθαρισµός επιπωµατισµού της ουροδόχου κύστης, διουρηθρικά

357.00.98

Άλλη

357.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.01

Κυστεοτοµία (υπερηβική)

357.01.00

Χωρίς περαιτέρω µέτρα

357.01.01

Αφαίρεση λίθου

357.01.02

Αφαίρεση ξένου σώµατος

357.01.03

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από την ουρήθρα µε υπερηβική κυστεοτοµία
Χειρουργικός καθαρισµός επιπωµατισµού της ουροδόχου κύστης
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357.01.98

Άλλη

357.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.02

Κυστεοστοµία

357.02.00

Ανοικτά χειρουργικά

357.02.01

∆ιαδερµικά

357.02.02

Περιλ.: ∆ηµιουργία υπερηβικού καθετήρα
∆ιαδερµική κυστεοστοµία µε µη εγκρατές στόµιο

357.02.03

∆ιαδερµική κυστεοστοµία µε εγκρατές στόµιο

357.02.04

Αναθεώρηση

357.02.05

Χειρουργική διάταση αυλού κυστεοστοµίας µε τοποθέτηση υπερηβικού καθετήρα µεγάλου αυλού

357.02.98

Άλλη

357.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.03

∆ιουρηθρική τοµή, εκτοµή, καταστροφή και αφαίρεση (παθολογικών) ιστών της
ουροδόχου κύστης

357.03.00

Τοµή

357.03.01

Περιλ.: Τοµή εκκολπώµατος
∆ιατοµή του τραχήλου της ουροδόχου κύστης

357.03.02

Εκτοµή

357.03.03

Καταστροφή

357.03.04

Αφαίρεση
.00

Χωρίς σήµανση µε φθορίζουσα ουσία

.01

Με σήµανση µε εξαµινολεβουλινικό οξύ

.98

Με σήµανση µε άλλες ουσίες φθορισµού

357.03.98

Άλλη

357.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.04

Ανοικτή χειρουργική και λαπαροσκοπική εκτοµή και καταστροφή (παθολογικών)
ιστών της ουροδόχου κύστης

357.04.00

Εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά

357.04.01

Περιλ.: Εκτοµή εκκολπώµατος
Εκτοµή, λαπαροσκοπικά

357.04.02

Περιλ.: Εκτοµή εκκολπώµατος
Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά

357.04.03

Καταστροφή, λαπαροσκοπικά

357.04.04

Μυεκτοµή

357.04.98

Άλλη

357.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.05

Μερική εκτοµή της ουροδόχου κύστης
Σηµ.:

Η διενέργεια αυξητικής επέµβασης της ουροδόχου κύστης πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (357.08.06).
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
98 Άλλο
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357.05.00** Μερική εκτοµή χωρίς επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.02** Μερική εκτοµή µε ετερόπλευρη επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.03** Μερική εκτοµή µε αµφοτερόπλευρη επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.04** Εκτοµή πάνω από το κυστικό τρίγωνο χωρίς επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.06** Εκτοµή πάνω από το κυστικό τρίγωνο µε ετερόπλευρη επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.07** Εκτοµή πάνω από το κυστικό τρίγωνο µε αµφοτερόπλευρη επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.08** Υφολική εκτοµή µε ετερόπλευρη επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.09** Υφολική εκτοµή µε αµφοτερόπλευρη επανεµφύτευση ουρητήρα
357.05.98** Άλλη
357.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.06

Κυστεκτοµή
Εξαιρ.: Αντικατάσταση της ουροδόχου κύστης ως ανεξάρτητη διαδικασία (357.07)
Αναθεώρηση µετά από κυστεκτοµή (357.09.07)
Σηµ.: Η εκτροπή των ούρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (356.04 κ.επ., 356.05 κ.επ.,
356.06 κ.επ., 356.07 κ.επ.).
Η δηµιουργία νεοκύστης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (357.07).
Η διενέργεια ταυτόχρονης ριζικής παραορτικής λεµφαδενεκτοµής πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (359.00.06).
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
98 Άλλο

357.06.00** Απλή, σε άνδρα
357.06.01** Απλή, σε γυναίκα
357.06.02** Ριζική κυστεκτοµή χωρίς ουρηθρεκτοµή, σε άνδρα
Περιλ.:

Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή
357.06.03** Ριζική κυστεκτοµή χωρίς ουρηθρεκτοµή, µε διατήρηση του αγγειονευρώδους δεµατίου (για διατήρηση της
σεξουαλικής ικανότητας), σε άνδρα
Περιλ.:

Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή
357.06.04** Ριζική κυστεκτοµή µε ουρηθρεκτοµή, σε άνδρα
Περιλ.:

Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή
357.06.05** Ριζική κυστεκτοµή µε ουρηθρεκτοµή, µε διατήρηση του αγγειονευρώδους δεµατίου (για διατήρηση της
σεξουαλικής ικανότητας), σε άνδρα
Περιλ.:

Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή
357.06.06** Ριζική κυστεκτοµή χωρίς ουρηθρεκτοµή σε γυναίκα
Περιλ.:

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Εξαιρ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων (πρόσθια πυελική εκσπλάχνωση) (368.07.00)
357.06.07** Ριζική κυστεκτοµή µε ουρηθρεκτοµή σε γυναίκα
Περιλ.:

Περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Εξαιρ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων (πρόσθια πυελική εκσπλάχνωση) (368.07.00)
357.06.08** Εκσπλάγχνωση της ελάσσονος πυέλου, σε άνδρα
Σηµ.:
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357.06.98** Άλλη
357.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.07

Αντικατάσταση της ουροδόχου κύστης
Εξαιρ.: Υπερκυστική εκτροπή των ούρων µε παρεµβολή τµήµατος εντέρου (356.05) ή εντερική
δεξαµενή (356.06)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
98 Άλλο

357.07.00** Ανακατασκευή µε τµήµα ειλεού
357.07.01** Ανακατασκευή µε τµήµα παχέος εντέρου
357.07.02** Ανακατασκευή µε ειλεοτυφλικό τµήµα
357.07.03** Ανακατασκευή µε τµήµα στοµάχου
357.07.04** Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής σε τεχνητή κύστη αντικατάστασης/νεοκύστη
357.07.98** Άλλη
357.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

357.08

Άλλη πλαστική επέµβαση αποκατάστασης της ουροδόχου κύστης
Εξαιρ.: Σύγκλειση κυστεοκολπικού συριγγίου (370.06.04)
Σύγκλειση ουρητηροκυστικού συριγγίου (369.05.02)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
98 Άλλο

357.08.00** Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
357.08.01** Σύγκλειση κυστεοστοµίας
357.08.02** Σύγκλειση κυστεοδερµατικού συριγγίου
357.08.03** Σύγκλειση συριγγίου ουροδόχου κύστης-εντέρου
357.08.04** Πλαστική ουροδόχου κύστης
357.08.05** Μειωτική πλαστική επέµβαση
357.08.06** Αυξητική επέµβαση ουροδόχου κύστης
357.08.07** Σύγκλειση εκστροφής της κύστης
357.08.08** Σύγκλειση ανοικτού ουραχού
357.08.98** Άλλη
357.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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357.09

Άλλες επεµβάσεις στην ουροδόχο κύστη
Περιλ.: Επεµβάσεις νεοκύστης και εντερικής δεξαµενής (reservoir)
Εξαιρ.: Βιοψία της ουροδόχου κύστης µε τοµή (156.02.02)
∆ιαδερµική ενδοσκοπική βιοψία ουροδόχου κύστης (146.00.02, 146.02.02)
Εµφύτευση ηλεκτροδίων για νευροδιέγερση της ουροδόχου κύστης (303.09.03 κ.επ.)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά
01 Λαπαροσκοπικά
02 ∆ιουρηθρικά
03 ∆ιαδερµικά
04 Μέσω στοµίας
98 Άλλο

357.09.00** Αφαίρεση λίθου από µια τεχνητή κύστη/νεοκύστη
Περιλ.: Αφαίρεση λίθου από εντερική δεξαµενή (reservoir)
357.09.01** Αφαίρεση ξένου σώµατος από µια τεχνητή κύστη/νεοκύστη
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από εντερική δεξαµενή (reservoir)
357.09.02** Αφαίρεση βλέννης από µια τεχνητή κύστη/νεοκύστη

357.09.03** Εκτοµή παθολογικού ιστού από µια τεχνητή κύστη/ νεοκύστη
357.09.04** Χειρουργική αιµόσταση
357.09.05** Χειρουργική επιµήκυνση
Εξαιρ.: Χειρουργική διαστολή καναλιού κυστεοστοµίας µε την εισαγωγή υπερηβικού καθετήρα µεγάλου
αυλού (357.02.05)
357.09.06** Θεραπεία έγχυσης
Περιλ.: Ενέσιµη θεραπεία µε βοτουλινική τοξίνη
357.09.07** Αναθεώρηση

357.09.98** Άλλη
357.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

358

Επεµβάσεις ουρήθρας
Εξαιρ.: Επεµβάσεις για την ακράτεια ούρων (359.02 κ.επ.)

358.00

Ανοικτή χειρουργική ουρηθροτοµή και ουρηθροστοµία
Περιλ.: Αφαίρεση λίθου
Αφαίρεση ξένου σώµατος
Εξαιρ.: ∆ιουρηθρική αφαίρεση λίθου ή ξένου σώµατος (510.00.11)

358.00.00

Ουρηθροτοµή

358.00.01

Ουρηθροστοµία

358.01

Πλαστική επέµβαση τοµής της ουρήθρας

358.01.00

Τοµή

358.01.01

Πλαστική πόρου

358.01.98

Άλλη

358.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

358.02

Εκτοµή και καταστροφή (παθολογικών) ιστών της ουρήθρας
Εξαιρ.: Αντιµετώπιση της στένωσης µε (επαν-)αναστόµωση (358.04.06)
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358.02.00

Εκτοµή, ανοικτά χειρουργικά

358.02.01

Περιλ.: Εκτοµή εκκολπώµατος ουρήθρας
Eκτοµή, διουρηθρικά
Περιλ.:

Εκτοµή πολύποδα ουρήθρας

358.02.02

Εκτοµή βαλβίδας ουρήθρας
Εκτοµή, διαδερµικά-διακυστικά

358.02.03

Περιλ.: Εκτοµή βαλβίδας ουρήθρας
Καταστροφή, διουρηθρικά

358.02.04

Καταστροφή, ∆ιαδερµικά-διακυστικά

358.02.98

Άλλη

358.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

358.03

Ουρηθρεκτοµή ως ανεξάρτητη επέµβαση

358.03.00

Απλή, σε άνδρα

358.03.01

Απλή, σε γυναίκα

358.03.02

Ριζική, σε άνδρα

358.03.03

Ριζική, σε γυναίκα

358.03.98

Άλλη

358.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

358.04

Αποκατάσταση της ουρήθρας

Εξαιρ.: Ουρηθρεκτοµή στα πλαίσια κυστεκτοµής (357.06)

Εξαιρ.: Σύγκλειση ουρηθροκολπικού συριγγίου (370.06.05)
Πλαστική αποκατάσταση επισπαδία άρρενος (364.04)
Πλαστική αποκατάσταση υποσπαδία άρρενος (364.05)
Πλαστική αποκατάσταση σε ουρηθροκυστοκήλη θήλεος (370.04.00)
358.04.00

Αποκατάσταση της προστατικής ή της µεµβρανώδους µοίρας (µετά από τραυµατισµό)

358.04.01

Αποκατάσταση της άπω/σηραγγώδους µοίρας (µετά από τραυµατισµό)

358.04.02

Σύγκλειση ουρηθροστοµίας

358.04.03

Περιλ.: ∆εύτερη συνεδρία της ουρηθροπλαστικής δύο σταδίων
Σύγκλειση ουρηθρο-δερµατικού συριγγίου

358.04.04

Σύγκλειση ουρηθρο-ορθικού συριγγίου

358.04.05

(Επανα-)αναστόµωση µετά από τραυµατισµό

358.04.06

(Επανα-)αναστόµωση µε αντιµετώπιση της στένωσης

358.04.07

Πλαστική αποκατάσταση, σε ένα χρόνο
.00

Με ακροποσθία

.01

Με πόσθη

.02

Μεταµόσχευση βλεννογόνου στόµατος
Εξαιρ.:

358.04.08

.03

Μεταµόσχευση in vitro παραχθέντος ιστού από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόµατος
(358.04.07.04)
Μεταµόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης

.04

Μεταµόσχευση συστατικών που έχουν παραχθεί in vitro από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόµατος

.98

Άλλη

Πλαστική αποκατάσταση, σε δύο χρόνους, πρώτη συνεδρία
.00

Με ακροποσθία

.01

Με πόσθη
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.02

Μεταµόσχευση βλεννογόνου στόµατος
Εξαιρ.:

.03

Μεταµόσχευση in vitro παραχθέντος ιστού από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόµατος
(358.04.07.04)
Μεταµόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης

.04

Μεταµόσχευση συστατικών που έχουν παραχθεί in vitro από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόµατος

.98

Άλλη

358.04.09

Πλαστική (ανα)κατασκευή σε γυναικείο επισπαδία

358.04.10

Πλαστική (ανα)κατασκευή σε γυναικείο υποσπαδία

358.04.98

Άλλη

358.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

358.05

∆ιουρηθρική τοµή (παθολογικών) ιστών της ουρήθρας

358.05.00

Ουρηθροτοµία εσωτερική, χωρίς οπτική καθοδήγηση

358.05.01

Ουρηθροτοµία εσωτερική, υπό οπτική καθοδήγηση

358.05.02

Περιλ.: Τοµή εκκολπώµατος ουρήθρας
Ουρηθροτοµία εσωτερική, µε laser

358.05.03

∆ιατοµή του έξω ουρηθρικού σφιγκτήρα

358.05.98

Άλλη

358.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

358.06

Χειρουργική διαστολή της ουρήθρας
Εξαιρ.: ∆ιάταση προστατικής ουρήθρας στα πλαίσια επέµβασης του προστάτη (360.09.03)

358.06.00

∆ιαστολή µε κηρία bougie

358.06.98

Άλλη

358.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

358.09

Άλλες επεµβάσεις στην ουρήθρα και τους περιουρηθρικούς ιστούς
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ή ξένου σώµατος (510.00.11)
Αφαίρεση λίθου ή ξένου σώµατος µέσω ουρηθροτοµής (358.00.00)
Βιοψία της ουρήθρας µε τοµή (156.01.00)
Βιοψία περιουρηθρικού ιστού (156.01.01)

358.09.00

Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)

358.09.01

Εξαιρ.: Εισαγωγή ενδοπρόθεσης (stent) στην προστατική ουρήθρα στα πλαίσια επέµβασης του προστάτη
(360.09.04)
Αφαίρεση ενδοπρόθεσης (stent)

358.09.02

∆ιατοµή περιουρηθρικού ιστού

358.09.03

Εκτοµή περιουρηρθικού ιστού

358.09.04

Συµφυσιόλυση

358.09.98

Άλλη

358.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359

Άλλες επεµβάσεις του ουροποιητικού συστήµατος
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Τοµή και εκτοµή οπισθοπεριτοναϊκού ιστού
Εξαιρ.: Βιοψία µε τοµή περινεφρικού ιστού (156.00.01)
Σηµ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
την ακόλουθη λίστα.Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η αντιστοίχιση όλων των επεµβάσεων µε
όλα τα είδη προσπέλασης:
00 Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
01 Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
02 Θωρακοκοιλιακά
03 Λαπαροσκοπικά
04 ∆ιαδερµικά
98 Άλλο

359.00.00** Τοµή, περινεφρική
359.00.01** Παροχέτευση, περινεφρική
Περιλ.: Παροχέτευση παρανεφρικού αποστήµατος
359.00.02** Παροχέτευση, οπισθοπεριτοναϊκή
Περιλ.: Παροχέτευση αποστήµατος ψοΐτη
359.00.03** Παροχέτευση, πυελική
Περιλ.: Παροχέτευση συλλογής υγρού
359.00.04** Εκτοµή περινεφρικού ιστού

359.00.05** Εκτοµή οπισθοπεριτοναϊκού ιστού
359.00.06** Ριζική παρααορτική λεµφαδενεκτοµή σε συνδυασµό µε άλλες επεµβάσεις
Εξαιρ.: Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεµφαδενεκτοµή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04.13 κ.επ.)
359.00.07** Ριζική πυελική λεµφαδενεκτοµή σε συνδυασµό µε άλλες επεµβάσεις
Εξαιρ.: Ριζική πυελική λεµφαδενεκτοµή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04.15 κ.επ.)
359.00.08** Εκτοµή ιστού, χωρίς ασφαλή ταυτοποίηση οργάνων
Περιλ.:
359.00.98** Άλλη

Κυτταροµειωτική επέµβαση

359.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.01

Τοµή και εκτοµή περικυστικού ιστού
Εξαιρ.: Βιοψία µε τοµή περικυστικών ιστών (156.02.03)
Τοµή λεµφοκήλης (340.08.01)

359.01.00

Τοµή

359.01.01

Εκτοµή
Περιλ.:

Εκτοµή περικυστικού όγκου
Εκτοµή κύστης ουραχού

359.01.98

Άλλη

359.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.02

Αποκατάσταση της κυστεοουρηθρικής συµβολής
Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάστασης κυστεοκήλης (370.04.00)
Πλαστική αποκατάστασης ορθοκήλης (370.04.01)
Πλαστική ανακατασκευή πυέλου και δουγλάσειου χώρου (370.07)

359.03
359.03.00

∆ιακολπική επέµβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης
Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
.00

Πλαστική αποκατάσταση ανελκτήρων
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359.03.01

359.03.02

.01

Πλαστική αποκατάσταση ηβοκοκκυγικού µυός

.02

Πλαστική περιτονίας

.98

Άλλη

Με αλλογενές υλικό
.00

Σκληρά µήνιγγα

.01

Περιτονία

.98

Άλλο

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης ή διαθυροειδική ανάρτηση (TOT, TVT-O)

.98

Άλλο

359.03.98

Άλλη

359.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.04

Υπερηβική επέµβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης [επεµβάσεις αιώρας]

359.04.00

Από περιτονία

359.04.01

Από µύες

359.04.02

Από σκληρά µήνιγγα

359.04.03

Από αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Μη προσαρµόσιµο

.01

Προσαρµόσιµο

359.04.98

Άλλη

359.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.05

Κοιλιακή οπισθοηβική και παραουρηθρική επέµβαση (κυστοουρηθρικής) ανάρτησης

359.05.00

Κυστεοουρηθροπηξία (π.χ. κατά Marshall-Marchetti-Krantz)

359.05.01

Ουρηθροκολπική ανάρτηση (π.χ. κατά Burch)

359.05.02

Ουρηθροκολπική ανάρτηση µε πλάγια στερέωση του κόλπου

359.05.03

Παραουρηθρική ανάρτηση µε βελόνα (π.χ. κατά Stamey-Pereyra, κατά Raz)

359.05.98

Άλλη

359.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.06

Άλλες επεµβάσεις για ακράτεια ούρων

359.06.00

Παραουρηθρική έγχυση
.00

Με γέλη δεξτρανοµερούς υαλουρονικού οξέος

.98

Με άλλες ουσίες
Εξαιρ.:

Παραουρηθρική θεραπεία µε βλαστοκύτταρα (586.00.02 κ.επ.)

359.06.01

Κατασκευή νεο-ουρήθρας, σε ένα χρόνο

359.06.02

Κατασκευή νεο-ουρήθρας, σε δύο χρόνους, πρώτη συνεδρία

359.06.03

Σύνδεση νεο-ουρήθρας, σε δύο χρόνους, δεύτερη συνεδρία

359.06.04

Ουρηθροπηξία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.06.05

Επέµβαση αντιµετάθεσης

359.06.06

Ουρηθρο(κυστεό)λυση σε γυναίκα

359.06.07

Προσαρµόσιµη θεραπεία ακράτειας
Εξαιρ.: Ταινίες ελεύθερης τάσης [TVT] µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό (359.04.03.01)
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.00

Εµφύτευση υλικού

.01

Αφαίρεση εµφυτευθέντος υλικού

.02

Αναθεώρηση

.03↔

Αντικατάσταση µπαλονιού

359.06.98

Άλλη

359.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.07

Επεµβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης

359.07.00

Εµφύτευση
.00

Βολβικά, 1 ασκός

.01

Βολβικά, 2 ασκοί

.02

Στον αυχένα της κύστης

.98

Άλλη

359.07.02

Αφαίρεση

359.07.03

Αλλαγή
.00

Βολβικά, 1 ασκός

.01

Βολβικά, 2 ασκοί

.02

Στον αυχένα της κύστης

.98

Άλλο

359.07.04

Αναθεώρηση

359.07.98

Άλλη

359.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.08

Επέµβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης λόγω ακράτειας ούρων σε άνδρα

359.08.00

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Περιλ.:

Ταινίες δια του θυροειδούς τρήµατος [TOT]

Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

359.08.98

Άλλη

359.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

359.09

Άλλες επεµβάσεις στο ουροποιητικό σύστηµα

359.09.00

(Μερική) εκτοµή ή διατοµή αλλογενούς πλαστικής ταινίας ή πλέγµατος ως αναθεώρηση επέµβασης
πρόπτωσης ή ακράτειας ούρων
.00

∆ιακολπικά

.01

Περινεϊκά

.02

Κοιλιακά

.03

Συνδυασµένη κοιλιακά και διακολπικά

.04

Συνδυασµένα κοιλιακά και περινεϊκά

.98

Άλλο

359.09.98

Άλλη

359.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επεµβάσεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα
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(360...364)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό
(399.05).

360

Επεµβάσεις στον προστάτη και της σπερµατοδόχου κύστης

360.00

∆ιατοµή του προστάτη

360.00.00

∆ιουρηθρικά

360.00.01

Περινεϊκά

360.00.02

∆ιορθικά

360.00.98

Άλλη

360.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

360.01

∆ιουρηθρική προστατεκτοµή και καταστροφή προστατικού ιστού

360.01.00

Εκτοµή µε εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος [TURP]

360.01.01

Εκτοµή µε εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος [TURP] µε κυστεοστοµία µε τροκάρ

360.01.02

Καταστροφή µε ψύχος

360.01.03

Καταστροφή µε θερµότητα (θερµοθεραπεία)

Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση του προστάτη

Σηµ.:

360.01.04

Η διεγχειρητική έκπλυση ουροδόχου κύστης περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Καταστροφή µε laser
.00

∆ιάµεση καταστροφή µέσω laser

.01

Οπτικά καθοδηγούµενη κατάλυση µε laser [VLAP]

.02

Εξάχνωση µε laser

.98

Άλλη

360.01.05

Καυτηριασµός/κατάλυση δια βελόνης [TUNA]

360.01.06

Εξάχνωση µε ηλεκτρική ενέργεια

360.01.07

Εκτοµή µε laser
Περιλ.:

Ενδοσκοπική τεµάχιση εκπυρηνισµένων ιστών

.00

Holmium-laser-εκπυρήνιση

.01

Holmium-laser-εκτοµή

.98

Άλλο

360.01.98

Άλλη

360.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

360.02

∆ιορθική και διαδερµική καταστροφή προστατικού ιστού
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360.02.00

Μέσω θερµότητας

360.02.01

Μέσω υπερήχου

360.02.02

Μέσω φορέα ακτινοβολίας

360.02.03

Το είδος της βραχυθεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (552.04, 552.05).
Σηµ.:
Μέσω ψύχους

360.02.04

Μέσω µαγνητικών νανοσωµατιδίων
Σηµ.:

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η ενστάλαξη των µαγνητικών νανοσωµατιδίων.Η
µεταγενέστερη θερµική επεξεργασία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (565.01).

360.02.98

Άλλη

360.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

360.03

Εκτοµή και καταστροφή προστατικού ιστού

360.03.00

Ανοικτά χειρουργικά, υπερηβικά-διακυστικά

360.03.01

Οπισθοηβικά
.00

Ανοικτά χειρουργικά

.01

Λαπαροσκοπικά

360.03.02

Ανοικτά χειρουργικά, περινεϊκά

360.03.98

Άλλη

360.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

360.04

Ριζική προστατεκτοµή
Εξαιρ.: Ριζική πυελική λεµφαδενεκτοµή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04.15 κ.επ.)
Αναθεώρηση µετά από ριζική προστατεκτοµή (360.09.07)

360.04.00

360.04.01

360.04.02

360.04.03

360.04.04

360.04.05

Οπισθοηβικά
.01

Χωρίς περιοχική λεµφαδενεκτοµή

.02

Με περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Οπισθοηβικά, µε διατήρηση αγγείων και νεύρων
.01

Χωρίς περιοχική λεµφαδενεκτοµή

.02

Με περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Περινεϊκά
.01

Χωρίς περιοχική λεµφαδενεκτοµή

.02

Με λαπαροσκοπική περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Περινεϊκά, µε διατήρηση των αγγείων και νεύρων
.01

Χωρίς περιοχική λεµφαδενεκτοµή

.02

Με λαπαροσκοπική περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Λαπαροσκοπικά
.01

Χωρίς περιοχική λεµφαδενεκτοµή

.02

Με περιοχική λεµφαδενεκτοµή

Λαπαροσκοπικά, µε διατήρηση αγγείων και νεύρων
.01

Χωρίς περιοχική λεµφαδενεκτοµή

.02

Με περιοχική λεµφαδενεκτοµή

360.04.98

Άλλη

360.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

360.05

Άλλη εκτοµή και καταστροφή προστατικού ιστού

360.06

Επεµβάσεις στη σπερµατοδόχο κύστη

360.06.00↔ ∆ιατοµή
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360.06.01↔ Εκτοµή
360.06.02↔ Εξαίρεση
360.06.98↔ Άλλη
360.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

360.07

Τοµή και εκτοµή περιπροστατικού ιστού

360.07.00

Τοµή

360.07.01

Τοµή και παροχέτευση

360.07.02

Εκτοµή

360.07.98

Άλλη

360.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

360.09

Άλλες επεµβάσεις στον προστάτη

360.09.00

Αντιµετώπιση αιµορραγίας του προστάτη, διουρηθρικά

360.09.01

Αντιµετώπιση αιµορραγίας του προστάτη, ανοικτά χειρουργικά

360.09.02

Αποκατάσταση του προστάτη µετά από τραυµατισµό

360.09.03

∆ιαστολή της προστατικής µοίρας της ουρήθρας
Εξαιρ.: Επεµβατική διαστολή της ουρήθρας µε κηρία bougie (358.06.00)

360.09.04

∆ιαστολή της ουρήθρας µε κηρία bougie (513.09.00)
Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) στην προστατική µοίρα της ουρήθρας

360.09.05

Αντικατάσταση ενδοπρόθεσης (stent) στην προστατική µοίρα της ουρήθρας

360.09.06

Αφαίρεση ενδοπρόθεσης (stent) από την προστατική µοίρα της ουρήθρας

360.09.07

Αναθεώρηση

360.09.08

∆ιουρηθρική εµφύτευση διαστολέων προστατικού ιστού
.00

1 διαστολέας προστατικού ιστού

.01

2 διαστολείς προστατικού ιστού

.02

3 διαστολείς προστατικού ιστού

.03

4 διαστολείς προστατικού ιστού

.04

5 διαστολείς προστατικού ιστού

.05

6 διαστολείς προστατικού ιστού

.06

7 διαστολείς προστατικού ιστού

.07

8 και πλέον διαστολείς προστατικού ιστού

360.09.98

Άλλη

360.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

361

Επεµβάσεις οσχέου και ιδίου ελυτροειδή χιτώνα του όρχεως

361.00

Τοµή του οσχέου και του σπερµατικού πόρου

361.00.00

Χωρίς περαιτέρω επέµβαση

361.00.01

Παροχέτευση

361.00.02

Αφαίρεση ξένου σώµατος

361.00.98

Άλλη

361.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

361.01↔

Επέµβαση υδροκήλης όρχεων
Εξαιρ.: Σύγκλειση συγγενούς υδροκήλης όρχεως (353.00)
Σύγκλειση ανοικτής ελυτροειδούς απόφυσης του περιτοναίου (353.00)
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361.02

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού ιστού του οσχέου

361.02.00

Εκτοµή συριγγίου

361.02.01

Μερική εκτοµή

361.02.02

Ολική εκτοµή

361.02.03

Ριζική εκτοµή

361.02.98

Άλλη

361.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

361.03

Πλαστική αποκατάσταση του oσχέου και του σπερµατικού πόρου

361.03.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

361.03.01

Πλαστική αποκατάσταση

361.03.02

Κατασκευή και ανακατασκευή του οσχέου

361.03.98

Άλλη

361.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

361.09

Άλλες επεµβάσεις στο όσχεο και το σπερµατικό πόρο

362

Επεµβάσεις όρχεων

362.00↔

Τοµή όρχεος

362.01↔

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών όρχεος

362.02

Ορχεκτοµή

Σηµ.:

Βλέπε επίσης επεµβάσεις αλλαγής φύλου (364.06).

362.02.00↔ Οσχεϊκά, χωρίς επιδιδυµεκτοµή
362.02.01↔ Οσχεϊκά, µε επιδιδυµεκτοµή
362.02.02↔ Βουβωνικός όρχις, χωρίς επιδιδυµεκτοµή
362.02.03↔ Κοιλιακός όρχις, ανοικτά χειρουργικά
362.02.04↔ Κοιλιακός όρχις, λαπαροσκοπικά
362.02.05

Ριζική (βουβωνική) ορχεκτοµή (µε επιδιδυµεκτοµή και εκτοµή του σπερµατικού τόνου)

362.02.06↔ Βουβωνικός όρχις, µε επιδιδυµεκτοµή
362.02.07↔ Βουβωνικός όρχις, αφαίρεση υπολειπόµενου όρχεως
362.02.08↔ Οσχεϊκός όρχις, αφαίρεση υπολειπόµενου όρχεως
362.02.98↔ Άλλη
362.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

362.04

Ορχεοπηξία
Σηµ.:

Η σύγκλειση ανοικτής ελυτροειδούς απόφυσης του περιτοναίου µε λύση των
συµφύσεων πρέπει να κωδικοποιείται από τους κωδικούς 353.00 κ.επ.

362.04.04↔ Με παρασκευή σπερµατικής χορδής
362.04.05↔ Οσχεϊκά
362.04.98↔ Άλλη
362.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

362.05

Χειρουργική διερεύνηση σε περίπτωση κρυψορχίας
Εξαιρ.: Αφαίρεση κοιλιακού όρχεως (362.02.03, 362.02.04)

362.05.04↔ Βουβωνικά
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362.05.05↔ Κοιλιακά, ανοικτά χειρουργικά
362.05.06↔ Κοιλιακά, λαπαροσκοπικά
362.05.98↔ Άλλη
362.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

362.06

Χειρουργική αντιµετώπιση κρυψορχίας
Εξαιρ.: Ορχεοπηξία και λύση συµφύσεων (362.04)

362.06.00↔ Χωρίς µικροαγγειακή αναστόµωση, ανοικτά χειρουργικά
362.06.01↔ Με µικροαγγειακή αναστόµωση, ανοικτά χειρουργικά
362.06.02↔ Χωρίς µικροαγγειακή αναστόµωση, λαπαροσκοπικά
362.06.03↔ Με µικροαγγειακή αναστόµωση, λαπαροσκοπικά
362.06.98↔ Άλλη
362.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

362.07

Αποκατάσταση των όρχεων

362.07.02↔ Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
362.07.98↔ Άλλη
362.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

362.08

Εµφύτευση, αντικατάσταση και αφαίρεση πρόθεσης στο όσχεο

362.08.02↔ Αντικατάσταση
362.08.03↔ Αφαίρεση
362.08.04↔ Εµφύτευση
362.08.98↔ Άλλη
362.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

362.09

Άλλες επεµβάσεις στους όρχεις

362.09.00↔ Λήψη ιστού όσχεος για προετοιµασία για τεχνητή γονιµοποίηση
362.09.98↔ Άλλη
362.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

363

Επεµβάσεις σπερµατικού τόνου, επιδιδυµίδας και σπερµατικού πόρου

363.00

Χειρουργική αντιµετώπιση κιρσοκήλης και υδροκήλης

363.00.00↔ Σκληροθεραπεία της σπερµατικής φλέβας, οσχεϊκά
363.00.01↔ Εκτοµή της σπερµατικής αρτηρίας και φλέβας, βουβωνικά
363.00.02↔ Εκτοµή της σπερµατικής αρτηρίας και φλέβας, οσφυϊκά
363.00.03↔ Εκτοµή της σπερµατικής αρτηρίας και φλέβας, κοιλιακά, ανοικτά χειρουργικά
363.00.04↔ Εκτοµή της σπερµατικής αρτηρίας και φλέβας [εκτοµή κιρσοκήλης], κοιλιακά, λαπαροσκοπικά
363.00.05↔ Επέµβαση σε υδροκήλη του σπερµατικού τόνου
363.00.98↔ Άλλη
363.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

363.01

Εκτοµή στην περιοχή της επιδιδυµίδας

363.01.00↔ Κύστη
363.01.01↔ Σπερµατοκήλη
363.01.02↔ Υδατίδα κύστη του Morgagni
363.01.98↔ Άλλη
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363.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

363.03

Επιδιδυµεκτοµή

363.03.00↔ Μερική
363.03.01↔ Ολική
363.03.98↔ Άλλη
363.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

363.04

Αποκατάσταση της σπερµατοδόχου κύστης

363.04.00↔ Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
363.04.01↔ Πλαστική αποκατάσταση
363.04.02↔ Ραχιαία µετάθεση σε συστροφή
Περιλ.:
363.04.98↔ Άλλη

Προφυλακτική ορχεοπηξία, ετερόπλευρη

363.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

363.05↔

Τοµή αγγείων σπερµατικού πόρου

363.06

Καταστροφή, περίδεση και εκτοµή του σπερµατικού πόρου

363.06.00↔ Σκληροθεραπεία
363.06.01↔ Περίδεση/απολίνωση
363.06.02↔ Εκτοµή [βαζεκτοµή]
363.06.98↔ Άλλη
363.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

363.07

Αποκατάσταση της επιδιδυµίδας και του σπερµατικού πόρου

363.07.00↔ Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
363.07.01↔ Τελικο-τελική αναστόµωση
363.07.03↔ Επιδιδυµιδο-αγγειακή αναστόµωση
363.07.04↔ Αναστόµωση αγγείου-σωληναρίου
363.07.05↔ Τοποθέτηση τεχνητής σπερµατοκήλης
363.07.98↔ Άλλη
363.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

363.09

Άλλες επεµβάσεις στο σπερµατικό τόνο, την επιδιδυµίδα και το σπερµατικό πόρο

363.09.00↔ Επιδιδυµοτοµία
363.09.01↔ ∆ιατοµή του σπερµατικού τόνου
363.09.02↔ Συµφυσιόλυση του σπερµατικού τόνου
363.09.03↔ Λήψη ιστού από την επιδιδυµίδα προς προετοιµασία τεχνητής γονιµοποίησης
363.09.98↔ Άλλη
363.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364

Επεµβάσεις πέους

364.00

Επεµβάσεις στην ακροποσθία

364.00.00

Εκτοµή χαλινού

364.00.01

Ραχιαίος διαχωρισµός

364.00.02

Περιτοµή
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364.00.03

Πλαστική χαλινού και ακροποσθίας

364.00.04

Ανάταξη παραφίµωσης υπό αναισθησία

364.00.05

Λύση συµφύσεων ακροποσθίας

364.00.98

Άλλη

364.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364.01

Τοπική εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του πέους

364.01.00

Εκτοµή

364.01.01

Καταστροφή

364.01.98

Άλλη

364.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364.02

Ακρωτηριασµός πέους

364.02.00

Μερικός

364.02.01

Ολικός

364.02.02

Ευνουχισµός

364.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364.03

Πλαστική αποκατάσταση πέους

Περιλ.: Καταστροφή µε laser

Εξαιρ.: Πλαστική ανασυγκρότηση υποσπαδία (364.05)
Πλαστική ανασυγκρότηση επισπαδία (364.04)
364.03.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

364.03.01

Περιλ.: Συρραφή του σηραγγώδους σώµατος
Επιµήκυνση του σώµατος του πέους

364.03.02

Επιδιορθωτική επέµβαση του πέους

364.03.03

Βλέπε επίσης επεµβάσεις αλλαγής φύλου (364.06).
Σηµ.:
∆ιόρθωση µετάθεσης πέους-οσχέου

364.03.04

∆ιόρθωση ανωµαλίας κρυµµένου πέους (απόκρυψη ή εµβύθιση πέους)

364.03.98

Άλλη

364.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364.04

Πλαστική αποκατάσταση ανδρικού επισπαδία

364.04.00

Ανόρθωση σώµατος και χορδεκτοµή

364.04.01

Κινητοποίηση των σηραγγωδών σωµάτων και µετάθεση της ουρήθρας κοιλιακά

364.04.02

Κατασκευή της ουρήθρας
.00

Με ακροποσθία

.01

Με πόσθη

.02

Μεταµόσχευση βλεννογόνου στόµατος

.03

Μεταµόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης

.98

Άλλη

364.04.98

Άλλη

364.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364.05

Πλαστική αποκατάσταση ανδρικού υποσπαδία

364.05.00

Πλαστική ουρήθρας και στοµίου (σε υποσπαδία στεφάνης)

364.05.01

Ανόρθωση σώµατος και χορδεκτοµή
Περιλ.:
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Κατασκευή της ουρήθρας
.00

Με ακροποσθία

.01

Με πόσθη

.02

Μεταµόσχευση βλεννογόνου στόµατος

.03

Μεταµόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης

.98

Άλλη

364.05.03

∆ευτερογενής παρέµβαση

364.05.98

Άλλη

364.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364.06

Επεµβάσεις αλλαγής φύλου

364.06.00

Αλλαγή φύλου µιας γυναίκας σε άντρα
Σηµ.:

Η διενέργεια επεµβάσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά:
Κατασκευή της ουρήθρας (358.04).
Κατασκευή του πέους (364.03.02).
Κατασκευή του οσχέου (361.03.02).

364.06.01

Εµφύτευση ορχικού ενθέµατος (362.08).
Αλλαγή φύλου ενός άντρα σε γυναίκα
Σηµ.:

Η διενέργεια επεµβάσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά:
Ευνουχισµός (364.02.02).
Κατασκευή του κόλπου (370.05).
Κατασκευή του αιδοίου (371.06).

364.06.98

Άλλη

364.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

364.09

Άλλες επεµβάσεις στο πέος

364.09.00

∆ιατοµή

364.09.01

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος
Συµφυσιόλυση

364.09.02

Επέµβαση φλεβικής διαφυγής (σε στυτική δυσλειτουργία)

364.09.03

Επέµβαση επαναγγείωσης (σε στυτική δυσλειτουργία)

364.09.04

∆ηµιουργία παράκαµψης (shunt) στο σηραγγώδες σώµα (σε πριαπισµό)

364.09.05

Εµφύτευση πεϊκής πρόθεσης
.00

Ηµιάκαµπτη πρόθεση

.01

Υδραυλική πρόθεση

.98

Άλλο

364.09.06

Αναθεώρηση πεϊκής πρόθεσης

364.09.07

Αντικατάσταση πεϊκής πρόθεσης
.00

Σε ηµιάκαµπτη πρόθεση

.01

Σε υδραυλική πρόθεση

.98

Άλλο

364.09.08

Αφαίρεση πεϊκής πρόθεσης

364.09.09

Επανεµφύτευση

364.09.98

Άλλη

364.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Επεµβάσεις γυναικείων γεννητικών οργάνων
(365...371)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).

365

Επεµβάσεις ωοθήκης
Σηµ.:

365.00

Το είδος της προσπέλασης για τους κωδικούς 365.01, 365.02, 365.06 και 365.09 πρέπει
να κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
03↔ Mετατροπή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05↔ ∆ιακολπικά
98↔ Άλλο

Τοµή των ωοθηκών

365.00.02↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
365.00.03↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
365.00.04↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
365.00.05↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
365.00.06↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
365.00.07↔ ∆ιακολπικά
365.00.98↔ Άλλη
365.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

365.01

Τοπική εκτοµή και καταστροφή ιστού των ωοθηκών
Σηµ.:

Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

365.01.08** Εκτοµή προς βιοψία
Περιλ.: Παρακέντηση κύστης µε εκτοµή τοιχώµατός της
365.01.09** Εκτοµή ωοθηκικής κύστης
Περιλ.: Εκπυρήνιση κύστης ή όγκου
365.01.10** Κωνοειδής εκτοµή της ωοθήκης

365.01.11** Καταστροφή βλαβών ενδοµητρίωσης
365.01.98** Άλλη
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365.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

365.02

Ωοθηκεκτοµή
Σηµ.:

Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

365.02.04** Υπολειµµατική ωοθηκεκτοµή
365.02.05** Μερική
365.02.06** Ολική
365.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

365.03

Σαλπιγγο-ωοθηκεκτοµή

365.03.02

Ετερόπλευρη ωοθηκεκτοµή µε αµφοτερόπευρη σαλπιγγεκτοµή

365.03.03

.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.04

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05

∆ιακολπικά

.98

Άλλη

Σαλπιγγοωοθηκεκτοµή (χωρίς περαιτέρω επέµβαση)
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01↔

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02↔

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03↔

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.04↔

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05↔

∆ιακολπικά

.98↔

Άλλη

365.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

365.06

Πλαστική αποκατάσταση των ωοθηκών
Σηµ.:

Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

365.06.08** Αποκατάσταση (µετά από τραυµατισµό ή ρήξη)
365.06.09** Ωοθηκοπηξία
365.06.10** Ανάταξη συστροφής
365.06.11** Επανεµφύτευση
365.06.98** Άλλη
365.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

365.07

Συµφυσιόλυση σε ωοθήκη και σάλπιγγα χωρίς µικροχειρουργική παρέµβαση
Σηµ.:

365.07.06

Η χρήση µιας συνθετικής ή βιολογικής µεµβράνης για την πρόληψη των συµφύσεων
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.03).

Στο περιτόναιο της γυναικείας πυέλου
Περιλ.:

Μήτρα και παραµήτρια

.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
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365.07.07

365.07.08

365.07.09

365.07.98

.04

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05

∆ιακολπικά

.98

Άλλη

Στην ωοθήκη
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01↔

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02↔

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03↔

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.04↔

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05↔

∆ιακολπικά

.98↔

Άλλη

Στη σάλπιγγα
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01↔

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02↔

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03↔

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.04↔

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05↔

∆ιακολπικά

.98↔

Άλλη

Στην ωοθήκη και τη σάλπιγγα
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01↔

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02↔

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03↔

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.04↔

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05↔

∆ιακολπικά

.98↔

Άλλη

Άλλη
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01↔

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02↔

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03↔

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.04↔

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05↔

∆ιακολπικά

.98↔

Άλλη

365.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

365.08

Συµφυσιόλυση σε ωοθήκη και σάλπιγγα µε µικροχειρουργική παρέµβαση

365.08.06

Στο περιτόναιο της γυναικείας πυέλου

Περιλ.: Μήτρα και παραµήτρια
365.08.07↔ Στην ωοθήκη

365.08.08↔ Στη σάλπιγγα
365.08.09↔ Στην ωοθήκη και τη σάλπιγγα
365.08.98↔ Άλλη
365.08.99
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Άλλες επεµβάσεις στις ωοθήκες
Σηµ.:

Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

365.09.02** Εκτοµή παραωοθηκικής κύστης
365.09.98** Άλλη
365.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

366

Επεµβάσεις σάλπιγγας
Εξαιρ.: Επέµβαση σε εξωµήτρια κύηση (374.04)
Σηµ.: Το είδος της προσπέλασης για τους κωδικούς 366.01, 366.05 και 366.06 πρέπει να
κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05↔ ∆ιακολπικά
98↔ Άλλο

366.00

Σαλπιγγοτοµή

366.00.02↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
366.00.03↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοποική υποβοήθηση
366.00.04↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
366.00.05↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
366.00.06↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
366.00.07↔ ∆ιακολπικά
366.00.98↔ Άλλη
366.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

366.01

Σαλπιγγεκτοµή
Σηµ.:

Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

366.01.04** Υπολειµµατική σαλπιγγεκτοµή
366.01.05** Μερική
366.01.06** Ολική
366.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

366.03

Καταστροφή και απόφραξη ωαγωγού/σάλπιγγας [επέµβαση στείρωσης]
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05↔ ∆ιακολπικά
98 Άλλο

366.03.00** Ηλεκτροκαυτηριασµός
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366.03.01** Τοποθέτηση συνδετήρα (clip)
366.03.02** Τοποθέτηση "φαλλοπιανού" δακτυλίου
366.03.03** Εκτοµή κροσσών του ωαγωγού
366.03.04** Σαλπιγγεκτοµή, µερική
366.03.05** Απολίνωση µε διατοµή ή καταστροφή
366.03.98** Άλλη
366.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

366.05

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών της σάλπιγγας
Σηµ.:

Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

366.05.04** Εκτοµή
366.05.05** Καταστροφή
366.05.98** Άλλη
366.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

366.06

Πλαστική αποκατάσταση του ωαγωγού (σαλπιγγοπλαστική)
Εξαιρ.: Συµφυσιόλυση ωοθηκών και σαλπίγγων (365.07, 365.08)
Σηµ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

366.06.08** Στοµία σωλήνα/σάλπιγγας
366.06.09** Ινοπλαστική
366.06.10** Αναστόµωση σάλπιγγας
366.06.11** Σαλπιγγοουρητηροστοµία
366.06.98** Άλλη
366.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

366.07

Εµφύσηση στον ωαγωγό (σάλπιγγα)

366.07.00

Εµφύσηση αέρα

366.07.01

Εµφύσηση χρωστικής/σκιαγραφικού

366.07.02

Εµφύσηση υγρού

366.07.98

Άλλη

366.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

366.09↔

Άλλες επεµβάσεις στους ωαγωγούς (σάλπιγγες)

367

Επεµβάσεις του τραχήλου της µήτρας

367.00

∆ιαστολή του τραχήλου της µήτρας

367.01

Κωνοειδής εκτοµή του τραχήλου της µήτρας

367.01.00

Κωνοειδής εκτοµή

367.01.01

Επανάληψη κωνοειδούς εκτοµής

367.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

367.02

Άλλη εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του τραχήλου της µήτρας

367.02.00

Εκτοµή

367.02.01

Καταστροφή
.00
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.01

Ηλεκτροπηξία

.02

Φωτοπηξία µε laser

.03

Κρυοπηξία

.98

Άλλο

367.02.98

Άλλη

367.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

367.03

Ακρωτηριασµός του τραχήλου της µήτρας

367.04

Αποκατάσταση του τραχήλου της µήτρας στην κύηση

367.04.00

Περίδεση τραχήλου

367.04.01

Σύγκλειση του τραχηλικού στοµίου

367.04.98

Άλλη

367.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

367.05

Άλλη αποκατάσταση του τραχήλου της µήτρας

367.05.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

367.05.01

Πλαστική αποκατάσταση

367.05.02

Περιλ.: Σύγκλειση συριγγίου
Πλαστική ενδοκολπικού τµήµατος της εξωτερικής µοίρας του τραχήλου

367.05.98

Άλλη

367.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

367.09

Άλλες επεµβάσεις στον τράχηλο της µήτρας

367.09.00

Αφαίρεση υλικού περίδεσης τραχήλου

367.09.98

Άλλη

367.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368

Τοµή, εκτοµή και εκρίζωση της µήτρας
Περιλ.: Εκσπλάχνωση της ελάσσονος πυέλου
Σηµ.: Η χρήση µιας συνθετικής ή βιολογικής µεµβράνης για την πρόληψη των συµφύσεων
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.03).

368.00

Τοµή της µήτρας [υστεροτοµή]

368.01

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών της µήτρας

368.01.00

368.01.01

368.01.02

Εκτοµή συµφύσεων του ενδοµητρίου
.01

Υστεροσκοπικά

.98

Άλλη

Εκτοµή συγγενούς διαφράγµατος
.00

∆ιακολπικά

.01

Υστεροσκοπικά χωρίς έλεγχο

.02

Υστεροσκοπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.03

Υστεροσκοπικά, µε υπερηχογραφική υποβοήθηση

.98

Άλλο

Εκπυρήνιση ινοµυώµατος
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
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368.01.03

368.01.04
368.01.05

368.01.06

.02

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03

Υστεροσκοπικά

.04

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.06

∆ιακολπικά

.98

Άλλη

Εκτοµή άλλων προσβεβληµένων ιστών της µήτρας
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.02

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.03

Υστεροσκοπικά

.04

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.06

∆ιακολπικά

.98

Άλλη

Προετοιµασία της µήτρας για εξαίρεση
Καυτηριασµός ενδοµητρίου
.00

Καυτηριασµός/κατάλυση µε rollerball και/ή εκτοµή µε βρόχο

.01

Κατάλυση µε laser

.02

Καυτηριασµός/κατάλυση µε θερµικό µπαλόνι

.03

Κατάλυση µε ραδιοσυχνότητες

.98

Άλλος

Καταστροφή
.00

Ηλεκτροκαυτηριασµός

.01

Φωτοπηξία µε laser

.02

Θερµοπηξία

.03

Κρυοπηξία

.04

Φωτοδυναµική θεραπεία

.05

Εστιασµένη δέσµη υπερήχων καθοδηγούµενη από µαγνητικό τοµογράφο (Magnetic Resonance Imaging guided Focused
Ultrasound Surgery, MRgFUS)
Σηµ.:

.98

Η ∆ιάρκεια θεραπείας µε µαγνητικό συντονισµό και καθοδήγηση υπερήχων πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (566.00 κ.επ.).

Άλλη

368.01.07

∆ιακολπική παροδική σύγκλειση της µητριαίας αρτηρίας, µε υπερηχογραφική καθοδήγηση

368.01.98

Άλλη

368.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368.02

Υφολική υστερεκτοµή
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, για τους κωδικούς που
σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05↔ ∆ιακολπικά
98 Άλλο

368.02.00** Υπεραυχενικά
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368.02.01** Υπερκολπικά
368.02.02

Ηµιυστερεκτοµή (σε δίκερο µήτρα)
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

.02

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλη

368.02.98** Άλλη
368.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368.03

Υστερεκτοµή
Εξαιρ.: Μαιευτική ολική υστερεκτοµή (375.07)
Σηµ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς που σηµειώνονται µε
αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01 ∆ιακολπικά
02 ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
03 Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
04 Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05 Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
98 Άλλο

368.03.00** Χωρίς σαλπιγγοωοθηκεκτοµή
368.03.01** Με σαλπιγγοωοθηκεκτοµή, µονόπλευρη
368.03.02** Με σαλπιγγοωοθηκεκτοµή, αµφοτερόπλευρη
368.03.03

Με εκτεταµένη οπισθοπεριτοναϊκή παρασκευή

Περιλ.:
368.03.98** Άλλη

Στην ενδοµητρίωση

368.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368.04

Αφαίρεση κολοβώµατος του τραχήλου της µήτρας

368.04.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

368.04.01

∆ιακολπικά

368.04.02

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

368.04.03

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

368.04.04

Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

368.04.05

Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

368.04.98

Άλλη

368.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368.05

Ριζική υστερεκτοµή
Εξαιρ.: Μαιευτική ολική υστερεκτοµή (375.07)
Σηµ.: H διενέργεια µερικής ή ολικής εκρίζωσης των γυναικείων εξαρτηµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά:
• Σαλπιγγοωοθηκεκτοµή (365.03)
• Σαλπιγγεκτοµή (366.01)

368.05.00

Χωρίς λεµφαδενεκτοµή
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

277

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3
.03

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλη

368.05.01

Με πυελική λεµφαδενεκτοµή

368.05.02

Με παραορτική λεµφαδενεκτοµή

368.05.03

Με παραορτική και πυελική λεµφαδενεκτοµή

368.05.04

Ολική µεσοµήτρια εκτοµή της µήτρας [TMMR]
Σηµ.:

Αυτή η µορφή ριζικής υστερεκτοµής περιλαµβάνει τη χειρουργική παρασκευή και προστασία
των οσφυϊκών σπλαχνικών νεύρων, του άνω υπογαστρίου πλέγµατος, των υπογάστριων νεύρων,
του κάτω υπογαστρίου πλέγµατος και της αµφοτερόπλευρης αγγείωσης και νεύρωσης της
ουροδόχου κύστης.

.00

Χωρίς λεµφαδενεκτοµή

.01

Με πυελική λεµφαδενεκτοµή
Περιλ.:

.02

Εκτοµή πρόσθετων λεµφαδένων, όπως προϊεροί λεµφαδένες, άνω και κάτω γλουτιαίοι
λεµφαδένες
Με παρααορτική λεµφαδενεκτοµή

.03

Με πυελική και παρααορτική λεµφαδενεκτοµή
Περιλ.:

.98

Εκτοµή πρόσθετων λεµφαδένων, όπως προϊεροί λεµφαδένες, άνω και κάτω γλουτιαίοι
λεµφαδένες

Άλλη

368.05.98

Άλλη

368.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368.06

Ριζική εκτοµή κολοβώµατος του τραχήλου
Σηµ.:

368.06.00

H διενέργεια µερικής ή ολικής εκρίζωσης των γυναικείων εξαρτηµάτων πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά:
• Σαλπιγγοωοθηκεκτοµή (365.03)
• Σαλπιγγεκτοµή (366.01)

Χωρίς λεµφαδενεκτοµή
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση

.03

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλη

368.06.01

Με πυελική λεµφαδενεκτοµή

368.06.02

Με παραορτική λεµφαδενεκτοµή

368.06.03

Με παρααορτική και πυελική λεµφαδενεκτοµή

368.06.98

Άλλη

368.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368.07

Εκσπλάγχνωση της ελάσσονος πυέλου σε γυναίκα
Εξαιρ.: Εκτοµή ιστού από µη καθορισµένο όργανο (κυτταροµειωτική χειρουργική επέµβαση)
(354.07)
Σηµ.: Η δηµιουργία νεοκύστης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (356.04, 356.05, 356.06,
356.07, 357.07).
Η διενέργεια ανακατασκευής του εντέρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.00
κ.επ.).
Η διενέργεια (ανα-)κατασκευής των γεννητικών οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά:
• Κόλπος (370.05)
• Αιδοίο (371.06)
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368.07.00

Πρόσθια

368.07.01

Οπίσθια

368.07.02

Ολική

368.07.03

Πλάγια διευρυσµένη ενδοπυελική εκτοµή
Σηµ.:

Σε αυτή την επέµβαση, εκτός από την ολική αφαίρεση των πυελικών οργάνων, γίνεται εκτοµή
του πυελικού τοιχώµατος και των µυών του πυελικού εδάφους και των έσω λαγόνιων αρτηριών
και φλεβών.

.00

Κοιλιακά

.01

Κοιλιοπερινεϊκά
Σηµ.:

.98

Η ανακατασκευή του πυελικού εδάφους του περινέου µε µυϊκό ή µυοδερµατικό κρηµνό
περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Άλλη

368.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

368.09

Άλλη τοµή και εκτοµή της µήτρας

369

Άλλες επεµβάσεις της µήτρας και των παραµητρίων

369.00

Θεραπευτική απόξεση (µήτρας)
Περιλ.: ∆ιαστολή
Εξαιρ.: Απόξεση για διακοπή της κύησης [άµβλωση] (375.01)
Σηµ.: Η διενέργεια διαγνωστικής υστεροσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(167.02).

369.00.00

Χωρίς τοπική εφαρµογή φαρµάκων

369.00.01

Με τοπική εφαρµογή φαρµάκων

369.00.02

Με αφαίρεση πολυπόδων

369.00.98

Άλλη

369.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

369.01

Αφαίρεση ενδοµήτριου ξένου σώµατος
Περιλ.: Αφαίρεση παρεκτοπισµένης ενδοµήτριας συσκευής αντισύλληψης
Σηµ.: Η αφαίρεση ξένου σώµατος κατά την υστεροσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται µε τον
κωδικό 510.00.13.

369.02

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικών ιστών των παραµητρίων
Εξαιρ.: Εκτοµή παραωοθηκικής κύστης (365.09.02)
Σηµ.: Η χρήση µιας συνθετικής ή βιολογικής µεµβράνης για την πρόληψη των συµφύσεων
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.03).
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05↔ ∆ιακολπικά
98↔ Άλλο

369.02.00** Εκτοµή
369.02.01** Καταστροφή
369.02.98** Άλλη
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369.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

369.03↔

Πλαστική αποκατάσταση των παραµητρίων (για διόρθωση της θέσης της µήτρας)

369.04

Παρατραχηλική απονεύρωση της µήτρας

369.05

Αποκατάσταση της µήτρας
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05↔ ∆ιακολπικά
98 Άλλο

369.05.00** Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
369.05.01** Πλαστική αποκατάσταση
369.05.02** Σύγκλειση συριγγίου
Περιλ.: Σύγκλειση ουροδόχο-µητρικού συριγγίου
369.05.03** Μητροπλαστική

369.05.98** Άλλη
369.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

369.09

Άλλες επεµβάσεις στη µήτρα και τα παραµήτρια

370

Επεµβάσεις στον κόλπο και το δουγλάσειο χώρο

370.00

Τοµή στο δουγλάσειο χώρο

370.01

Τοµή του κόλπου

370.01.00

Υµενοτοµή

370.01.01

Συµφυσιόλυση

370.01.02

Κολποτοµή

370.01.98

Περιλ.:
Άλλη

370.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

370.02

Τοπική εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του κόλπου και του
δουγλάσειου χώρου

370.02.00

Υµενεκτοµή

370.02.01

Εκτοµή προσβεβληµένων ιστών του κόλπου

370.02.02

Εκτοµή προσβεβληµένων ιστών του δουγλάσειου χώρου

370.02.03

Περιλ.: Εστίες ενδοµητρίωσης
Καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του κόλπου
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Παροχέτευση

.00

Καυτηριασµός

.01

Ηλεκτροκαυτηριασµός

.02

Φωτοπηξία µε laser

.03

Κρυοπηξία
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Άλλη

370.02.04

Καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του δουγλάσειου χώρου

370.02.98

Περιλ.:
Άλλη

370.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

370.03

Σύγκλειση και (υφ-)ολική αφαίρεση του κόλπου

370.03.00

Κολπόκλειση

370.03.01

Κολπεκτοµή, µερική

370.03.02

Κολπεκτοµή, ολική

370.03.03

Κολπεκτοµή, διευρυσµένη (ριζική)

370.03.98

Άλλη

370.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

370.04

Κολπορραφή και πλαστική του πυελικού εδάφους

Ενδοµητρίωση

Εξαιρ.: Ουρηθροκολπική ανάρτηση (359.05.01)
∆ιακολπική χειρουργική επέµβαση ανάρτησης για την ακράτεια (359.03 κ.επ.)
Σηµ.: Η ταυτόχρονη πρόσθια και οπίσθια πλαστική τοιχώµατος πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά.
Μια ενδεχοµένη διενέργεια εκτοµής τραχήλου της µήτρας πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (367.03).
370.04.00

Πλαστική προσθίου τοιχώµατος (σε κυστεο-ουρηθροκήλη)
.00

Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

.01

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Εξαιρ.:
Σηµ.:

370.04.01

Πλαστική οπισθίου τοιχώµατος (σε ορθοκήλη)
.00

Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

.01

Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

370.04.04

Πλαστική θυροειδούς τρήµατος και τοποθέτηση κολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης [TVT]
(359.03.02)
Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

Στερέωση κολπικού κολοβώµατος
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

.01

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

370.04.05

.02

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
Λαπαροσκοπικά

.03

∆ιακολπικά

.04

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.05

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλο

Στερέωση κολοβώµατος τραχήλου µήτρας
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

.01

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

.02

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
Λαπαροσκοπικά

.03

∆ιακολπικά

.04

Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
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.05

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλη

370.04.98

Άλλη

370.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

370.05

Κατασκευή και αποκατάσταση του κόλπου

370.05.00

Με ελεύθερο µόσχευµα δέρµατος

370.05.01

Με µόσχευµα παχέος εντέρου

370.05.02

Με µεταφερόµενο µυοδερµατικό κρηµνό

370.05.03

Με περιτόναιο

370.05.04

Με σκληρά µήνιγγα

370.05.05

Κατά Vecchetti

370.05.06

Με πόσθη χωρίς αγγείωση (αλλαγή φύλου)

370.05.07

Πλαστική επέµβαση διάνοιξης (σε ατρησία παρθενικού υµένα)

370.05.98

Άλλη

370.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

370.06

Άλλη πλαστική αποκατάσταση του κόλπου

370.06.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)

370.06.01

Ανάπλαση παρθενικού υµένα

370.06.02

Σύγκλειση πρωκτοκολπικού συριγγίου

370.06.03

370.06.04

370.06.05

370.06.06
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.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Σύγκλειση ουρητηροκολπικού συριγγίου
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Σύγκλειση κυστεοκολπικού συριγγίου
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

∆ιακυστικά

.03

Λαπαροσκοπικά

.04

Αλλαγή από κυστικά ή διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλη

Σύγκλειση ουρηθροκολπικού συριγγίου
.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

Σύγκλειση άλλου συριγγίου
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.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.03

Λαπαροσκοπικά

.98

Άλλη

370.06.98

Άλλη

370.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

370.07

Πλαστική αποκατάσταση της ελάσσονος πυέλου και του δουγλάσειου χώρου

370.07.01

Πλαστική επέµβαση του δουγλάσειου χώρου

370.07.02

Πλαστική επέµβαση εντερικής κήλης χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

370.07.03

.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλη

Πλαστική επέµβαση εντερικής κήλης µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.00

Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

.01

∆ιακολπικά

.02

Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

.98

Άλλη

370.07.98

Άλλη

370.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

370.09

Άλλες επεµβάσεις στον κόλπο και το δουγλάσειο χώρο

371

Επεµβάσεις στο αιδοίο

371.00

Τοµή του αιδοίου

371.01

Επεµβάσεις στους βαρθολίνειους αδένες

371.01.00

Τοµή

371.01.01

Μαρσιποποίηση

371.01.02

Εκτοµή

371.01.98

Άλλη

371.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

371.02

Άλλη εκτοµή και καταστροφή προσβεβληµένων ιστών του αιδοίου

371.02.00

Εκτοµή

371.02.01

Καταστροφή
.00

Καυτηριασµός

.01

Ηλεκτροκαυτηριασµός

.02

Φωτοπηξία µε laser

.03

Κρυοπηξία

.98

Άλλο

371.02.98

Άλλη

371.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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371.03

Επεµβάσεις στην κλειτορίδα

371.03.00

Μερική εκτοµή

371.03.01

Κλειτοριδεκτοµή

371.03.02

Πλαστική αποκατάσταση (πλαστική δίκην ακορντεόν)

371.03.98

Άλλη

371.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

371.04

Αιδοιεκτοµή

371.04.04↔ Μερική
371.04.05↔ Ολική
371.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

371.05↔

Ριζική αιδοιεκτοµή
Περιλ.: Λεµφαδενεκτοµή

371.06

Αναδόµηση και αποκατάσταση του αιδοίου (και του περινέου)

371.06.00↔ Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
371.06.01↔ Πλαστική αποκατάσταση
371.06.02↔ Πλαστική αποκατάσταση, µικροχειρουργική (σε συγγενείς ανωµαλίες)
371.06.03

Πλαστική επέµβαση διεύρυνσης της κολπικής εισόδου

371.06.04

Αναδόµηση της κολπικής εισόδου (σε συγγενείς ανωµαλίες)

371.06.05

Σύγκλειση συριγγίου

371.06.98↔ Άλλη
371.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

371.08

Άλλες επεµβάσεις στο αιδοίο

371.08.00↔ Συµφυσιόλυση των χειλέων
Εξαιρ.: Αποκατάσταση µετεγκαυµατικών ρικνωτικών ουλών (392.07)
371.08.98↔ Άλλη

371.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

371.09

Άλλες επεµβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα

Μαιευτικές επεµβάσεις
(372...375)
Εξαιρ.:
Σηµ.:

284

Παρακολούθηση και διαχείριση κανονικής και υψηλού κινδύνου κύησης (626.00, 626.01)
Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
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Τοκετός µε ισχιακή προβολή και υποβοηθούµενος µε τη βοήθεια
εργαλείων
Σηµ.:

Η διενέργεια περινεοτοµής περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Η φροντίδα του νεογνού µετά τον τοκετό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.02).

372.00

Τοκετός µε εµβρυουλκία

372.00.00

Χαµηλή εµβρυουλκία (από την έξοδο της πυέλου)

372.00.01

Εµβρυουλκία µεσότητας πυέλου

372.00.98

Άλλη

372.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

372.04

Περιστροφή της κεφαλής του εµβρύου µε ειδικό εµβρυουλκό

372.05

Τοκετός µε ισχιακή προβολή εµβρύου
Περιλ.: Χειρισµοί
Εξαιρ.: Μετασχηµατισµός µε εξαγωγή (373.02.02, 373.02.03, 373.02.04)

372.05.00

Με χειρισµούς

372.05.01

Με εµβρυουλκία

372.05.02

Συνδυασµός χειρισµών και εµβρυουλκίας

372.05.98

Άλλος

372.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

372.07

Αυτόµατος και κολπικός επεµβατικός τοκετός σε ισχιακή προβολή εµβρύου

372.07.00

Αυτόµατος τοκετός χωρίς επιπλοκές

372.07.01

Περιλ.: Χειρισµός Bracht
Υποβοηθούµενος τοκετός µε ειδικούς χειρισµούς του µαιευτήρα

372.07.02

Υποβοηθούµενος τοκετός µε τη βοήθεια εργαλείων (εµβρυουλκών)

372.07.03

Συνδυασµένος τοκετός µε ειδικούς χειρισµούς και τη βοήθεια εργαλείων (εµβρυουλκών)

372.07.98

Άλλος

372.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

372.08

Τοκετός µε αναρροφητήρα κενού

372.08.00

Από την έξοδο της πυέλου

372.08.01

Από τη µεσότητα της πυέλου

372.08.98

Άλλος

372.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

372.09

Τοκετός µε άλλα χειρουργικά εργαλεία

373

Άλλες επεµβάσεις για την επαγωγή τοκετού και επεµβάσεις τοκετού
Σηµ.:

Η φροντίδα του νεογνού µετά τον τοκετό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.02).

373.00

Τεχνητή ρήξη υµένων (αµνιοτοµή)

373.01

Άλλες επεµβάσεις έναρξης τοκετού
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373.02

Εσωτερικός και συνδυασµένος µετασχηµατισµός του εµβρύου, µε ή χωρίς εξαίρεσή
του
Σηµ.:

Η παρακολούθηση και η διαχείριση φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού υψηλού κινδύνου
για τους κωδικούς 373.02.00, 373.02.01, 373.02.05 και 373.02.99 πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (626.00, 626.01).

373.02.00

Εσωτερικός µετασχηµατισµός, χωρίς εξαίρεση

373.02.01

Συνδυασµένος µετασχηµατισµός, χωρίς εξαίρεση

373.02.02

Με εξαίρεση, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές

373.02.03

Με χρήση εµβρυουλκού στην πύελο

373.02.04

Με εξαίρεση, µε άλλες επιπλοκές

373.02.05

Στο δεύτερο δίδυµο έµβρυο

373.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

373.03

Αποτυχηµένος κολπικός επεµβατικός τοκετός
Σηµ.:

Η παρακολούθηση και η διαχείριση φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού υψηλού κινδύνου
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.00, 626.01).

373.03.00

Αποτυχηµένη εµβρυουλκία

373.03.01

Αποτυχηµένος τοκετός µε αναρροφητήρα κενού

373.03.02

Αποτυχηµένος εσωτερικός µετασχηµατισµός εµβρύου

373.03.03

Αποτυχηµένος συνδυασµένος µετασχηµατισµός

373.03.98

Άλλος

373.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

373.04

Επεµβατικά µέτρα στο έµβρυο για διευκόλυνση του τοκετού

373.04.00

Παρακέντηση υδροκέφαλου

373.04.01

Παρακέντηση ασκιτικής συλλογής

373.04.02

Εµβρυοτοµία

373.04.03

Καταστροφή του εµβρύου

373.04.04

Αποκεφαλισµός του εµβρύου

373.04.98

Άλλο

373.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

373.08

Περινεοτοµή και συρραφή

Εξαιρ.: Ενδοµήτρια θεραπεία του εµβρύου (375.04)

Σηµ.:

Η παρακολούθηση και η διαχείριση φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού υψηλού κινδύνου
για τους κωδικούς 373.08.02, 373.08.98 και 373.08.99 πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (626.00, 626.01).

373.08.00

Επισιοτοµή

373.08.02

Η συρραφή περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
Συρραφή επισιοτοµής ως ανεξάρτητο µέτρο

373.08.98

Εξαιρ.: Ανακατασκευή των γυναικείων γεννητικών οργάνων µετά από ρήξη, µετά τον τοκετό (375.08)
Άλλη

373.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

373.09

Άλλες επεµβάσεις υποστηρίξεως του τοκετού

373.09.00

∆ιατοµή του τραχήλου της µήτρας

373.09.01

Συµφυσιοτοµία

Εξαιρ.: ∆ιαστολή του τραχήλου της µήτρας (367.00)
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373.09.02

Ραχιαία µετάθεση προπίπτοντος οµφάλιου λώρου

373.09.98

Άλλη

373.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

374

Καισαρική τοµή και ανάπτυξη του παιδιού
Σηµ.:

374.00

Η φροντίδα του νεογνού µετά τον τοκετό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.02).

Κλασσική καισαρική τοµή
Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόµενου πλακούντα (µετά τον τοκετό)
Σηµ.: Με έναν κωδικό από την περιοχή αυτή, η καισαρική τοµή µε διατοµή του ισθµού
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

374.00.00

Πρωτογενής

374.00.01

∆ευτερογενής

374.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

374.01

Καισαρική τοµή υπερτραχηλικά και δια του σώµατος της µήτρας

374.01.00

Πρωτογενής, υπερτραχηλικά

374.01.01

∆ευτερογενής, υπερτραχηλικά

374.01.02

Πρωτογενής, δια του σώµατος, Τ-τοµή

374.01.03

∆ευτερογενής, δια του σώµατος, Τ-τοµή

374.01.04

Πρωτογενής, δια του σώµατος, εγκάρσια τοµή

374.01.05

∆ευτερογενής, δια του σώµατος, εγκάρσια τοµή

374.01.98

Άλλη

374.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

374.02

Εξωπεριτοναϊκή καισαρική τοµή

Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόµενου πλακούντα (µετά τον τοκετό)

Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόµενου πλακούντα (µετά τον τοκετό)
374.02.00

Πρωτογενής

374.02.01

∆ευτερογενής

374.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

374.03

Αφαίρεση ενδοπεριτοναϊκού εµβρύου

374.03.00

Ανοικτά χειρουργικά

374.03.01

Λαπαροσκοπικά

374.03.02

Αλλαγή επέµβασης από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

374.03.03

Ενδοσκόπηση του δουγλάσειου χώρου

374.03.98

Άλλη

374.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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374.04

Επεµβάσεις σε εξωµήτριο κύηση
Σηµ.:

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
01↔ ∆ιακολπικά, µε λαπαροσκοπική υποβοήθηση
02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
05↔ ∆ιακολπικά
98↔ Άλλο

374.04.00** Σαλπιγγοτοµή
374.04.01** Σαλπιγγοτοµή µε αποκατάσταση
374.04.02** Μερική σαλπιγγεκτοµή
374.04.03** Μερική σαλπιγγεκτοµή µε αποκατάσταση
374.04.04** Ολική σαλπιγγεκτοµή
374.04.05** Τοπική φαρµακευτική θεραπεία σε σαλπιγγική κύηση
374.04.98** Άλλη
374.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

374.09

Άλλη καισαρική τοµή

374.09.00

Καισαρική τοµή

Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόµενου πλακούντα (µετά τον τοκετό)
Σηµ.:

374.09.01

Αυτός ο κωδικός είναι πρόσθετος.

Οι επεµβατικές πράξεις που διενεργούνται πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Καισαρική τοµή Misgav-Ladach
.00

Πρωτογενής

.01

∆ευτερογενής

374.09.98

Άλλη

374.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

375

Άλλες µαιευτικές επεµβάσεις

375.00

Ενδοαµνιακή έγχυση για διακοπή κύησης
Εξαιρ.: Ενδοαµνιακή έγχυση για την πρόκληση τοκετού (373.01)

375.01

Απόξεση για διακοπή της κύησης (άµβλωση)

375.02

Άλλες επεµβάσεις διακοπής της κύησης

375.03

Θεραπευτική αµνιοπαρακέντηση

375.03.00

Με επακόλουθη αναπλήρωση

375.03.01

Με παρακέντηση οµφάλιου λώρου

375.03.02

Εµβρυοκτονία

375.03.98

Άλλη

375.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Ενδοµήτρια θεραπεία του εµβρύου
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική εµβρυοσκοπία (167.04)
Βιοψία εµβρύου (147.03.02)
Χορήγηση φαρµάκων στο έµβρυο µέσω της µητέρας για τη βελτίωση της πρόγνωσης
σε πρόωρο τοκετό
Σηµ.: Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού
κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

375.04.00

Μετάγγιση

375.04.01

Τοποθέτηση παροχέτευσης
.00

Ενδοµήτρια θεραπεία παροχέτευσης του εµβρύου

.01

Αµνιοπαροχέτευση

.98

Άλλη

375.04.02

Φαρµακευτική

375.04.03

∆ηµιουργία εµβρυο-αµνιακής παράκαµψης

375.04.04

Θεραπεία µε laser (π.χ. αναστόµωση αγγείων)

375.04.05

Βαθµιαία ανταλλαγή αµνιακού υγρού

375.04.06

Κατάλυση µε υψηλές ραδιοσυχνότητες αγγείων όγκων ή αγγείων του πλακούντα

375.04.07

Συνεχής αµνιακή έγχυση µέσω υποδορίου εµφυτευµένου καθετήρα (port-a-cath)

375.04.98

Άλλη

375.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

375.05

Άλλη ενδοµήτρια χειρουργική επέµβαση στο έµβρυο
Εξαιρ.: ∆ιαγνωστική εµβρυοσκοπία (167.04)
Βιοψία εµβρύου (147.03.02)
Σηµ.: Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού
κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

375.05.00

Εµβρυοσκοπική προσωρινή σύγκλειση της τραχείας µε µπαλόνι latex

375.05.01

Εµβρυοσκοπική αφαίρεση µπαλονιού latex

375.05.02

Εµβρυοσκοπική υπερδιέγερση σε καρδιακές αρρυθµίες

375.05.03

Προγεννητική διάνοιξη καρδιακής βαλβίδας

375.05.04

Προγεννητική διάνοιξη του ωοειδούς τρήµατος

375.05.05
375.05.06

EXIT [Ex utero intrapartum treatment]-επέµβαση στο έµβρυο µε πρόκληση απόφραξης λάρυγγα ή τραχείας
κατά τον τοκετό
Εµβρυοσκοπική διάνοιξη βαλβίδων της οπίσθιας ουρήθρας

375.05.07

Χειρουργική σύγκλειση ή κάλυψη δισχιδούς ράχης

375.05.08

Εµφύτευση βηµατοδότη

375.05.09

Άρση απόφραξης λάρυγγα ή τραχείας

375.05.98

Άλλη

375.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

375.06

Αφαίρεση υπολειπόµενου πλακούντα (µετά τον τοκετό)
Εξαιρ.: Απόξεση (µήτρας) (369.00.00)
Σηµ.: ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα όταν διενεργείται
καισαρική τοµή.
Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού
κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

375.06.00

∆ια των χειρών του µαιευτήρα

375.06.01

Με χειρουργικά εργαλεία
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375.06.98

Άλλη

375.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

375.07

Υστερεκτοµή, για διευκόλυνση τοκετού
Σηµ.:

375.08

Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού
κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

Αποκατάσταση ρήξης των γυναικείων γεννητικών οργάνων, µετά τον τοκετό ["ρήξη
περινέου"]
Σηµ.:

Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού
κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

375.08.00

Τράχηλος της µήτρας

375.08.01

Μήτρα

375.08.02

Κόλπος

375.08.03

Συρραφή του δέρµατος του περινέου και του αιδοίου

375.08.04

Συρραφή του δέρµατος και των µυών του περινέου και του αιδοίου

375.08.05

Συρραφή του δέρµατος και των µυών του περινέου και του αιδοίου και συρραφή του σφιγκτήρα του πρωκτού

375.08.06
375.08.07

Συρραφή του δέρµατος και των µυών του περινέου και του αιδοίου και συρραφή του σφιγκτήρα του πρωκτού
και του ορθού
Αποκατάσταση της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας

375.08.08

Αποκατάσταση του ορθού και σφιγκτήρα του πρωκτού

375.08.98

Άλλη

375.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

375.09

Άλλες µαιευτικές επεµβάσεις
Σηµ.:

375.09.00

Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού
κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

Επιπωµατισµός της µήτρας και του κόλπου
Σηµ.:

Η τοπική χρήση αιµοστατικών φαρµάκων περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00

Χωρίς εισαγωγή µπαλονιού επιπωµατισµού

.01

Με εισαγωγή µπαλονιού επιπωµατισµού

375.09.01

Παροχέτευση αιµατώµατος από το αιδοίο, περίνεο και παρακολπικούς ιστούς

375.09.02

Χειρουργική διόρθωση εκστροφής της µήτρας

375.09.98

Άλλη

375.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επεµβάσεις στη γνάθο και τα οστά του προσώπου
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(376...377)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση ροµποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός
εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση συστήµατος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).

376

Επεµβάσεις σε κατάγµατα του προσώπου
Εξαιρ.: Ανάταξη κατάγµατος ρινικού οστού (321.06)
Επανεµφύτευση οδόντος (323.05)
Ανακατασκευή των µαλακών µορίων του προσώπου (377.08)
Σηµ.: Η αφαίρεση µοσχεύµατος µε µικροαγγειακή αναστόµωση πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (385.08).

376.00

Ανάταξη πλάγιου κατάγµατος του προσωπικού κρανίου
Σηµ.:

Στους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Εξωτερική οστεοσύνθεση
01↔ Οστεοσύνθεση µε σύρµα
02↔ Οστεοσύνθεση µε βίδα
03↔ Οστεοσύνθεση µε πλάκα
04↔ Συνδυασµός υλικών οστεοσύνθεσης
98↔ Άλλο

376.00.00↔ Ζυγωµατικό οστό, κλειστή
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.00.01** Ζυγωµατικό οστό, ανοικτή, ένα κάταγµα

376.00.02** Ζυγωµατικό οστό, ανοικτή, πολλαπλό κάταγµα
376.00.03↔ Ζυγωµατικό τόξο, κλειστή
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.00.04** Ζυγωµατικό τόξο, ανοικτή

376.00.05↔ Ζυγωµατικό οστό και τόξο, κλειστή
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.00.06** Ζυγωµατικό οστό και τόξο, ανοικτή

376.00.98** Άλλη
376.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

291

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3
376.01

Ανάταξη κεντρικού κατάγµατος του προσωπικού κρανίου
Σηµ.:

376.01.00

Στους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Εξωτερική οστεοσύνθεση
01 Οστεοσύνθεση µε σύρµα
02 Οστεοσύνθεση µε βίδα
03 Οστεοσύνθεση µε πλάκα
04 Οστεοσύνθεση µε συνδυασµό υλικών
98 Άλλο

Άνω γνάθος, κλειστή

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.01.01** Άνω γνάθος, ανοικτή

376.01.02

Φατνιακή απόφυση της άνω γνάθου, κλειστή

376.01.03** Φατνιακή απόφυση της άνω γνάθου, ανοικτή
376.01.04** Ρινοηθµοειδικά, ανοικτά
Εξαιρ.: Ανακατασκευή των µηνίγγων (302.01)

Ανασυγκρότηση των δακρυϊκών πόρων (308.06)
Επεµβάσεις στον κανθό και επίκανθο (309.02)
Επεµβάσεις στα ιγµόρεια (322)
376.01.98** Άλλη
376.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.02

Ανάταξη κεντρικού-πλαγίου κατάγµατος του προσωπικού κρανίου
Σηµ.:

376.02.00

Στους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Eξωτερική οστεοσύνθεση
01 Oστεοσύνθεση µε σύρµα
02 Oστεοσύνθεση µε βίδα
03 Oστεοσύνθεση µε πλάκα
04 Οστεοσύνθεση µε συνδυασµό υλικών
98 Άλλο

Κλειστή

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.02.01** Ανοικτά

376.02.98** Άλλη
376.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.03

Ανάταξη πολλαπλών καταγµάτων του προσωπικού κρανίου
Σηµ.:

376.03.00

Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και πλαγιο-κεντρικά, κλειστά
Περιλ.:
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Στους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Εξωτερική οστεοσύνθεση
01 Οστεοσύνθεση µε σύρµα
02 Οστεοσύνθεση µε βίδα
03 Οστεοσύνθεση µε πλάκα
04 Οστεοσύνθεση µε συνδυασµό υλικών
98 Άλλο
Εξωτερική οστεοσύνθεση
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376.03.01** Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και πλαγιο-κεντρικά, ανοικτά
376.03.02

Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και πλάγια, κλειστά

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.03.03** Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και πλάγια, ανοικτά

376.03.04

Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και κεντρικά, κλειστά

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.03.05** Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και κεντρικά, ανοικτά

376.03.06

Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και άλλα, κλειστά

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.03.07** Συνδυασµένα πλαγιο-κεντρικά και άλλα, ανοικτά

376.03.98** Άλλη
376.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.04

Ανάταξη κατάγµατος στο σώµα και τη φατνιακή απόφυση της κάτω γνάθου
Σηµ.:

Στους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Eξωτερική οστεοσύνθεση
01↔ Oστεοσύνθεση µε σύρµα
02↔ Oστεοσύνθεση µε βίδα
03↔ Oστεοσύνθεση µε πλάκα
04↔ Οστεοσύνθεση µε συνδυασµό υλικών
98↔ Άλλο

376.04.00↔ Σώµα της κάτω γνάθου, κλειστή
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.04.01** Σώµα της κάτω γνάθου, ανοικτή, απλό κάταγµα

376.04.02** Σώµα της κάτω γνάθου, ανοικτή, πολλαπλό κάταγµα
376.04.03
376.04.04

Φατνιακή απόφυση της κάτω γνάθου, κλειστή
Φατνιακή απόφυση της κάτω γνάθου, ανοικτή
.00

Εξωτερική οστεοσύνθεση

.01

Οστεοσύνθεση µε σύρµα

.02

Οστεοσύνθεση µε βίδα

.03

Οστεοσύνθεση µε πλάκα

.04

Οστεοσύνθεση µε συνδυασµό υλικών

.98

Με άλλη οστεοσύνθεση

376.04.98** Άλλη
376.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.05

Ανάταξη κατάγµατος στον κλάδο και την κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου
Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη της κροταφογναθικής άρθρωσης
Σηµ.: Στους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Εξωτερική οστεοσύνθεση
01↔ Οστεοσύνθεση µε σύρµα
02↔ Οοστεοσύνθεση µε βίδα
03↔ Οστεοσύνθεση µε πλάκα
04↔ Οστεοσύνθεση µε συνδυασµό υλικών
98↔ Άλλο
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376.05.00↔ Κλάδος της κάτω γνάθου, κλειστή
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
376.05.01** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή, διαστοµατικά, απλό κάταγµα

376.05.02** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή, διαστοµατικά, πολλαπλό κάταγµα
376.05.03** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή από την εξωτερική πλευρά, απλό κάταγµα
376.05.04** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή από την εξωτερική πλευρά, πολλαπλό κάταγµα
376.05.05↔ Κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου, κλειστή
376.05.06** Κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου, ανοικτή, διαστοµατικά
376.05.07** Κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου, ανοικτή, από την εξωτερική πλευρά
376.05.08↔ Χειρουργική λειτουργική ή επεκτατική θεραπεία
376.05.98** Άλλη
376.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.06

Ανάταξη κατάγµατος οφθαλµικού κόγχου
Περιλ.: Οστεοσύνθεση, µεµβράνη, ταινία
Εξαιρ.: Επεµβάσεις στον οφθαλµικό κόγχο και τον οφθαλµικό βολβό (316)

376.06.00↔ Οροφή οφθαλµικού κόγχου, ανοικτή
376.06.01↔ Έξω πλάγιο τοίχωµα οφθαλµικού κόγχου, ανοικτή
376.06.02↔ Έσω πλάγιο τοίχωµα οφθαλµικού κόγχου, ανοικτή
376.06.03↔ Έδαφος του οφθαλµικού κόγχου, ανοικτή, από την εξωτερική πλευρά
376.06.04↔ Έδαφος του οφθαλµικού κόγχου, ανοικτή, από το άντρο
376.06.05↔ Έδαφος οφθαλµικού κόγχου, ανοικτή, δια του επιπεφυκότα
376.06.06↔ Έδαφος οφθαλµικού κόγχου, ανοικτή, συνδυασµένα
376.06.98↔ Άλλη
376.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.07

Ανάταξη κατάγµατος µετωπιαίων κόλπων
Περιλ.: Οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Κρανιοπλαστική (302.00)
Ανακατασκευή της βάσης του κρανίου (302.00.04)
Ανακατασκευή των µηνίγγων (302.01)
Επεµβάσεις στο µετωπιαίο κόλπο (322.03)

376.07.00

Πρόσθιο τοίχωµα, ανοικτή

376.07.01

Πρόσθιο τοίχωµα, ενδοσκοπική

376.07.02

Πρόσθιο τοίχωµα, ανάταξη συµπιεστικού κατάγµατος

376.07.03

Οπίσθιο τοίχωµα, ανοικτή

376.07.04

Οπίσθιο και πρόσθιο τοίχωµα, ανοικτή

376.07.98

Άλλη

376.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.08

Επανα-οστεοτοµία σε πόρωση κατάγµατος προσωπικού κρανίου σε πληµµελή θέση
Περιλ.: Οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Πρωτοβάθµια φροντίδα των καταγµάτων προσωπικού κρανίου (376.00 κ.επ., 376.01
κ.επ., 376.02 κ.επ., 376.03 κ.επ., 376.04 κ.επ., 376.05 κ.επ., 376.06 κ.επ. 376.07 κ.επ.)

376.08.00↔ Στο πλάγιο µέσο πρόσωπο
376.08.01

Στο κεντρικό µέσο πρόσωπο

376.08.02

Στο κεντρικό-πλάγιο µέσο πρόσωπο
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376.08.03↔ Στην κάτω γνάθο
376.08.98↔ Άλλη
376.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

376.09

Άλλες επεµβάσεις σε κατάγµατα προσωπικού κρανίου
Εξαιρ.: Κρανιοπλαστική, αποσυµπίεση κατάγµατος του εγκεφαλικού κρανίου (302.00)

376.09.00

Επέµβαση σύγκλεισης της άνω γνάθου

376.09.01

Επέµβαση σύγκλεισης της κάτω γνάθου

376.09.02

Επέµβαση σύγκλεισης της άνω και κάτω γνάθου

376.09.03

Επέκταση καταγµάτων του προσωπικού κρανίου

376.09.04

Αφαίρεση µεταλλικών υλικών από την άνω γνάθο

376.09.05

Αφαίρεση µεταλλικών υλικών από την κάτω γνάθο

376.09.06

Αφαίρεση ενδογναθικής συσκευής σταθεροποίησης

376.09.98

Άλλη

376.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377

Άλλες πράξεις για τα οστά του προσώπου
Σηµ.:

377.00

Η αφαίρεση µοσχεύµατος µε µικροαγγειακή αναστόµωση πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (385.08).

Τοµή (οστεοτοµία), τοπική εκτοµή και καταστροφή (προσβεβληµένων ιστών) του
προσωπικού κρανίου
Περιλ.: Αποφλοίωση και αφαίρεση ουλώδους ιστού από το περιόστεο
Σηµ.: Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

377.00.00
377.00.01

∆ιατοµή (π.χ. οβελιαίος διαχωρισµός)
Τοµή αφαίρεσης (π.χ. σε οστεοµυελίτιδα γνάθου)
.00

Με χειρουργικό καθαρισµό και παροχέτευση

.01

Με αφαίρεση του απολύµατος

.02

Με εισαγωγή υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία

.98

Άλλο

377.00.02

∆ιάνοιξη κοιλότητας

377.00.03

Εξαιρ.: Αφαίρεση κύστης (324.03)
Αφαίρεση ξένου σώµατος

377.00.04

Εκτοµή

377.00.05

Αποφλοίωση (π.χ. σε οστεοµυελίτιδα γνάθου)

377.00.06

Εκτοµή περιοστικού ουλώδους ιστού (µε αποφλοίωση)

377.00.07

Εκτοµή (τροποποιηµένη οστεοτοµία)

377.00.08

Καταστροφή

377.00.98

Άλλη

377.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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377.01

Μερική και ολική χειρουργική εκτοµή οστών του προσωπικού κρανίου
Εξαιρ.: Συνδυασµένη ανακατασκευή του προσωπικού και εγκεφαλικού κρανίου (302.00.06)
Σηµ.: Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).
Η ανακατασκευή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Χωρίς αποκατάσταση
01 Αποκατάσταση µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
02 Ανακατασκευή µε µόσχευµα µε µικροαγγειακή αναστόµωση
03 Ανασυγκρότηση των µαλακών και σκληρών ιστών (συµπεριλαµβανοµένης της
ανακατασκευής µε αλλογενές πλαστικό-συνθετικό υλικό)
98 Άλλο

377.01.00** Φατνιακή απόφυση
377.01.01** Άνω γνάθος, µερική
Περιλ.: Μερική εκτοµή άνω γνάθου
377.01.02** Άνω γνάθος, (υφ-)ολική

377.01.03** Άλλα οστά του προσωπικού κρανίου, µερική
377.01.04** Άλλα οστά του προσωπικού κρανίου, (υφ-)ολική
377.01.05** Πολλά οστά προσωπικού κρανίου, µερική
377.01.06** Πολλά οστά προσωπικού κρανίου, (υφ-)ολική
377.01.07** Ένα οστό προσωπικού κρανίου, ριζική (µε περιβάλλοντα ιστό)
377.01.08** Πολλά οστά προσωπικού κρανίου, ριζική (µε περιβάλλοντα ιστό)
377.01.98** Άλλη
377.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.02

Μερική και ολική εκτοµή της κάτω γνάθου
Σηµ.:

Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).
Η ανακατασκευή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την
ακόλουθη λίστα:
00 Χωρίς αποκατάσταση
01 Αποκατάσταση µε µη αγγειούµενο µόσχευµα
02 Αποκατάσταση µε µόσχευµα µε µικροαγγειακή αναστόµωση
03 Αλλογενής πλαστική (συνθετική) αποκατάσταση
98 Άλλο

377.02.00** Εκτοµή, µερική, χωρίς διακοπή της συνεχείας του ιστού
377.02.01** Εκτοµή, µερική, µε διακοπή της συνεχείας του οστού
377.02.02** Ηµιγναθεκτοµή
377.02.03** Γναθεκτοµή, (υφ-)ολική
377.02.04** Γναθεκτοµή, ριζική (µε περιβάλλοντα ιστό)
377.02.98** Άλλη
377.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.03

Αρθροπλαστική της κροταφογναθικής άρθρωσης
Περιλ.: Οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Κονδυλοτοµή (377.05.00)
Σηµ.: Η αφαίρεση του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

377.03.00↔ Υψηλή κονδυλεκτοµή
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Κονδυλεκτοµή
.00↔

Χωρίς ανασύνθεση

.01↔

Με ανασύνθεση, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

.02↔

Με ανασύνθεση µε οστικό µόσχευµα

.03↔

Με ανασύνθεση µε µυϊκό µόσχευµα

.04↔

Με ανασύνθεση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

.98↔

Άλλη

Εκρίζωση του ενδαρθρικού µηνίσκου
.00↔

Χωρίς ανασύνθεση

.01↔

Με ανασύνθεση, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

.02↔

Με ανασύνθεση µε οστικό µόσχευµα

.03↔

Με ανασύνθεση µε υποκατάστατο µαλακών µορίων

.04↔

Με ανασύνθεση µε µυϊκό µόσχευµα

.05↔

Με ανασύνθεση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

.98↔

Άλλη

377.03.03↔ Επανατοποθέτηση του ενδαρθρικού µηνίσκου
377.03.04

∆ισκοπλαστική
.00↔

Χωρίς ανασύνθεση

.01↔

Με ανασύνθεση, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

.02↔

Με ανασύνθεση µε οστικό µόσχευµα

.03↔

Με ανασύνθεση µε υποκατάστατο µαλακών µορίων

.04↔

Με ανασύνθεση µε µυϊκό µόσχευµα

.05↔

Με ανασύνθεση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

.98↔

Άλλη

377.03.05↔ Εκτοµή προσθίου αρθρικού φύµατος
377.03.06↔ Σταθεροποίηση της άρθρωσης (µε παρεµπόδιση της κίνησης)
377.03.07

Αφαίρεση ελεύθερου αρθρικού σώµατος
.00↔

Ανοικτά χειρουργικά

.01↔

Αρθροσκοπικά

.98↔

Άλλη

377.03.08↔ Υµενεκτοµή
377.03.09↔ Πλαστική αποκατάσταση
377.03.10

Εµφύτευση ενδοπρόθεσης
Εξαιρ.: Αλλαγή ενδοπρόθεσης (377.09.02)
.00↔

Ολική ενδοπρόθεση µε προκατασκευασµένα στοιχεία

.01↔

Ολική ενδοπρόθεση µε στοιχεία κατασκευασµένα µε CAD-CAM τεχνολογία

.02↔

Πρόθεση αρθρικού κονδύλου

.98↔

Άλλη

Σηµ.:

Ο σχεδιασµός µε αξονική τοµογραφία περιλαµβάνεται στον κωδικό.

377.03.98↔ Άλλη
377.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.04

Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της άνω γνάθου
Περιλ.: Οστεοσύνθεση
Σηµ.: Η αφαίρεση µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).
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377.04.00

Πλαστική επέµβαση αύξησης µε αυτοµόσχευµα, µερική

377.04.01

Πλαστική επέµβαση αύξησης µε αυτοµόσχευµα, ολική

377.04.02

Πλαστική επέµβαση αντιµετάθεσης, µε καταστροφή της συνεχείας του ιστού (οριζόντια)

377.04.03

Πλαστική επέµβαση αντιµετάθεσης, µε καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), µερική

377.04.04

Πλαστική επέµβαση αντιµετάθεσης, µε καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), ολική

377.04.05↔ Ανύψωση των παραρρίνιων κόλπων
377.04.06
377.04.07

Μέσω ενσωµάτωσης µεµβράνης
Μέσω αλλογενούς εµφυτεύµατος
.00

Με απλό εµφύτευµα (π.χ. οστού)

.01

Με προκατασκευασµένα εµφυτεύµατα υποβοηθούµενα από υπολογιστή [CAD-εµφύτευµα], µονήρες έλλειµµα

.02

Με προκατασκευασµένα εµφυτεύµατα υποβοηθούµενα από υπολογιστή [CAD-εµφύτευµα], µεγάλα ή σύνθετα
έλλειµµατα

377.04.98↔ Άλλη
377.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.05

Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της κάτω γνάθου
Περιλ.: Οστεοσύνθεση
Σηµ.: Η αφαίρεση µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

377.05.00↔ Κονδυλοτοµή
377.05.01

Πλαστική επέµβαση αύξησης µε αυτοµόσχευµα, µερική

377.05.02

Πλαστική επέµβαση αύξησης µε αυτοµόσχευµα, ολική

377.05.03

Πλαστική επέµβαση αντιµετάθεσης, µε καταστροφή της συνεχείας του ιστού (οριζόντια)

377.05.04

Πλαστική επέµβαση αντιµετάθεσης, µε καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), µερική

377.05.05

Πλαστική επέµβαση αντιµετάθεσης, µε καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), ολική

377.05.06

Πλαστική του πώγωνος

377.05.07

Με αλλογενές εµφυτεύµα

377.05.08

.00

Με απλό εµφύτευµα (π.χ. οστού)

.01

Με προκατασκευασµένα εµφυτεύµατα υποβοηθούµενα από υπολογιστή [CAD-εµφύτευµα], µονήρες έλλειµµα

.02

Με προκατασκευασµένα εµφυτεύµατα υποβοηθούµενα από υπολογιστή [CAD-εµφύτευµα], µεγάλα ή σύνθετα
έλλειµµατα

Με ενσωµάτωση µεµβράνης

377.05.98↔ Άλλη
377.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.06

Οστεοτοµία για µετατόπιση του κατώτερου τµήµατος προσώπου
Περιλ.: Τοποθέτηση του οστεοτοµηθέντος τµήµατος µε βοηθητικά µέσα
Σηµ.: Η αφαίρεση µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

377.06.00

Φατνιακά µετωπιαία

377.06.01↔ Φατνιακά πλάγια
377.06.02

Με διακοπή της συνέχειας του προσθίου τµήµατος της κάτω γνάθου

377.06.03↔ Με διακοπή της συνέχειας του οριζόντιου τµήµατος της κάτω γνάθου
377.06.04↔ Με διακοπή της συνέχειας του άνω τµήµατος της κάτω γνάθου
377.06.05

Μετατόπιση του πώγωνος

377.06.06↔ Μετατόπιση της κάτω γνάθου µε διάταση µε καταστροφή της συνεχείας των ιστών στο άνω τµήµα της κάτω
γνάθου
377.06.07↔ Μετατόπιση της κάτω γνάθου µε διάταση µετά απο οστεοτοµία του οριζόντιου τµήµατός της
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377.06.09↔ Μετατόπιση της φατνιακής ακρολοφίας µε οριζόντια διάταση µετά από οστεοτοµία
377.06.98↔ Άλλη
377.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.07

Οστεοτοµία για µετατόπιση του µέσου τµήµατος του προσώπου
Περιλ.: Τοποθέτηση του οστεοτοµηθέντος τµήµατος µε βοηθητικά µέσα
Σηµ.: Η αφαίρεση µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).
Στους κωδικούς που σηµειώνονται µε αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται η εφαρµογή διάτασης σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Χωρίς διάταση
01 Με διάταση

377.07.00** Φατνιακά µετωπιαία
377.07.01

Φατνιακά πλάγια
.00↔

Χωρίς διάταση

.01↔

Με διάταση

377.07.02** Φατνιακά µετωπιαία και πλάγια σε πολλαπλά τµήµατα
377.07.03** Στο Le-Fort-Ι-επίπεδο σε ένα τµήµα
377.07.04** Στο Le-Fort-Ι-επίπεδο σε δύο τµήµατα
Περιλ.: ∆ιάταση δια της υπερώας
377.07.05** Στο Le-Fort-Ι-επίπεδο σε τρία ή περισσότερα τµήµατα

377.07.06** Στο Le-Fort-ΙΙ-επίπεδο
377.07.07** Στο Le-Fort-ΙΙ-επίπεδο, σε συνδυασµό µε άλλη οστεοτοµία
377.07.08** Στο Le-Fort-III-επίπεδο
377.07.09** Στο Le-Fort-III-επίπεδο, σε συνδυασµό µε Le-Fort-Ι-επίπεδο
377.07.98

Άλλη

377.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.08

Αποκατάσταση των µαλακών µορίων του προσώπου

377.08.00

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό), σε ένα επίπεδο

377.08.01

Συρραφή (µετά από τραυµατισµό), σε πολλά επίπεδα

377.08.02

Πλαστική άµεση αποκατάσταση

377.08.98

Άλλη

377.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.09

Άλλες επεµβάσεις στη γνάθο και το προσωπικό κρανίο

Εξαιρ.: Πλαστική επέµβαση χειλέων και γωνίας του στόµατος (390.08)

377.09.00↔ Ανάταξη κλειστού εξαρθρήµατος κροταφογναθικής άρθρωσης (χειρουργικά)
377.09.01↔ Ανάταξη ανοικτού εξαρθρήµατος κροταφογναθικής άρθρωσης
377.09.02

Αντικατάσταση ενδοπρόθεσης κροταφογναθικής άρθρωσης
.00↔

Ολική ενδοπρόθεση µε προκατασκευασµένα στοιχεία

.01↔

Ολική ενδοπρόθεση µε στοιχεία κατασκευασµένα µε CAD-CAM τεχνολογία
Σηµ.:

Ο σχεδιασµός µε αξονική τοµογραφία περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.02↔

Πρόθεση αρθρικού κονδύλου

.98↔

Άλλη

377.09.03↔ Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης
Εξαιρ.: Αφαίρεση διατατήρα (377.09.05)
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377.09.04

Χρήση χειρουργικής συσκευής στην περιοχή του προσώπου σε επεµβάσεις µετατόπισης οστών
Σηµ.:

377.09.05

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά.
Αφαίρεση διατατήρα

377.09.06

Οστεοσύνθεση µε βιοαπορροφήσιµο σύστηµα πλακών και βιδών
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά.
377.09.07↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση της γνάθου
377.09.98↔ Άλλη
377.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.10

Φροντίδα εµφυτευµάτων για ανάπλαση προσώπου µε επιθέµατα

377.10.00

Εισαγωγή εµφυτευµάτων
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του οφθαλµικού κόγχου µε µεταλλικές πλάκες ή εµφυτεύµατα (316.07.01)
.00↔

Αυτί (µαστοειδές οστό)

.01↔

Οφθαλµικός κόγχος

.02

Μύτη

.03↔

Πολλές περιοχές του προσώπου

.98↔

Άλλη
Περιλ.:

Άνω και κάτω γνάθου, µετώπου

377.10.01↔ Αφαίρεση εµφυτευµάτων
377.10.02↔ Έκθεση του εµφυτεύµατος και επικάλυψη από τους πέριξ ιστούς
377.10.98↔ Άλλη
377.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

377.11

Μεταµόσχευση και µετάθεση οστικών τµηµάτων της γνάθου και οστών προσωπικού
κρανίου
Περιλ.: Σχεδιασµός και προετοιµασία
Σηµ.: Η αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03 κ.επ).

377.11.00

Μεταµόσχευση σπογγώδους οστού, αυτογενής

377.11.01

Μεταµόσχευση τµήµατος του φλοιού και του µυελού, αυτογενής

377.11.02

Μεταµόσχευση τµήµατος του φλοιού και του µυελού, αυτογενής, διευρυσµένη
Σηµ.:

377.11.03

Η διευρυσµένη µεταµόσχευση φλοιοσπογγώδους θρυµµατισµένου µοσχεύµατος αναφέρεται σε
οστικό έλλειµµα µεγαλύτερο από 4 cm µήκος.
Μεταµόσχευση οστού, µε αγγείωση

377.11.04

Μεταµόσχευση οστού, χωρίς αγγείωση µε µικροαγγειακή αναστόµωση

377.11.05

Μεταµόσχευση χόνδρου οστού, αυτογενής

377.11.06

Αντιµετάθεση οστού µε αγγείωση

377.11.98

Άλλη

377.11.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επεµβάσεις του µυοσκελετικού συστήµατος
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(378...386)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται µε
πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων πρέπει να
αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία πρέπει να
αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).
Η εφαρµογή ροµποτικής χειρουργικής µεθόδου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.07).
Η χρήση συστήµατος πλοήγησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.08).
Η χρήση υποαλλεργικού υλικού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.01).
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378

Επεµβάσεις σε άλλα οστά
Εξαιρ.: Επεµβάσεις στα οστά του προσωπικού κρανίου (376, 377)
Επεµβάσεις στις πλευρές και το στέρνο (334)
Επεµβάσεις στη σπονδυλική στήλη (383)
Σηµ.: ∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).
Στη σύνθετη οστεοσύνθεση η χρήση του τσιµέντου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(378.05.00 κ.επ., 378.05.01 κ.επ.).
Η εντόπιση, για τους κωδικούς 378.00 έως 378.02, 378.04, 378.05, 378.07 και 378.09,
πρέπει να κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Κλείδα
01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου
02↔ ∆ιάφυση βραχιονίου οστού
03↔ Άπω άκρο βραχιονίου
04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας
05↔ ∆ιάφυση κερκίδας
06↔ Άπω άκρο κερκίδας
07↔ Εγγύς άκρο ωλένης
08↔ ∆ιάφυση ωλένης
09↔ Άπω άκρο ωλένης
10↔ Καρπός
11↔ Μετακάρπιο
12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός
13↔ Πύελος
14↔ Αυχένας µηριαίου
15↔ Εγγύς άκρο µηριαίου
16↔ ∆ιάφυση µηριαίου οστού
17↔ Άπω άκρο µηριαίου οστού
18↔ Επιγονατίδα
19↔ Έγγύς άκρο της κνήµης
20↔ ∆ιάφυση κνήµης
21↔ Άπω άκρο της κνήµης
22↔ Εγγύς άκρο περόνης
23↔ ∆ιάφυση περόνης
24↔ Άπω άκρο περόνης
25↔ Αστράγαλος
26↔ Πτέρνα
27↔ Ταρσός
28↔ Μεταταρσίο
29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός
30↔ Ωµοπλάτη
98↔ Άλλο

302

ΕΤΙΠ 2017-v.2
378.00

Κεφάλαιο 3

Τοµή στο οστό, σηπτικό και άσηπτο
Περιλ.: Αναρρόφηση-έκπλυση-παροχέτευση
Εξαιρ.: Εµφύτευση υποκατάστατου οστού (378.05)
Σηµ.: Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λιστα:

378.00.00** ∆ιερεύνηση των οστών
378.00.01** ∆ιάτρηση οστού
378.00.02** Παροχέτευση
378.00.03** Αφαίρεση ξένου σώµατος
378.00.04** Τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία
Περιλ.: Αλλαγή
378.00.05** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία

378.00.06** Χειρουργικός καθαρισµός
Περιλ.:

Παροχέτευση

Χειρουργική αφαίρεση οστεοµυελίτιδας από παρονυχία
378.00.07** Τοµή αφαίρεσης
Περιλ.:

Χειρουργικός καθαρισµός

Αφαίρεση απολύµατος
378.00.08** Τοµή αφαίρεσης µε εισαγωγή υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία
Περιλ.:

Χειρουργικός καθαρισµός

Αφαίρεση απολύµατος
378.00.09** Συνδυασµός άλλης τοµής µε τοποθέτηση ουσίας που φέρει φαρµακευτική ουσία
378.00.98** Άλλη
378.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

378.01

Οστεοτοµία και οστεοτοµία διόρθωσης
Περιλ.: Καταγραφή σχεδιασµού
Εξαιρ.: Οστεοτοµία επιγονατίδας (380.04.04)
Οστεοτοµία µεταταρσίου και φαλάγγων του άκρου πόδα (378.08)
Σηµ.: Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 378.00.

378.01.00** Οστεοτοµία βλαισσότητας [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.01** Οστεοτοµία ραιβότητας [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.02** Οστεοτοµία στροφής [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.03** Οστεοτοµία βράχυνσης [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.04** Οστεοτοµία επιµήκυνσης [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.05** Οστεοτοµία βλαισσότητας, στροφής [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.06** Οστεοτοµία ραιβότητας, στροφής [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.07** Εκτοµή φλοιού µε µεταφορά του τµήµατος [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.08** Σύνθετη οστεοτοµία (πολλαπλών διαστάσεων) [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
Εξαιρ.: Αρθροπλαστική του ισχίου µε οστεοτοµία λεκάνης (382.09.00)
378.01.09** Σύνθετη οστεοτοµία (πολλαπλών διαστάσεων) µε διόρθωση του άξονα [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
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378.01.10** Οστεοτοµία χωρίς διόρθωση του άξονα [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.98** Άλλη [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

378.02

Εκτοµή και καταστροφή παθολογικού οστού
Περιλ.: Αφαίρεση οστεοχόνδρινων ελεύθερων σωµάτων
Εξαιρ.: Μερική εκτοµή της επιγονατίδας (380.04.05)
Επιγονατιδεκτοµή (380.04.06)
Εκτοµή µεταταρσίου και φαλάγγων του άκρου πόδα (378.08)
Οστική βιοψία µε τοµή (150.03)
Σηµ.: Η διενέργεια εµφύτευσης ενδοπρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382 κ.επ.).
Η αντικατάσταση οστικού τµήµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.05).
Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η εκτοµή µαλακών µορίων περιλαµβάνει τη ριζική εκτοµή µαλακών µορίων.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα των
οστών πριν από τον κωδικό 378.00.
Όταν η ολική εκτοµή οστού είναι σε αυλό µακρού οστού, στην 6η υποδιαίρεση πρέπει
να χρησιµοποιείται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη διάφυσή του.

378.02.00** Μερική εκτοµή [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
Περιλ.: Εκτοµή
378.02.01** Μερική εκτοµή µε εκτοµή µαλακών µορίων [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
Περιλ.: Εκτοµή
378.02.02** Μερική εκτοµή µε διακοπή της συνεχείας των ιστών [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.02.03** Μερική εκτοµή µε διακοπή της συνεχείας των ιστών και εκτοµή µαλακών µορίων [6η υποδιαίρεση:
00-27,30,98]
378.02.04** Μερική εκτοµή µε διακοπή της συνέχειας των ιστών και µετέπειτα αποκατάστασή της [6η υποδιαίρεση:
00-27,30,98]
378.02.05** Μερική εκτοµή µε διακοπή της συνέχειας των ιστών και µετέπειτα αποκατάστασή της και εκτοµή µαλακών
µορίων [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.02.06** Ολική εκτοµή ενός οστού [6η υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
378.02.07** Ολική εκτοµή ενός οστού µε εκτοµή των µαλακών µορίων [6η υποδιαίρεση:
00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
378.02.08** Ολική εκτοµή ενός οστού µε αντικατάσταση [6η υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
378.02.09** Ολική εκτοµή ενός οστού µε αντικατάσταση και µε εκτοµή των µαλακών µορίων [6η υποδιαίρεση:
00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
378.02.98** Άλλη [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
378.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

378.03

Λήψη οστικού υλικού για µεταµόσχευση
Εξαιρ.: Αφαίρεση χόνδρινου µοσχεύµατος (380.01.10, 381.02.08)
Αφαίρεση τµήµατος πλευράς για µεταµόσχευση (334.03.02, 334.03.04)
Σηµ.: Η διενέργεια οστικής µεταµόσχευσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (327.05,
334.06.07, 377.11, 378.04).

378.03.00

Σπογγώδης ουσία, ένα σηµείο λήψης

378.03.01

Σπογγώδης ουσία, πολλά σηµεία λήψης

378.03.02

Φλοιοσπογγώδες τµήµα, ένα σηµείο λήψης

378.03.03

Φλοιοσπογγώδες τµήµα, πολλαπλά σηµεία λήψης

378.03.04

Οστικό µόσχευµα, χωρίς αγγείωση

378.03.05

Λήψη οστικού µοσχεύµατος, µε µικροαγγειακή αναστόµωση
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378.03.06

Μόσχευµα χόνδρου οστού

378.03.98

Άλλη

378.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

378.04

Μεταµόσχευση και µετάθεση οστικών τµηµάτων

Κεφάλαιο 3

Περιλ.: Σχεδιασµός και προετοιµασία
Εξαιρ.: Μεταµόσχευση χόνδρου (380.01.11, 381.02.09)
Σηµ.: Η αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η (φλοιο-)σπογγώδης πλαστική πρέπει να κωδικοποιείται στη θεραπευτική
µεταµόσχευση ή µεταφορά. Αυτός ο κωδικός δε χρησιµοποιείται για αποκατάσταση ή
πλήρωση µε παρακείµενο ιστό οστικής βλάβης (συµπεριλαµβανοµένου του αυλού),
που δηµιουργήθηκε ιατρογενώς ή κατά την διενέργεια προσπέλασης. Ο όρος
"παρακείµενος ιστός» περιλαµβάνει όλες τις αρθρικές επιφάνειες σε επεµβάσεις
αρθρώσεων.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 378.00.
378.04.00** Μεταµόσχευση σπογγώδους οστού, αυτογενής
378.04.01** Μεταµόσχευση φλοιοσπογγώδους τµήµατος, αυτογενής
378.04.02** Μεταµόσχευση φλοιοσπογγώδους τµήµατος, αυτογενής, διευρυσµένη
Σηµ.:

Η διευρυσµένη µεταµόσχευση ενός φλοιοσπογγώδους θρυµµατισµένου µοσχεύµατος αναφέρεται
σε οστικό έλλειµµα µεγαλύτερο από 4 cm µήκος.
378.04.03** Μεταµόσχευση οστού χωρίς αγγείωση
378.04.04** Μεταµόσχευση οστού, αγγειούµενου µε µικροαγγειακή αναστόµωση
378.04.05** Μεταµόσχευση χόνδρου οστού, αυτογενής [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09-14,17-19,21,22,24-98]
378.04.06** Μεταµόσχευση χόνδρου οστού, αλλογενής [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09-14,17-19,21,22,24-98]
378.04.07** Μεταµόσχευση σπογγώδους οστού, αλλογενής
378.04.08** Μεταµόσχευση φλοιοσπογγώδους τµήµατος, αλλογενής
378.04.09** Μεταµόσχευση µακρού οστού, αλλογενής [6η υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-98]
Σηµ.:

Σε µεταµόσχευση αυλού µακρού οστού, στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να χρησιµοποιείται ο
κωδικός που αντιστοιχεί στη διάφυσή του.
378.04.10** Οστική µετάθεση µε αγγείωση
378.04.11** Μεταµόσχευση ανθρώπινης οστικής ουσίας, απαλλαγµένης από τα µεταλλικά στοιχεία
378.04.98** Άλλη
378.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

378.05

Εµφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού
τµήµατος
Περιλ.: Σχεδιασµός και προετοιµασία
Εξαιρ.: Εµφύτευση ενδοπρόθεσης άρθρωσης και οστού (382 κ.επ)
Εµφύτευση µη αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) µοσχεύµατος αντικατάστασης
τµήµατος ή ολόκληρου του οστού (382.08)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 378.00.

378.05.00** Οστικό τσιµέντο χωρίς προσθήκη αντιβιοτικών
378.05.01** Οστικό τσιµέντο µε προσθήκη αντιβιοτικών
378.05.02** Αντικατάσταση οστού µε κεραµικό εµφύτευµα
378.05.03** Αντικατάσταση οστού µε κεραµικό εµφύτευµα, απορροφήσιµο
378.05.04** Αντικατάσταση οστού µε µεταλλικό εµφύτευµα
378.05.98** Άλλη
378.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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378.06

∆ιαδικασίες οστεοσύνθεσης
Εξαιρ.: Οστεοσύνθεση κατάγµατος (379 κ.επ.)
Οστεοσύνθεση σπονδυλικής στήλης (383.11)
Τοποθέτηση υλικών οστεοσύνθεσης σε µαλακά µόρια (386.09.02)
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος.Χρησιµοποιείται για να καθορίσει τη διενέργεια µιας
πρόσθετης διαδικασίας οστεοσύνθεσης.
Η τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η διαδικασία αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης και η εκ νέου οστεοσύνθεση πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά.

378.06.00

Με βίδα

378.06.01

Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού

378.06.02

Με πλάκα

378.06.03

Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων

378.06.04

Με δυναµική συµπιεστική βίδα

378.06.05

Με ενδοµυελικό ήλο µέσω συστατικού της άρθρωσης

378.06.06

Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
Με ενδοµυελικό ήλο

378.06.07

Με κλειδούµενο ήλο

378.06.08

Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
Με εξωτερική οστεοσύνθεση

378.06.09

Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (378.06.20)
Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

378.06.12

Ο κωδικός αυτός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του συστήµατος G-DRG. Αντ'
αυτού κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά, σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης.
Με διαδερµικό ήλο

378.06.14

Με αγκράφα (clip)

378.06.15

Με απορροφήσιµο υλικό

378.06.16

Με ενδοµυελικό σύρµα

378.06.18

Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
Μέσω εσωτερικού συστήµατος µεταφοράς και επιµήκυνσης οστών
.00

Μη µηχανοκίνητo

.01

Μηχανοκίνητο

378.06.19

Με πλάκα σταθερής γωνίας

378.06.20

Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)

378.06.98

Άλλη

378.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης
Εξαιρ.: Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης από το θώρακα (334.09.03)
Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης σπονδυλικής στήλης (383.09.00)
Αρθροσκοπική αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης (381.00.03)
Σηµ.: Η διαδικασία αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης και η εκ νέου οστεοσύνθεση πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά.
Σε αντικατάσταση τµηµάτων υλικών οστεοσύνθεσης κωδικοποιούνται η αφαίρεση του
υλικού και η νέα οστεοσύνθεση χωριστά.
Σε περίπτωση αφαίρεσης υλικού οστεοσύνθεσης σε οστεοσύνθεση µε κοχλίες,
χρησιµοποιείται αυτός ο κωδικός ακόµα και αν πρόκειται για αφαίρεση πολλαπλών
κοχλίων.
Σε αφαίρεση µιας πλάκας οστεοσύνθεσης, η αφαίρεση των κοχλίων καθήλωσης της
πλάκας περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 378.00.

378.07.00** Σύρµα
378.07.01** Βίδα
378.07.02** Ταινία ελκυσµού
378.07.03** Πλάκα
378.07.04** Γωνιώδης πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,13-17,19-21,30,98]
378.07.05** ∆υναµική βίδα συµπίεσης
378.07.06** Ενδοµυελικός ήλος [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]
378.07.07** Ενδοµυελικός ήλος, µέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01,02,14-17,98]
378.07.08** Κλειδούµενος ήλος [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]
378.07.09** Εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (378.07.20 κ.επ.)
378.07.12** ∆ιαδερµικός ήλος [6η υποδιαίρεση: 01-09,13-17,19-26,98]

378.07.14** Αγκράφα (clip)
378.07.16** Ενδοµυελικό σύρµα [6η υποδιαίρεση: 00-09,11,12,14-17,19-26,28-98]
378.07.18

Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
Εσωτερικό σύστηµα επιµήκυνσης ή µεταφοράς οστού
.00

Μη µηχανοκίνητo

.01

Μηχανοκίνητο

378.07.19** Πλάκα σταθερής γωνίας
378.07.20** Κυκλικό πλαίσιο (δακτύλιος) [6η υποδιαίρεση: 01-11,13,15-17,19-28]
378.07.98** Άλλη
378.07.99

Περιλ.: Απορροφήσιµο υλικό
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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378.08

Επεµβάσεις στα µετατάρσια και τις φάλαγγες του άκρου πόδα
Περιλ.: Επεµβάσεις βλαισού µεγάλου δακτύλου και εφίππευσης µικρού δακτύλου
Εξαιρ.: Άλλη αρθροπλαστική εκτοµής στον άκρο πόδα (382.09.08)
Επεµβάσεις σε τένοντες στον άκρο πόδα (385)
Ακρωτηριασµός στον άκρο πόδα (386.05)
Σηµ.: Η αφαίρεση ενός οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03
κ.επ).
Η διενέργεια µεταµόσχευσης οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04 κ.επ.).
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06 κ.επ.).
Η επέµβαση σε µαλακά µόρια για λόγους προσπέλασης δεν πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά.

378.08.00

378.08.04

378.08.05

308

Εκτοµή (εξόστωση)
.00↔

Μετατάρσιο οστό Ι

.06↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 1 µετατάρσιο οστό

.07↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 2 µετατάρσια οστά

.08↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 3 µετατάρσια οστά

.09↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 4 µετατάρσια οστά

.10↔

∆άκτυλο Ι

.11↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 1 φάλαγγα

.12↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 2 φάλαγγες

.13↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 3 φάλαγγες

.14↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 4 φάλαγγες

.15↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 5 και περισσότερες φάλαγγες

.98↔

Άλλη

∆ιόρθωση µαλακών µορίων
Περιλ.:

Πλαστική θυλάκου και συνδέσµου

.00↔

Στο επίπεδο του 1ου δακτύλου του ποδός

.01↔

Στο επίπεδο µεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 1 δάκτυλο

.02↔

Στο επίπεδο µεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 2 δάκτυλα

.03↔

Στο επίπεδο µεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 3 δάκτυλα

.04↔

Στο επίπεδο µεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 4 δάκτυλα

Οστεοτοµία
.00↔

Μετατάρσιο οστό Ι

.01↔

Μετατάρσιο οστό I, διπλή οστεοτοµία

.02↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 1 Μετατάρσιο οστό

.03↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 2 µετατάρσια οστά

.04↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 3 µετατάρσια οστά

.05↔

Μετατάρσιο οστό ΙΙ έως V, 4 µετατάρσια οστά

.06↔

∆άκτυλο Ι

.07↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 1 φάλαγγα

.08↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 2 φάλαγγες

.09↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 3 φάλαγγες

.10↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 4 φάλαγγες

.11↔

∆άκτυλα ΙΙ έως V, 5 και περισσότερες φάλαγγες

.98↔

Άλλη
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Αρθροπλαστική
Περιλ.:

Πλαστική ανακατασκευής, εκτοµή κεφαλής και/ή βάσης, αρθροπλαστική εκτοµής, προσπέλαση
µαλακών µορίων στα πλαίσια αρθροπλαστικής
Εξαιρ.: Εµφύτευση ενδοπρόθεσης στον πρόσθιο ή οπίσθιο άκρο πόδα (382.06.02)
.00↔

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο Ι

.01↔

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 1 άρθρωση

.02↔

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 2 αρθρώσεις

.03↔

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 3 αρθρώσεις

.04↔

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 4 αρθρώσεις

.05↔

Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο Ι

.06↔

Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 1 άρθρωση

.07↔

Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 2 αρθρώσεις

.08↔

Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 3 αρθρώσεις

.09↔

Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 4 αρθρώσεις

.10↔

Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο ΙΙ έως V, 5 και περισσότερες αρθρώσεις

.98↔

Άλλη

378.08.98↔ Άλλη
378.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

378.09

Άλλες επεµβάσεις στα οστά
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα των
οστών πριν από τον κωδικό 378.00.

378.09.00** Συρραφή περιοστέου
378.09.01** Προσωρινή επιφυσιόδεση [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09,11-15,17,19,21,22,24-26,28-98]
378.09.02** Μόνιµη επιφυσιόδεση [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09,11-15,17,19,21,22,24-98]
378.09.03** Αναθεώρηση του υλικού οστεοσύνθεσης χωρίς αλλαγή υλικού
378.09.04** Θεραπευτική επιφυσιολίσθηση [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09,11-15,17,19,21,22,24-98]
378.09.05

Περιλ.: Εκτοµή τύλου
Καταστροφή, µε θερµικό καυτηριασµό µέσω laser, διαδερµική

378.09.06

Η διάτρηση οστού και οι διαδικασίες απεικόνισης περιλαµβάνονται στον κωδικό.
Σηµ.:
Καταστροφή, µε καυτηριασµό µέσω ραδιοσυχνοτήτων, διαδερµική

378.09.07

Η διάτρηση οστού και οι διαδικασίες απεικόνισης περιλαµβάνονται στον κωδικό.
Σηµ.:
Καταστροφή, µε µαγνητικό συντονισµό και καθοδήγηση υπερήχων (MRgFUS), διαδερµική
Σηµ.:

Η διάρκεια θεραπείας µε µαγνητικό συντονισµό καθοδηγούµενο µε υπερήχους [MRgFUS]
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (566.00 κ.επ.).

378.09.98** Άλλη
378.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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379

Ανάταξη κατάγµατος και εξαρθρήµατος
Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη χωρίς οστεοσύνθεση (520.00 κ.επ.)
Οστεοσύνθεση κατάγµατος στην σπονδυλική στήλη (383.11)
Οστεοσύνθεση οστών του θώρακα (334.06.05, 334.09.00)
Θεραπεία ψευδάρθρωσης (378.02, 378.04, 378.06)
Οστική επαναστερέωση χιαστού συνδέσµου (380.02.02, 380.02.03)
Σηµ.: Η διενέργεια επιµέρους επεµβατικών διαδικασιών για τη θεραπεία τραυµατισµού των
µαλακών µορίων σε ένα κάταγµα ή εξάρθρηµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
• Χειρουργικός καθαρισµός τραύµατος (389.06)
• Συρραφή αγγείων (338.08)
• Συρραφή νεύρου (304.04 κ.επ.)
• Εκτοµή διαµερίσµατος (385.02.11 κ.επ.)
• Συρραφή µυών ή τενόντων (385.03.01, 385.05.01, 385.05.02)
• Συρραφή µυών ή τενόντων άκρας χειρός (384.00.06 επ., 384.03.06)
• Κάλυψη µαλακών ιστών (390)
Η διενέργεια δεύτερης οστεοσύνθεσης, π.χ. για ένα κάταγµα δύο επιπέδων, πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
Συντριπτικό κάταγµα ορίζεται το κάταγµα που αποτελείται από περισσότερα από δύο
οστικά τµήµατα. Περιλαµβάνει επίσης ένα κάταγµα µε σπειροειδή σφήνα. Αντίθετα, το
κάταγµα δύο επιπέδων (διπολικό) αποτελείται από δύο κατάγµατα σε διαφορετικές
περιοχές του ίδιου οστού.
Σε αδυναµία προσδιορισµού ως απλού ή συντριπτικού κατάγµατος, πρέπει να
κωδικοποιείται ως απλό.
Η αντιµετώπιση κατάγµατος µε τη συνδροµή της αρθροσκόπησης πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (381.00.06).
Η εκτέλεση µιας οστεοτοµίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.01).
Η οστεοσύνθεση µε βίδες είναι µία οστεοσύνθεση που πραγµατοποιείται µε µία ή
περισσότερες βίδες, ενδεχοµένως µε την προσθήκη ροδέλας.
Η οστεοσύνθεση µε πλάκα είναι µία οστεοσύνθεση που πραγµατοποιείται µε πλάκα και
τις βίδες που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση αυτής.
Η αφαίρεση αιµατώµατος µαλακών µορίων σε ένα κάταγµα ή εξάρθρηµα
περιλαµβάνεται στον κωδικό. Πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά ΜΌΝΟ αν
πρόκειται για ξεχωριστή επέµβαση.
Στη σύνθετη οστεοσύνθεση, η χρήση του τσιµέντου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(378.05.00 κ.επ., 378.05.01 κ.επ.).
∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).
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Κλειστή ανάταξη κατάγµατος ή επιφυσιολίσθησης µε οστεοσύνθεση
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη εξαρθρήµατος µε οστεοσύνθεση (379.10)
Εξωτερική οστεοσύνθεση πυέλου (379.08.06)
Εξωτερική οστεοσύνθεση του ισχίου (379.09.08)
Σηµ.: Η αντιµετώπιση κατάγµατος µε τη συνδροµή της αρθροσκόπησης πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (381.00.06).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση όλων των εντοπίσεων:
00↔ Κλείδα
01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου
02↔ ∆ιάφυση βραχιονίου οστού
03↔ Άπω άκρο βραχιονίου
04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας
05↔ ∆ιάφυση κερκίδας
06↔ Άπω άκρο κερκίδας
07↔ Εγγύς άκρο ωλένης
08↔ ∆ιάφυση ωλένης
09↔ Άπω άκρο ωλένης
10↔ Καρπός
11↔ Μετακάρπιο
12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός
13↔ Πύελος
14↔ Αυχένας µηριαίου
15↔ Εγγύς άκρο µηριαίου
16↔ ∆ιάφυση µηριαίου οστού
17↔ Άπω άκρο µηριαίου οστού
18↔ Επιγονατίδα
19↔ Εγγύς άκρο της κνήµης
20↔ ∆ιάφυση κνήµης
21↔ Άπω άκρο της κνήµης
22↔ Εγγύς άκρο περόνης
23↔ ∆ιάφυση περόνης
24↔ Άπω άκρο περόνης
25↔ Αστράγαλος
26↔ Πτέρνα
27↔ Ταρσός
28↔ Μεταταρσίο
29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός
30↔ Ωµοπλάτη
98↔ Άλλο

379.00.00** Με βίδα
379.00.01** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.00.02** Με ενδοµυελικό σύρµα [6η υποδιαίρεση: 00-09,11,12,14-17,19-24,28-98]
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
379.00.03** Με ενδοµυελικό ήλο µε γλυφανισµό του αυλού [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]
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379.00.04** Με κλειδούµενο ήλο [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.00.05** Με ενδοµυελικό ήλο µέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.00.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.00.20 κ.επ.)
379.00.07** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 01-03,14-17,19-21,98]

379.00.08** Με δυναµική συµπιεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 01,02,14-17,19,20,98]
Περιλ.: Σταθεροποίηση περιστροφής µε κοχλία καθήλωσης και ολισθαίνουσα πλάκα
379.00.09** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περίπτωση συνδυασµού υλικών οστεοσύνθεσης κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης, κάθε υλικό
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
379.00.12** Με διαδερµικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 13-17,19-21,25,26,98]
379.00.13** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Σε περίπτωση συνδυασµού υλικών οστεοσύνθεσης κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης, κάθε υλικό
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
379.00.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
379.00.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) [6η υποδιαίρεση: 01-11,13,15-17,19-28,98]
379.00.21** Με πλάκα
379.00.98** Άλλη
379.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.01

Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος στη διάφυση µακρού οστού
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Οστά: Βραχιόνιο οστό, κερκίδα, ωλένη, µηριαίο οστό, κνήµη, περόνη
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση όλων των εντοπίσεων:
02↔ ∆ιάφυση βραχιονίου οστού
05↔ διάφυση κερκίδας
08↔ ∆ιάφυση ωλένης
16↔ ∆ιάφυση µηριαίου οστού
20↔ ∆ιάφυση κνήµης
23↔ ∆ιάφυση περόνης
98↔ Άλλο

379.01.00** Με βίδα
379.01.01** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.01.02** Με πλάκα
379.01.03** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
379.01.04** Με δυναµική συµπιεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 02,16,98]
379.01.05** Με ενδοµυελικό ήλο µέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.01.06** Με ενδοµυελικό ήλο

379.01.07** Με κλειδούµενο ήλο
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.01.08** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.01.20 κ.επ.)
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379.01.09** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.01.12** Με διαδερµικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 16,20,98]
379.01.13** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για το συνδυασµό εξωτερικής οστεοσύνθεσης
µε εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης. Κάθε υλικό πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
379.01.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.01.16** Με ενδοµυελικό σύρµα
Περιλ.: Ελαστικός ήλος,ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
379.01.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.01.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
379.01.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
379.01.98** Άλλη
379.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.02

Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγµατος στη διάφυση µακρού οστού
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Οστά: βραχιόνιο οστούν, κερκίδα, ωλένη, µηριαίο, κνήµη, περόνη
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση όλων των εντοπίσεων:
02↔ ∆ιάφυση βραχιονίου
05↔ ∆ιάφυση κερκίδας
08↔ ∆ιάφυση ωλένης
16↔ ∆ιάφυση µηριαίου
20↔ ∆ιάφυση κνήµης
23↔ ∆ιάφυση περόνης
98↔ Άλλο

379.02.00** Με βίδα
379.02.01** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.02.02** Με πλάκα
379.02.03** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
379.02.04** Με δυναµική συµπιεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 02,16,98]
379.02.05** Με ενδοµυελικό ήλο µέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.02.06** Με ενδοµυελικό ήλο

379.02.07** Με κλειδούµενο ήλο
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.02.08** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.02.20 κ.επ.)
379.02.09** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.02.16** Με ενδοµυελικό σύρµα
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
379.02.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.02.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
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379.02.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
379.02.98** Άλλη
379.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.03

Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος στην αρθρική επιφάνεια µακρού οστού
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Ανοικτή ανάταξη επιφυσιολίσθησης
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη εξαρθρήµατος (379.11)
Επιγονατιδεκτοµή (380.04.06)
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος κοτύλης µε οστεοσύνθεση (379.09)
Σηµ.: Η αντιµετώπιση κατάγµατος µε τη συνδροµή της αρθροσκόπησης πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (381.00.06).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου
03↔ Άπω άκρο βραχιονίου
04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας
06↔ Άπω άκρο κερκίδας
07↔ Εγγύς άκρο ωλένης
09↔ Άπω άκρο ωλένης
14↔ Αυχένας µηριαίου
15↔ Εγγύς άκρο µηριαίου
17↔ Άπω άκρο µηριαίου
18↔ Επιγονατίδα
19↔ Εγγύς άκρο κνήµης
21↔ Άπω άκρο κνήµης
22↔ Εγγύς άκρο περόνης
24↔ Άπω άκρο περόνης
98↔ Άλλο

379.03.00** Ανοικτή ανάταξη επιφυσιολίσθησης χωρίς οστεοσύνθεση
379.03.01** Με βίδα
379.03.02** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.03.03** Με πλάκα
379.03.04** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 01,03,14,15,17,19,98]
379.03.05** Με δυναµική συµπιεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 01,14,15,17,19,98]
Περιλ.: Σταθεροποίηση περιστροφής µε κοχλία καθήλωσης και ολισθαίνουσα πλάκα
379.03.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.03.20 κ.επ.)
379.03.07** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για το συνδυασµό εξωτερικής οστεοσύνθεσης
µε εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης. Κάθε υλικό πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
379.03.08** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.03.09** Με συνδυασµό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σηµ.:
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379.03.10** Με ενδοµυελικό ήλο µέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01,14,15,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.03.11** Με ενδοµυελικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]

379.03.12** Με διαδερµικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 14,15,17,19,21,98]
379.03.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 17-19,21,22,24,98]
379.03.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.03.16** Με ενδοµυελικό σύρµα [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
379.03.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.03.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
379.03.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
379.03.98** Άλλη
379.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.04

Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγµατος στην αρθρική επιφάνεια µακρού οστού
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Εξαιρ.: Επιγονατιδεκτοµή (380.04.06)
Σηµ.: Η αντιµετώπιση κατάγµατος µε τη συνδροµή της αρθροσκόπησης κωδικοποιείται
χωριστά (381.00.06).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου
03↔ Άπω άκρο βραχιονίου
04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας
06↔ Άπω άκρο κερκίδας
07↔ Εγγύς άκρο ωλένης
09↔ Άπω άκρο ωλένης
14↔ Αυχένας µηριαίου
15↔ Εγγύς άκρο µηριαίου
17↔ Άπω άκρο µηριαίου
18↔ Επιγονατίδα
19↔ Εγγύς άκρο κνήµης
21↔ Άπω άκρο κνήµης
22↔ Εγγύς άκρο περόνης
24↔ Άπω άκρο περόνης
98↔ Άλλο

379.04.00** Με βίδα
379.04.01** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.04.02** Με πλάκα
379.04.03** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 01,03,14,15,17,19,98]
379.04.04** Με δυναµική συµπιεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 01,03,14,15,17,19,98]
Περιλ.: Σταθεροποίηση περιστροφής µε κοχλία καθήλωσης και ολισθαίνουσα πλάκα
379.04.05** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.04.20 κ.επ.)
379.04.06** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
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379.04.07** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.04.08** Με συνδυασµό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.04.10** Με ενδοµυελικό ήλο µέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01,03,06,14,15,17,19,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώµατος κοχλίες ή περικόχλια
379.04.11** Με ενδοµυελικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]

379.04.12** Με διαδερµικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 14,15,17,21,98]
379.04.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 17-19,21,22,24,98]
379.04.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.04.16** Με ενδοµυελικό σύρµα [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
379.04.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.04.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
379.04.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
379.04.98** Άλλη
379.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.05

Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος βραχέως οστού
Περιλ.: Οστά της άκρας χείρας
Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη εξαρθρήµατος (379.11)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Κλείδα
10↔ Καρπός
11↔ Μετακάρπιο
12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός
27↔ Ταρσός
28↔ Μεταταρσίο
29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός
30↔ Ωµοπλάτη
98↔ Άλλο

379.05.01** Με βίδα
379.05.02** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.05.03** Με πλάκα
379.05.04** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.04.05.20 κ.επ.)
379.05.05** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για το συνδυασµό εξωτερικής οστεοσύνθεσης
µε εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης. Κάθε υλικό πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
379.05.06** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:
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379.05.08** Με συνδυασµό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.05.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 00,27,28,30,98]
379.05.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.05.16** Με ενδοµυελικό σύρµα
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
379.05.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.05.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
379.05.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) [6η υποδιαίρεση: 10,11,27,28,98]
379.05.98** Άλλη
379.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.06

Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγµατος βραχέως οστού
Περιλ.: Οστά της άκρας χείρας
Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος αστραγάλου και πτέρνας (379.07)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Κλείδα
10↔ Καρπός
11↔ Μετακάρπιο
12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός
27↔ Ταρσός
28↔ Μεταταρσίο
29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός
30↔ Ωµοπλάτη
98↔ Άλλο

379.06.00** Με βίδα
379.06.01** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.06.02** Με πλάκα
379.06.03** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.06.20 κ.επ.)
379.06.04** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για το συνδυασµό εξωτερικής οστεοσύνθεσης
µε εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης. Κάθε υλικό πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
379.06.05** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.06.06** Με συνδυασµό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.06.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 00,27,28,30,98]
379.06.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.06.16** Με ενδοµυελικό σύρµα
Περιλ.: Ελαστικός ήλος,ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
379.06.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.06.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
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379.06.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) [6η υποδιαίρεση: 10,11,27,28,98]
379.06.98** Άλλη
379.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.07

Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος της πτέρνας και του αστραγάλου
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη εξαρθρήµατος (379.11)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
25↔ Αστράγαλος
26↔ Πτέρνα

379.07.01** Με βίδα
379.07.02** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.07.03** Με πλάκα
379.07.04** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.07.20 κ.επ.)
379.07.05** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.07.06** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.07.07** Με συνδυασµό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.07.14** Με Αγκράφα (clip)
379.07.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.07.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
379.07.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
379.07.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
379.07.98** Άλλη
379.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.08

Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος πυελικού δακτυλίου ή πυελικής περιφέρειας
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Αποκατάσταση διάστασης ιερολαγόνιας άρθρωσης και ηβικής σύµφυσης

379.08.00

Με σύρµα

379.08.01

Με ταινία ελκυσµού

379.08.02

Με βίδα, πυελική περιφέρεια

379.08.03

Με βίδα, οπίσθιος πυελικός δακτύλιος

379.08.04

Με πλάκα, πρόσθιος πυελικός δακτύλιος

379.08.05

Με πλάκα, οπίσθιος πυελικός δακτύλιος

379.08.06

Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Περιλ.:

Εξωτερική οστεοσύνθεση λεκάνης

379.08.07

Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.08.20 κ.επ.)
Με εσωτερική οστεοσύνθεση

379.08.08

Με κοχλιωτή ράβδο
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Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

379.08.17

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
Χωρίς οστεοσύνθεση

379.08.20

Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)

379.08.98

Άλλη

379.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

379.09

Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος κοτύλης και µηριαίας κεφαλής µε οστεοσύνθεση
Περιλ.: Αποκατάσταση καταγµάτων στα παιδιά
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη εξαρθρήµατος ισχίου (379.11)
Σηµ.: Η µεταµόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η διενέργεια εµφύτευσης ενδοπρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382 κ.επ.).

379.09.01↔ Με βίδα, πρόσθια
379.09.02↔ Με βίδα, οπίσθια
379.09.03↔ Με πλάκα, πρόσθια
379.09.04↔ Με πλάκα, οπίσθια
379.09.05↔ Με συνδυασµό υλικών, οπίσθια
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.09.06↔ Με συνδυασµό υλικών, πρόσθια
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.09.07↔ Με συνδυασµό υλικών, οπίσθια και πρόσθια (συνδυασµός)
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.09.08↔ ∆ιαδερµική οστεοσύνθεση άρθρωσης ισχίου µε εξωτερική οστεοσύνθεση
379.09.20↔ Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
379.09.98↔ Άλλη
379.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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379.10

Κλειστή ανάταξη εξαρθρήµατος µε οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Κλειστή ανάταξη εξαρθρήµατος χωρίς οστεοσύνθεση πρέπει να κωδικοποιείται στην
ενότητα κωδικών 520.01.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
01↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
02↔ Ωµοπλατοθωρακική άρθρωση
03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
07↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
10↔ Άρθρωση καρπού
11↔ Καρποµετακάρπια άρθρωση
12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
15 Ηβική σύµφυση
16↔ Άρθρωση του ισχίου
17↔ Άρθρωση του γόνατος
18↔ Εγγύς κνηµοπερονιαία άρθρωση
19↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
21↔ Άρθρωση ταρσού
22↔ Ταρσοµετατάρσια άρθρωση
23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
98↔ Άλλο

379.10.00** Με βίδα [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-24,98]
379.10.01** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.10.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
379.10.07** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για το συνδυασµό εξωτερικής οστεοσύνθεσης
µε εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης. Κάθε υλικό πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
379.10.08** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.10.12** Με διαδερµικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 17,19,20,98]
379.10.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-10,17-23,98]
379.10.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.10.16** Με ενδοµυελικό σύρµα [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,11-13,16-24,98]
Περιλ.:
379.10.98** Άλλη

379.10.99
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Ανοικτή ανάταξη εξαρθρήµατος
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
01↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
02↔ Ωµοπλατοθωρακική άρθρωση
03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
07↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
10↔ Άρθρωση καρπού
11↔ Καρποµετακάρπια άρθρωση
12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
15 Ηβική σύµφυση
16↔ Άρθρωση του ισχίου
17↔ Άρθρωση του γόνατος
18↔ Εγγύς κνηµοπερονιαία άρθρωση
19↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
21↔ Άρθρωση ταρσού
22↔ Ταρσοµετατάρσια άρθρωση
23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
98↔ Άλλο

379.11.00** Με βίδα
379.11.01** Με σύρµα ή ταινία ελκυσµού
379.11.02** Με πλάκα
379.11.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
379.11.07** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για το συνδυασµό εξωτερικής οστεοσύνθεσης
µε εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης. Κάθε υλικό πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
379.11.08** Με συνδυασµό υλικών
Σηµ.:

Σε περιπτώσεις συνδυασµών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό
χωριστά.
379.11.12** Με διαδερµικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 17-20,98]
379.11.14** Με Αγκράφα (clip)
379.11.15** Με απορροφήσιµο υλικό
379.11.16** Με ενδοµυελικό σύρµα [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-13,16-20,22-24,98]
Περιλ.: Ελαστικός ήλος
379.11.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.11.98** Άλλη
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379.11.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380

Ανοικτές χειρουργικές επεµβάσεις αρθρώσεων
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη ενδαρθρικών καταγµάτων (379.03 κ.επ.)
Ανοικτή ανάταξη εξαρθρηµάτων (379.11)
Αρθροσκοπική επέµβαση (381 κ.επ.)
Σηµ.: Η εισαγωγή υλικών οστεοσύνθεσης σε µαλακό ιστό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(386.09.02).
∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).
Η εντόπιση, για τους κωδικούς 380.00, 380.01 και 380.09, πρέπει να κωδικοποιείται
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
01↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
02↔ Ωµοπλατοθωρακική άρθρωση
03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
07↔ Άρθρωση καρπού µη καθορισµένη
08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
15 Ηβική σύµφυση
16↔ Άρθρωση του ισχίου
17↔ Άρθρωση του γόνατος
18↔ Εγγύς κνηµοπερονιαία άρθρωση
19↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
21↔ Άρθρωση ταρσού
22↔ Ταρσοµετατάρσια άρθρωση
23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
98↔ Άλλο

380.00

Ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση άρθρωσης
Περιλ.: Πηχεοκαρπική
Εξαιρ.: Αναθεώρηση άρθρωσης του χεριού (384.04)
Σηµ.: Η εντόπιση κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε την ανωτέρω λίστα.

380.00.00** Αρθροτοµή
Περιλ.: Θυλακοτοµή
380.00.01** Έκπλυση της άρθρωσης µε παροχέτευση, άσηπτα

380.00.02** Έκπλυση της άρθρωσης µε παροχέτευση, σηπτικά
380.00.03** Χειρουργικός καθαρισµός
380.00.04** Υµενεκτοµή, µερική
380.00.05** Υµενεκτοµή, ολική
380.00.06** Κινητοποίηση άρθρωσης (αρθρόλυση)
380.00.07** Αφαίρεση περιαθρικών αποτιτανώσεων
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380.00.08** Αφαίρεση ελεύθερων αρθρικών σωµάτων
Περιλ.:

Αφαίρεση ξένου σώµατος

Αφαίρεση οστεοχόνδρινων ελεύθερων σωµάτων
380.00.09** Ριζική εκτοµή κύστης
Εξαιρ.: Ριζική εκτοµή κύστης Baker (385.09.02)
380.00.10** Τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία
Περιλ.: Αλλαγή
380.00.11** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία

380.00.12** Εκτοµή τµηµάτων και υπολειµµάτων συνδέσµων
380.00.98** Άλλη
380.00.99

Περιλ.: Αφαίρεση αρθρικών λαχνών
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.01

Ανοικτή χειρουργική επέµβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους µηνίσκους
Σηµ.:

Η λήψη ενός οστεοχόνδρινου µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(378.03.06).
Η µεταµόσχευση οστεοχόνδρινου µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(378.04.05, 378.04.06).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 380.00.

380.01.00** Εκτοµή παθολογικών ιστών αρθρικού χονδρού [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
380.01.03** Επανασταθεροποίηση οστεοχόνδρινου τεµαχίου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Pipkin (379.09)
380.01.04** Πλαστική του σπογγώδους οστού υπό τον χόνδρο µε σταθεροποίηση των τµηµάτων [6η υποδιαίρεση:
00,01,03-09,14-24,98]
380.01.05↔ Εκτοµή µηνίσκου, µερική

380.01.06↔ Εκτοµή µηνίσκου, πλήρης
380.01.07↔ Επανασταθεροποίηση µηνίσκου
380.01.08↔ Εκτοµή γαγγλίου του µηνίσκου
380.01.09↔ Μεταµόσχευση µηνίσκου
380.01.10** Λήψη χόνδρινου µοσχεύµατος [6η υποδιαίρεση: 00,04,07,16,17,19,20,98]
Περιλ.: Εκτοµή χόνδρου για κυτταρική και ιστική καλλιέργεια
380.01.11** Μεταµόσχευση χόνδρου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]

380.01.12** Εµφύτευση in vitro καλλιεργηµένων ιστών [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
Εξαιρ.: Αυτογενής µεταµόσχευση χονδροκυττάρων (380.01.19 κ.επ.)
380.01.13↔ Εκτοµή τρίγωνου χόνδρου

380.01.14↔ Εµφύτευση τεχνητού µηνίσκου
Περιλ.:

Κολλαγόνο µηνίσκου, µηνίσκος από πολυουρεθάνη

Εξαιρ.: Τοποθέτηση διάµεσου ελεύθερου εµφυτεύµατος στην άρθρωση του γόνατος (382.02.12)
380.01.15↔ Αφαίρεση τεχνητού µηνίσκου
Περιλ.:

Κολλαγόνο µηνίσκου, µηνίσκος από πολυουρεθάνη

Εξαιρ.: Αφαίρεση διάµεσου ελεύθερου εµφυτεύµατος από την άρθρωση του γόνατος (382.03.14)
380.01.16** Χονδροπλαστική, µηχανική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]

380.01.17** ∆ιάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο (π.χ. σε επέµβαση Pridie, τρυπανισµούς) [6η υποδιαίρεση:
00,01,03-09,14,16-24,98]
380.01.18↔ Εµφύτευση εξατοµικευµένης µεταλλικής αντικατάστασης χόνδρου στην άρθρωση του γόνατος
380.01.19** Μεταµόσχευση αυτόλογων καλλιεργηµένων χονδροκυττάρων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
380.01.20** Εµφύτευση µεταλλικής αντικατάστασης χόνδρου µε µη εξατοµικευµένα εµφυτεύµατα
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380.01.21** ∆ιάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο µε τοποθέτηση ακυτταρικού εµφυτεύµατος [6η υποδιαίρεση:
00,01,03-09,14,16-24,98]
Περιλ.:
380.01.98** Άλλη

Χονδρογένεση µε χρήση αυτόλογης µεµβράνης κολλαγόνου (AMIC)

380.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.02

Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση και συρραφή των συνδέσµων της άρθρωσης
του γόνατος
Εξαιρ.: Συνδεσµοπλαστική χιαστού συνδέσµου και άλλες συνδεσµοπλαστικές της άρθρωσης
του γόνατος (380.03)

380.02.00↔ Συρραφή προσθίου χιαστού συνδέσµου
380.02.01↔ Συρραφή οπισθίου χιαστού συνδέσµου
380.02.02↔ Οστική επανασταθεροποίηση προσθίου χιαστού συνδέσµου
380.02.03↔ Οστική επανασταθεροποίηση οπίσθιου χιαστού συνδέσµου
380.02.04↔ Συρραφή του έσω θυλακο-συνδεσµικού συστήµατος
380.02.05↔ Συρραφή του έσω θυλακο-συνδεσµικού συστήµατος, µε επέµβαση στο µηνίσκο
380.02.06↔ Συρραφή του έξω θυλακο-συνδεσµικού συστήµατος
380.02.07↔ Συρραφή του έξω θυλακο-συνδεσµικού συστήµατος, µε επέµβαση στο µηνίσκο
380.02.08↔ Συνδυασµένη αποκατάσταση
380.02.09↔ Συρραφή του προσθίου θυλακο-συνδεσµικού συστήµατος
380.02.98↔ Άλλη
380.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.03

Ανοικτή χειρουργική συνδεσµοπλαστική της άρθρωσης του γόνατος
Περιλ.: Αφαίρεση του µοσχεύµατος, έλεγχος ισοµετρίας και κονδυλοπλαστική

380.03.00↔ Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος µε αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
380.03.01↔ Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος µε άλλον αυτογενή τένοντα
380.03.02↔ Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος µε συνθετικό µόσχευµα
380.03.03↔ Οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος µε αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
380.03.04↔ Οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος µε άλλον αυτογενή τένοντα
380.03.05↔ Οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος µε συνθετικό µόσχευµα
380.03.06↔ Έσω συνδεσµικό σύστηµα
380.03.07↔ Έξω συνδεσµικό σύστηµα
380.03.08↔ Συνδυασµένη συνδεσµοπλαστική
380.03.09↔ Πρόσθιο-έσω συνδεσµικό σύστηµα
380.03.10↔ Πρόσθιο-έξω συνδεσµικό σύστηµα
380.03.98↔ Άλλη
380.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.04

Ανοικτές χειρουργικές επεµβάσεις στην επιγονατίδα και τους συνδέσµους της
Εξαιρ.: Ανοικτή χειρουργική επέµβαση αρθρικού χόνδρου (380.01)
Σηµ.: Η αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).

380.04.00↔ ∆ιάσχιση έξω καθεκτικού συνδέσµου
380.04.01↔ ∆ιάσχιση έξω καθεκτικού συνδέσµου, µε περιοριστική επέµβαση
Περιλ.: Ανακατασκευή έσω καθεκτικών συνδέσµων
380.04.02↔ Μετάθεση του επιγονατιδικού τένοντα (π.χ. κατά Bandi, Elmslie)

380.04.03↔ Μετάθεση του επιγονατιδικού τένοντα µε οστικό τµήµα
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380.04.04↔ Οστεοτοµία επιγονατίδας
380.04.05↔ Μερική εκτοµή της επιγονατίδας
380.04.06↔ Εκτοµή επιγονατίδας
380.04.98↔ Άλλη
380.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.05

Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση και πλαστική αποκατάσταση των
θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων της άρθρωσης του ώµου
Εξαιρ.: Οστεοτοµία της άρθρωσης του ώµου (378.01)
Σηµ.: Η αφαίρεση οστικού ή οστεοχόνδρινου µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά (378.03).

380.05.00↔ Αποκατάσταση ρήξης του επιχείλιου χόνδρου (π.χ. κατά Bankart)
380.05.01↔ Αποκατάσταση ρήξης του επιχείλιου χόνδρου µε οστική συµµετοχή
380.05.02↔ Πλαστική προσθίου τµήµατος της ωµογλήνης
380.05.03↔ Πλαστική οπισθίου τµήµατος της ωµογλήνης
380.05.04↔ Πρόσθια θυλακοπλαστική
380.05.05↔ Οπίσθια θυλακοπλαστική
380.05.06↔ Ακρωµιοπλαστική µε διατοµή του κορακοακρωµιακού συνδέσµου
380.05.07↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέων µε συρραφή
380.05.08↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέων µε επιµήκυνση του τένοντα
380.05.09↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέων µε µόσχευµα
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του στροφικού πετάλου µε εµφύτευση (380.05.10)

Ο τύπος του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.00 κ.επ.).
Σηµ.:
380.05.10↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέων µε εµφύτευµα
Περιλ.:
380.05.98↔ Άλλη

Ανακατασκευή στροφικού πετάλου µε µη απορροφήσιµα επιθέµατα κολλαγόνου

380.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.06

Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση και πλαστική αποκατάσταση των συνδέσµων
της ποδοκνηµικής άρθρωσης
Σηµ.:

Η εισαγωγή υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (386.09.02).

380.06.00↔ Συρραφή περονιαίου συνδέσµου
380.06.01↔ Συρραφή περισσότερων περονιαίων συνδέσµων
380.06.02↔ Συρραφή των περονιαίων και του έσω θυλακικού συστήµατος
380.06.03↔ Συρραφή της συνδέσµωσης
380.06.04↔ Πλαστική αποκατάσταση των περονιαίων συνδέσµων µε αυτογενές µόσχευµα (τένοντα)
380.06.05↔ Πλαστική αποκατάσταση των περονιαίων συνδέσµων µε µόσχευµα από περιόστεο
380.06.06↔ Πλαστική αποκατάσταση των περονιαίων συνδέσµων µε συνθετικό µόσχευµα
380.06.07↔ Σταθεροποίηση των περονιαίων
380.06.98↔ Άλλη
380.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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380.07

Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση των θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων άλλων
αρθρώσεων
Περιλ.: Συνδεσµοπλαστική
Εξαιρ.: Ανοικτή χειρουργική επανακαθήλωση των θυλακικών συνδέσµων του γόνατος (380.02,
380.03)
Ανοικτή χειρουργική επανασυγκόλληση των θυλακικών συνδέσµων της άρθρωσης του
ώµου (380.05)
Ανοικτή χειρουργική επανασυγκόλληση των συνδέσµων του αρθρικού θυλάκου του
αστραγάλου (380.06)
Επεµβάσεις άκρας χειρός (384)

380.07.00↔ Συρραφή αρθρικού θυλάκου ή παράπλευρου σύνδέσµου
380.07.01↔ Συρραφή περισσότερων αρθρικών θυλάκων ή παράπλευρων συνδέσµων
380.07.02↔ Συρραφή δακτυλιοειδή συνδέσµου κερκιδωλενικής
380.07.03

Συρραφή συνδεσµικών στοιχείων άπω κερκιδωλενικής
Περιλ.:

∆ίσκος

.00↔

Συρραφή χωρίς σταθεροποίηση συνδεσµικών στοιχείων άπω κερκιδωλενικής

.01↔

Συρραφή µε σταθεροποίηση συνδεσµικών στοιχείων άπω κερκιδωλενικής
Περιλ.:

∆ιοστική στερέωση ή στερέωση µε οστική άγκυρα

380.07.04↔ Συρραφή των συνδεσµικών στοιχείων της κλείδας
Περιλ.: Αύξηση
380.07.05↔ Συρραφή των συνδεσµικών στοιχείων της κλείδας, µε σταθεροποίηση µε πλάκα

380.07.06↔ Συρραφή των συνδεσµικών στοιχείων της κλείδας, µε σταθεροποίηση µε βίδα ή σύρµα
380.07.98↔ Άλλη
380.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.08

Αρθρόδεση
Περιλ.: Σχεδίαση
∆ιορθωτική αρθρόδεση
Εξαιρ.: Αρθρόδεση µικρών αρθρώσεων άκρας χειρός (384.06)
Προσωρινή σταθεροποίηση άρθρωσης (380.09.02)
Προσωρινή σταθεροποίηση των µικρών αρθρώσεων της άκρας χειρός (384.09.01)
Σηµ.: Η µεταµόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η (σφηνοειδής) εκτοµή/οστεοτοµία της αρθρικής επιφάνειας για διόρθωση άξονα, δεν
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

380.08.00↔ Ιερολαγόνιος άρθρωση
380.08.01

Ηβική σύµφυση

380.08.02↔ Άρθρωση του ισχίου
380.08.03↔ Άρθρωση του γόνατος
380.08.04↔ Άρθρωση του ώµου
380.08.05↔ Άρθρωση του αγκώνα
380.08.06↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
380.08.07

380.08.08
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Ενός τµήµατος της ποδοκνηµικής
Περιλ.:

.01↔

Υπαστραγαλική (αστραγάλου-πτέρνας) αρθρόδεση,αρθρόδεση αστραγαλο-σκαφοειδούς,
αρθρόδεση πτερνο-κυβοειδούς
∆ύο τµήµατα της ποδοκνηµικής

.02↔

Τρία τµήµατα της ποδοκνηµικής

Περιλ.:

Περιλ.:

380.08.10

Αστραγαλο-πτέρνο-σκαφοειδής αρθρόδεση, αστραγαλο-πτερνο-κυβοειδής αρθρόδεση

Τριπλή αρθρόδεση

Αρθρώσεις ταρσού και άκρου ποδός
Περιλ.:

Αρθρόδεση ταρσοµεταταρσίων, αρθρόδεση σκαφο-σφηνοειδούς

Εξαιρ.: Αρθρόδεση µεταταρσοφαλαγγικών (380.08.11 κ.επ.)
.00↔

Ένα ή δύο τµήµατα άρθρωσης

.01↔

Τρία ή περισσότερα τµήµατα άρθρωσης
Περιλ.:

380.08.11

Πλήρης αρθρόδεση Lisfranc

Άρθρωση των δακτύλων του ποδός
.00↔

Άρθρωση βάσης µεγάλου δακτύλου ποδός

.01↔

Άρθρωση µεγάλου δακτύλου ποδός

.02↔

Μικρό δάκτυλο του ποδός, 1 άρθρωση

.03↔

Μικρό δάκτυλο του ποδός, 2 αρθρώσεις

Περιλ.:

Περιλ.:

.04↔

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση µικρού δακτύλου

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση µικρού δακτύλου

Μικρό δάκτυλο του ποδός, 3 αρθρώσεις
Περιλ.:

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση µικρού δακτύλου

.05↔

Μικρό δάκτυλο του ποδός, 4 αρθρώσεις

.06↔

Μικρό δάκτυλο του ποδός, 5 ή παραπάνω αρθρώσεις

.98↔

Άλλη

Περιλ.:

Περιλ.:

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση µικρού δακτύλου

Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση µικρού δακτύλου

380.08.98↔ Άλλη
380.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

380.09

Άλλες ανοιχτές χειρουργικές επεµβάσεις στις αρθρώσεις
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 380.00.

380.09.00** ∆ιατοµή συνδέσµου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
Εξαιρ.: ∆ιατοµή του εγκάρσιου συνδέσµου του καρπού και του κυκλοτερούς καθεκτικού συνδέσµου
[Pulley] (384.01.01)
380.09.01** Αρθροανύψωση
Εξαιρ.: Αρθροανύψωση αρθρώσεων της άκρας χείρας (384.09.06)
380.09.02** Προσωρινή σταθεροποίηση άρθρωσης
Εξαιρ.: Προσωρινή σταθεροποίηση των αρθρώσεων της άκρας χείρας (384.09.01)

Προσωρινή σταθεροποίηση της ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης (380.07.05, 380.07.06)
380.09.98** Άλλη
380.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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381

Αρθροσκοπική επέµβαση
Περιλ.: Ενδοσκοπικές επεµβάσεις στον περιαρθρικό χώρο
Εξαιρ.: Μόνο διαγνωστική αρθροσκόπηση (169.07)
Σηµ.: Η διενέργεια µιας ταυτόχρονης διαγνωστικής αρθροσκόπησης περιλαµβάνεται στον
κωδικό.
∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).
Η εντόπιση για τους κωδικούς 381.00 έως 381.02 και 381.09, πρέπει να κωδικοποιείται
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
01↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
02↔ Ωµοπλατοθωρακική άρθρωση
03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
07↔ Άρθρωση καρπού µη καθορισµένη
08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
15 Ηβική σύµφυση
16↔ Άρθρωση του ισχίου
17↔ Άρθρωση του γόνατος
18↔ Εγγύς κνηµοπερονιαία άρθρωση
19↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
21↔ Άρθρωση ταρσού
22↔ Ταρσοµετατάρσια άρθρωση
23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
98↔ Άλλο

381.00

Αρθροσκοπική αναθεώρηση
Σηµ.:

Η εντόπιση κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ανωτέρω λίστα.

381.00.00** Έκπλυση της άρθρωσης µε παροχέτευση, άσηπτα
381.00.01** Έκπλυση της άρθρωσης µε παροχέτευση, σηπτικά
381.00.02** Κινητοποίηση άρθρωσης
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός
381.00.03** Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
Περιλ.: Αφαίρεση άλλων εµφυτευµάτων
381.00.04** Αφαίρεση ελεύθερων αρθρικών σωµάτων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
Περιλ.:

Αφαίρεση ξένου σώµατος

Αφαίρεση οστεοχόνδρινων ελεύθερων σωµάτων
381.00.05** Αφαίρεση περιαθρικών αποτιτανώσεων
381.00.06** Αντιµετώπιση κατάγµατος µε τη συνδροµή της αρθροσκόπησης
Σηµ.:

328

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται για να καθοριστεί µια αρθροσκοπική υποστήριξη
θεραπείας καταγµάτων.
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης κατάγµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (379 κ.επ.).

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3

381.00.07** Τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία
Περιλ.: Αλλαγή
381.00.08** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία

381.00.09** Εκτοµή τµηµάτων και υπολειµµάτων συνδέσµων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
381.00.98** Άλλη
381.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

381.01

Αρθροσκοπική επέµβαση στον αρθρικό υµένα
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 381.00.

381.01.00** Εκτοµή υµενικής πτυχής [6η υποδιαίρεση: 07,17,98]
381.01.01** Εκτοµή λιπώδους σώµατος (π.χ. λιπώδες σώµα του Hoffa) [6η υποδιαίρεση: 16,17,98]
381.01.02** Υµενεκτοµή, µερική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
381.01.03** Υµενεκτοµή, ολική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
381.01.04** Ηλεκτροθερµική απονεύρωση της εσωτερικής µεµβράνης και του αρθρικού υµένα
Περιλ.:
381.01.98** Άλλη

Αρθροσκοπική απονεύρωση επιγονατίδας

381.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

381.02

Αρθροσκοπική επέµβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους µηνίσκους
Σηµ.:

Η εντόπιση για τους επιµέρους κωδικούς .00 ως .04, .10 ως .12 και .98 της 6ης
υποδιαίρεσης πρέπει να κωδικοποιείται σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον κωδικό
381.00.

381.02.00** Εκτοµή παθολογικών ιστών αρθρικού χόνδρου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
381.02.03** Επανασταθεροποίηση οστεοχόνδρινου τεµαχίου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
381.02.04** Πλαστική του σπογγώδους οστού υπό τον χόνδρο [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
381.02.05↔ Εκτοµή µηνίσκου, µερική
Περιλ.: Λείανση µηνίσκου
381.02.06↔ Εκτοµή µηνίσκου, ολική

381.02.07↔ Επανασταθεροποίηση µηνίσκου
381.02.08** Λήψη χόνδρινου µοσχεύµατος [6η υποδιαίρεση: 00,04,07,16,17,19,20,98]
Περιλ.: Εκτοµή χόνδρου για κυτταρική και ιστική καλλιέργεια
381.02.09** Μεταµόσχευση χόνδρου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]

381.02.10** Εµφύτευση in vitro καλλιεργηµένων ιστών [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
Εξαιρ.: Αυτογενής µεταµόσχευση χονδροκυττάρων (381.02.17 κ.επ.)
381.02.11↔ Εκτοµή του τρίγωνου χόνδρου

381.02.12↔ Εµφύτευση τεχνητού µηνίσκου
Περιλ.: Κολλαγόνο µηνίσκου, µηνίσκος από πολυουρεθάνη
381.02.13↔ Αφαίρεση τεχνητού µηνίσκου
Περιλ.: Κολλαγόνο µηνίσκου, µηνίσκος από πολυουρεθάνη
381.02.14** Χονδροπλαστική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]

381.02.15** ∆ιάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο (π.χ. σε επέµβαση Pridie, τρυπανισµούς) [6η υποδιαίρεση:
00,01,03-09,14,16-24,98]
381.02.16** ∆ιάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο µε τοποθέτηση ακυτταρικού εµφυτεύµατος [6η υποδιαίρεση:
00,01,03-09,14,16-24,98]
Περιλ.: Χονδρογένεση µε χρηση αυτόλογης µεµβράνης κολλαγόνου (AMIC)
381.02.17** Μεταµόσχευση αυτόλογων καλλιεργηµένων χονδροκυττάρων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]

381.02.18↔ Συρραφή του τρίγωνου χόνδρου
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381.02.19** Εκτοµή ενός ή περισσοτέρων οστεοφύτων
381.02.98** Άλλη
381.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

381.03

Αρθροσκοπική επέµβαση και πλαστική αποκατάσταση στην άρθρωση του γόνατος
Περιλ.: Αφαίρεση του µοσχεύµατος, έλεγχος ισοµετρίας και κονδυλοπλαστική

381.03.00↔ Συρραφή προσθίου χιαστού συνδέσµου
381.03.01↔ Συρραφή οπισθίου χιαστού συνδέσµου
381.03.02↔ Οστική επανασταθεροποίηση χιαστού συνδέσµου
381.03.03↔ Συνδεσµοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσµου µε αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
381.03.04↔ Συνδεσµοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσµου µε άλλο αυτογενή τένοντα
381.03.05↔ Συνδεσµοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσµου µε αλλογενές, συνθετικό µόσχευµα
381.03.06↔ Συνδεσµοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσµου µε αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
381.03.07↔ Συνδεσµοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσµου µε άλλο αυτογενή τένοντα
381.03.08↔ Συνδεσµοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσµου µε αλλογενές, συνθετικό µόσχευµα
381.03.09↔ ∆ιατοµή των έξω καθεκτικών συνδέσµων της επιγονατίδας (lateral release)
381.03.10↔ Συρραφή των έσω θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων
381.03.11↔ Συρραφή των έξω θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων
381.03.12↔ Συρραφή των προσθίων θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων
381.03.13↔ Πλαστική των έσω θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων
381.03.14↔ Πλαστική των έξω θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων
381.03.15↔ Πλαστικη των προσθίων θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων
381.03.16↔ Συνδεσµοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσµου µε αλλογενές τενόντιο µόσχευµα
381.03.17↔ Συνδεσµοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσµου µε αλλογενές τενόντιο µόσχευµα
381.03.98↔ Άλλη
381.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

381.04

Αρθροσκοπική επανασταθεροποίηση και πλαστική αποκατάσταση της άρθρωσης του
ώµου

381.04.00↔ Επανασταθεροποίηση του επιχείλιου χόνδρου µε συρραφή
381.04.01↔ Επανασταθεροποίηση του επιχείλιου χόνδρου µε άλλες διαδικασίες
Περιλ.: Οστική άγκυρα
381.04.02↔ Επανασταθεροποίηση ρήξης του επιχείλιου χονδρου µε οστική συµµετοχή

381.04.03↔ ∆ιεύρυνση υπακρωµιακού χώρου
Περιλ.:

Εκτοµή του ορογόνου θυλάκου

Εκτοµή κορακοακρωµιακού συνδέσµου
381.04.04↔ Άλλη αποκατάσταση του στροφικού πετάλου
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός του στροφικού πετάλου
381.04.05↔ Καθήλωση θυλάκου στην ωµογλήνη µε συρραφή
Περιλ.: Καθήλωση µε οστική άγκυρα
381.04.06↔ Αποκατάσταση του στροφικού πετάλου µε µόσχευµα

Ο τύπος του µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.00 κ.επ.).
Σηµ.:
381.04.07↔ Τενοντοτοµή της µακράς κεφαλής του δικεφάλου
381.04.08↔ Συρραφή της µακράς κεφαλής του δικεφάλου
381.04.09↔ Τενοντόδεση της µακράς κεφαλής του δικεφάλου
381.04.10↔ Εκτοµή έξω µοίρας κλείδας
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381.04.11↔ Σταθεροποίηση ακρωµιοκλειδικής µε διαδικασίες καθήλωσης
Περιλ.:
Σηµ.:
381.04.98↔ Άλλη

Χωρίς µεταµόσχευση τένοντα
Η αφαίρεση ενός µεταµοσχευµένου τένοντα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.15 κ.επ.).

381.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

381.05

Αρθροσκοπική αφαίρεση και αντικατάσταση συνδέσµου στην άρθρωση του γόνατος
Περιλ.: Αφαίρεση του µοσχεύµατος, έλεγχος ισοµετρίας και κονδυλοπλαστική
Σηµ.: Σε συνδεσµοπλαστική χιαστού συνδέσµου σε δύο χρόνους η εµφύτευση του
µοσχεύµατος κωδικοποιείται ως κύρια χειρουργική επέµβαση χιαστού συνδέσµου
(381.03 κ.επ.).

381.05.00↔ Αφαίρεση µοσχεύµατος πρόσθιου χιαστού συνδέσµου
381.05.01↔ Αφαίρεση µοσχεύµατος οπίσθιου χιαστού συνδέσµου
381.05.02

381.05.03

Αλλαγή µοσχεύµατος προσθίου χιαστού συνδέσµου
.00↔

Με αυτογενή τένοντα επιγονατίδος

.01↔

Με άλλους αυτογενείς τένοντες

.02↔

Με συνθετικό µόσχευµα

.03↔

Με αλλογενή τένοντα

.98↔

Άλλα

Αλλαγή µοσχεύµατος οπίσθιου χιαστού συνδέσµου
.00↔

Με αυτογενή τένοντα επιγονατίδος

.01↔

Με άλλους αυτογενείς τένοντες

.02↔

Με συνθετικό µόσχευµα

.03↔

Με αλλογενή τένοντα

.98↔

Άλλη

381.05.98↔ Άλλη
381.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

381.09

Άλλες αρθροσκοπικές επεµβάσεις
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η θέση σύµφωνα µε τη λίστα πριν από τον
κωδικό 381.00.

381.09.00** ∆ιατοµή συνδέσµου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,89]
381.09.01** Χειρουργικός καθαρισµός τένοντα [6η υποδιαίρεση: 00,04,05,17,19,98]
Εξαιρ.: Ανοικτός χειρουργικός καθαρισµός τένοντα (385.00.12 κ.επ.)
381.09.02** Εκτοµή γαγγλίου [6η υποδιαίρεση: 00,17,98]
Εξαιρ.: Ανοικτή χειρουργική εκτοµή γαγγλίου (385.09.02 κ.επ.)
381.09.98** Άλλη

381.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382

Αντικατάσταση αρθρώσεων και οστών µε ενδοπροθέσεις
Σηµ.:

Η αφαίρεση οστεοφύτων δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
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382.00

Εµφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου
Σηµ.:

Η διενέργεια πλαστικής της οροφής της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(382.09.01).
Η διενέργεια πλαστικής των τοιχωµάτων της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(382.09.17).
Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η χρήση κοτύλης µε µηχανικά σηµεία στήριξης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(382.00.07).
Η σύνθετη αρχική εµφύτευση µιας ενδοπρόθεσης για παράδειγµα αντικατάστασης
µηριαίου οστού ή αντικατάστασης των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (382.09.10).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
Η χρήση υποαλλεργικής πρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.14).
∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).
Η εµφύτευση ενδοπρόθεσης µετά από προηγούµενη αφαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).
Ο προσδιορισµός της χρήσης τσιµέντου πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Χωρίς τσιµέντο
01↔ Με τσιµέντο
02↔ Υβρίδιο (εν µέρει µε τσιµέντο)

382.00.00** Ολική ενδοπρόθεση
382.00.02** Ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη πρόθεση
Περιλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
382.00.03** Πρόθεση κεφαλής µηριαίου [6η υποδιαίρεση: 00,01]

382.00.04** ∆ιπολική πρόθεση [6η υποδιαίρεση: 00,01]
382.00.05** Μεταλλικοί δακτύλιοι ενίσχυσης κοτύλης [6η υποδιαίρεση: 00,01]
Περιλ.: Εµφύτευση συνδεδεµένης πρόθεσης κοτύλης
382.00.07** Εσωτερική επιφάνεια της άρθρωσης

382.00.08** Πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας
382.00.09

Μικρο-πρόθεση κεφαλής µηριαίου
.02↔

Χωρίς πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιµέντο

.03↔

Χωρίς πρόθεση κοτύλης, µε τσιµέντο

.04↔

Με πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιµέντο

.05↔

Με πρόθεση κοτύλης, µε τσιµέντο

.06↔

Με πρόθεση κοτύλης, υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

382.00.98** Άλλη
382.00.99
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Αναθεώρηση, αλλαγή και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από άρθρωση του ισχίου
Σηµ.:

Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η διενέργεια πλαστικής των τοιχωµάτων της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(382.09.17).
Η τοποθέτηση µεταλλικων δακτυλίων ενίσχυσης κοτύλης ή µιας συνδεδεµένης
πρόθεσης κοτύλης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.00.05).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η χρήση κοτύλης µε µηχανικά σηµεία στήριξης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(382.00.07).
Η σύνθετη επέµβαση αλλαγής π.χ. µηριαίου ή αντικατάσταση των παρακείµενων
αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.09.11).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).

382.01.00↔ Αναθεώρηση (χωρίς αλλαγή)
382.01.01

Αλλαγή πρόθεσης κεφαλής µηριαίου
Περιλ.:

Στο πλαίσιο της µερικής αλλαγής σε υφιστάµενη ολική αρθροπλαστική

.00↔

Με πρόθεση µηριαίας κεφαλής, χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με πρόθεση µηριαίας κεφαλής, µε τσιµέντο, ή µη καθορισµένο

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιµέντο

.03↔

Με ολική ενδοπρόθεση, µε τσιµέντο ή µη καθορισµένο

.04↔

Με ολική ενδοπρόθεση, υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.05↔

Με ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη πρόθεση

.06↔

Με διπολική πρόθεση

.08↔

Αντικατάσταση ενθέτου πρόθεσης κεφαλής µηριαίου

.98↔

Άλλη

Περιλ.:

382.01.02

Αλλαγή ενδοπρόθεσης της κοτύλης
Περιλ.:

Στο πλαίσιο της µερικής αλλαγής σε υφιστάµενη ολική αρθροπλαστική

.00↔

Με πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιµέντο

.02↔

Με πρόθεση κοτύλης, µε τσιµέντο ή µη καθορισµένη

.04↔

Με πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιµέντο, µε αντικατάσταση του ένθετου πρόθεσης κεφαλής µηριαίου

.05↔

Με πρόθεση κοτύλης, µε τσιµέντο ή µη καθορισµένη, µε αντικατάσταση του ένθετου πρόθεσης κεφαλής µηριαίου

.06↔

Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιµέντο

.07↔

Με ολική ενδοπρόθεση, µε τσιµέντο ή µη καθορισµένη

.08↔

Με ολική ενδοπρόθεση, υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.09↔

Με ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη πρόθεση
Περιλ.:

Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

.10↔

Μεµονωµένη αλλαγή ενθέτου χωρίς αλλαγή της πρόθεσης της κοτύλης

.11↔

Μεµονωµένη αλλαγή ενθέτου χωρίς αλλαγή της πρόθεσης της κοτύλης µε αλλαγή του ένθετου πρόθεσης κεφαλής
µηριαίου
Άλλη

.98↔

382.01.03

Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης µε τσιµέντο
.00↔

Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με ολική ενδοπρόθεση µε τσιµέντο ή µη καθορισµενη

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.03↔

Σε ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη πρόθεση

.98↔

Άλλη

Περιλ.:

Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
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382.01.04

Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης χωρίς τσιµέντο
.00↔

Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με ολική ενδοπρόθεση µε τσιµέντο ή µη καθορισµενη

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.03↔

Σε ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη πρόθεση
Περιλ.:

.98↔

382.01.05

Άλλη

Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης υβριδίου (τσιµέντο στο ένα τµήµα)
.00↔

Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με ολική ενδοπρόθεση µε τσιµέντο ή µη καθορισµενη

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.03↔

Σε ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη πρόθεση
Περιλ.:

.98↔

382.01.06

Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

Άλλη

Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης, εξατοµικευµένη πρόθεση
Περιλ.:

Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

.00↔

Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με ολική ενδοπρόθεση µε τσιµέντο ή µη καθορισµενη

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.03↔

Σε ολική ενδοπρόθεση, ειδική πρόθεση
Περιλ.:

.98↔

Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

Άλλη

382.01.07↔ Αφαίρεση ολικής ενδοπρόθεσης
382.01.08↔ Αφαίρεση πρόθεσης της κεφαλής µηριαίου
382.01.09↔ Αφαίρεση διπολικής πρόθεσης
382.01.10↔ Αφαίρεση καλύµµατος κεφαλής µηριαίου
382.01.11↔ Αφαίρεση πρόθεσης κοτύλης
382.01.12↔ Αφαίρεση µεταλλικού δακτυλίου ενίσχυσης κοτύλης
Περιλ.: Αφαίρεση της συνδεδεµένης πρόθεσης της κοτύλης
382.01.13↔ Αφαίρεση κοτύλης µε µηχανικά σηµεία στήριξης (πτερύγια, άγκιστρα κλπ)

382.01.14↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης, εξατοµικευµένη πρόθεση
382.01.15

Περιλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
Αλλαγή διπολικής πρόθεσης
.00↔

Με διπολική πρόθεση, χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με διπολική πρόθεση, µε τσιµέντο ή µη καθορισµένη

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιµέντο

.03↔

Με ολική ενδοπρόθεση, µε τσιµέντο ή µη καθορισµένη

.04↔

Με ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη προθεση
Περιλ.:

.98↔

382.01.16
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Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

Άλλη

Αλλαγή πρόθεσης αντικατάστασης επιφανείας
.00↔

Με πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας, χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας, µε τσιµέντο

.02↔

Με πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας, υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.03↔

Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιµέντο

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3

.04↔

Με ολική ενδοπρόθεση µε τσιµέντο ή µη καθορισµενη

.05↔

Με ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη προθεση

.98↔

Άλλη

382.01.17↔ Αφαίρεση πρόθεσης αντικατάστασης επιφανείας
382.01.18

Αλλαγή του αυχένα του µηριαίου οστου διατηρώντας την πρόθεση της µηριαίας κεφαλής
.00↔

Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με ολική ενδοπρόθεση, µε τσιµέντο ή µη καθορισµένη

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση, εξατοµικευµένη προθεση

.98↔

Άλλη

382.01.19↔ Αφαίρεση του αυχένα του µηριαίου οστου διατηρώντας την πρόθεση της µηριαίας κεφαλής
382.01.98↔ Άλλη
382.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.02

Εµφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος
Σηµ.:

Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η σύνθετη αρχική εµφύτευση µιας ενδοπρόθεσης, π.χ. αντικατάστασης οστού ή
αντικατάστασης των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(382.09.10).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
Η χρήση υποαλλεργικής πρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.14).
Η εµφύτευση ενδοπρόθεσης µετά από προηγούµενη αφαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).
Ο προσδιορισµός της χρήσης τσιµέντου πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση,
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Χωρίς τσιµέντο
01↔ Με τσιµέντο
02↔ Υβρίδιο (εν µέρει µε τσιµέντο)

382.02.00** Μονοδιαµερισµατική πρόθεση
382.02.01** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, ασύνδετη, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.02** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, ασύνδετη, µε αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.03** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, µερικώς συνδεδεµένη, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.04** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, µερικώς συνδεδεµένη, µε αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.06** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, συνδεδεµένη, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.07** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, συνδεδεµένη, µε αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.08

Αντικατάσταση επιγονατίδας
Σηµ.:

Σε υπάρχουσα ενδοπρόθεση αντικατάστασης γόνατος η αναθεώρησή της (χωρίς αντικατάσταση)
δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00↔

Οπίσθια επιφάνεια επιγονατίδας, χωρίς τσιµέντο

.01↔

Οπίσθια επιφάνεια επιγονατίδας, µε τσιµέντο

.03↔

Επιγονατιδο-µηριαία αντικατάσταση, χωρίς τσιµέντο

.04↔

Επιγονατιδο-µηριαία αντικατάσταση, µε τσιµέντο

.05↔

Επιγονατιδο-µηριαία αντικατάσταση, υβρίδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.06↔

Μεµονωµένη αντικατάσταση της µηριαίας επιφάνειας, χωρίς τσιµέντο

.07↔

Μεµονωµένη αντικατάσταση της µηριαίας επιφάνειας, µε τσιµέντο

382.02.09** Εξατοµικευµένη πρόθεση
Περιλ.:

Πρόθεση όγκου, πρόθεση CAD-CAM
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382.02.10** Εύκαµπτη ενδοπρόθεση, χωρίς αντικατάσταση της επιγονατίδος [6η υποδιαίρεση: 01,02]
Εξαιρ.: Εµφύτευση µονοδιαµερισµατικής πρόθεσης (382.02.00 κ.επ.)

Η ενισχυµένη ικανότητα να κάµπτεται αντιστοιχεί σε µια κάµψη τουλάχιστον 130 µοίρες.
Σηµ.:
382.02.11** Ενδοπρόθεση υψηλής κάµψης, µε αντικατάσταση της επιγονατίδας [6η υποδιαίρεση: 01,02]
Εξαιρ.: Εµφύτευση µονοδιαµερισµατικής πρόθεσης (382.02.00 κ.επ.)

Η ενισχυµένη ικανότητα να κάµπτεται αντιστοιχεί σε µια κάµψη τουλάχιστον 130 µοίρες.
Σηµ.:
382.02.12↔ Ενδοδιαµερισµατικό µη καθηλωµένο εµφύτευµα
Η εκτοµή βλάβης του µηνίσκου περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Σηµ.:
382.02.13** Αµφιδιαµερισµατική µερική αρθροπλαστική, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.14** Αµφιδιαµερισµατική µερική αρθροπλαστική, µε αντικατάσταση επιγονατίδας
382.02.15** Εµφύτευση ενδοπρόθεσης αντικατάστασης άρθρωσης χωρίς δυνατότητα κίνησης
Περιλ.:
382.02.98** Άλλη

Αρθρόδεση modular (εξατοµικευµένη)

382.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.03

Αναθεώρηση, αλλαγή και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από άρθρωση του γόνατος
Σηµ.:

Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Σύνθετες επεµβάσεις αντικατάστασης, όπως η αντικατάσταση των οστών ή
αντικατάσταση των παρακείµενων αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
(382.09.11).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).

382.03.00↔ Αναθεώρηση (χωρίς αλλαγή)
382.03.01

382.03.02
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Αλλαγή µιας µονοδιαµερισµατικής πρόθεσης
.00↔

Με µονοδιαµερισµατική πρόθεση, χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με µονοδιαµερισµατική πρόθεση, µε τσιµέντο

.02↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς τσιµέντο, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας

.03↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς τσιµέντο, µε αντικατάσταση επιγονατίδας

.04↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, µε τσιµέντο, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας

.05↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, µε τσιµέντο, µε αντικατάσταση επιγονατίδας

.06↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση χωρίς τσιµέντο

.07↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση µε τσιµέντο

.08↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση υβριδιο (τσιµέντο στο ένα τµήµα)

.09↔

Αλλαγή ενθέτου

.98↔

Άλλη

Αλλαγή πρόθεσης ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας
.00↔

Ιδίου τύπου

.01↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς τσιµέντο

.02↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.03↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση χωρίς τσιµέντο

.04↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.05↔

Με εξατοµικευµένη πρόθεση χωρίς τσιµέντο

.06↔

Με εξατοµικευµένη πρόθεση µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.07↔

Αλλαγή ενθέτου

.08↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος του µηριαίου

.09↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος της κνήµης

.98↔

Άλλη
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Αλλαγή υποστηρικτικής ενδοπρόθεσης
.00↔

Ιδίου τύπου

.01↔

Με άλλη συνδεδεµένη πρόθεση χωρίς τσιµέντο

.02↔

Με άλλη συνδεδεµένη πρόθεση µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.03↔

Με εξατοµικευµένη ενδοπρόθεση χωρίς τσιµέντο

.04↔

Με εξατοµικευµένη ενδοπρόθεση µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.05↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος του µηριαίου

.06↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος της κνήµης

.07↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος της επιγονατίδος

.98↔

Άλλη

Αλλαγή εξατοµικευµένης ενδοπρόθεσης
.00↔

Ιδίου τύπου

.01↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος του µηριαίου

.02↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος της κνήµης

.03↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος της επιγονατίδος

.98↔

Άλλη

Αλλαγή αντικαταστάσης επιγονατίδας
Σηµ.:

Σε υπάρχουσα ενδοπρόθεση αντικατάστασης, η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής
γόνατος, (χωρίς αντικατάσταση) δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00↔

Στην οπίσθια επιφάνεια χωρίς τσιµέντο

.01↔

Στην οπίσθια επιφάνεια µε τσιµέντο

.02↔

Στην επιγονατιδοµηριαία χωρίς τσιµέντο

.03↔

Στην επιγονατιδοµηριαία µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.04↔

Με αντικατάσταση της µηριαίας επιφάνειας, χωρίς τσιµέντο

.05↔

Με αντικατάσταση της µηριαίας επιφάνειας, µε τσιµέντο

382.03.06↔ Αφαίρεση µονοδιαµερισµατικής πρόθεσης
382.03.07↔ Αφαίρεση πρόθεσης ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας
382.03.08↔ Αφαίρεση συνδεδεµένης ενδοπρόθεσης
382.03.09↔ Αφαίρεση πρόθεσης επιγονατίδας
382.03.10↔ Αφαίρεση εξατοµικευµένης πρόθεσης
382.03.11

Αλλαγή ενδοπρόθεσης υψηλής κάµψης
Σηµ.:

Η ενισχυµένη ικανότητα να κάµπτεται, αντιστοιχεί σε µια κάµψη τουλάχιστον 130 µοίρες.

.00↔

Μόνο αλλαγή ενθέτου

.01↔

Με ενδοπρόθεση υψηλής κάµψης, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.02↔

Με ενδοπρόθεση υψηλής κάµψης, µε αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.03↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιµέντο

.04↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, µε αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιµέντο

.05↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.06↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, µε αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.07↔

Με µία εξατοµικευµένη πρόθεση, χωρίς τσιµέντο

.08↔

Με µία εξατοµικευµένη πρόθεση, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.98↔

Άλλη

382.03.12↔ Αλλαγή ενδοδιαµερισµατικού µη καθηλωµένου εµφυτευµατος
382.03.13↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης υψηλής κάµψης
382.03.14↔ Αφαίρεση ενδοδιαµερισµατικού µη καθηλωµένου εµφυτευµατος
382.03.15

Αλλαγή πρόθεσης αµφιδιαµερισµατικής µερικής αρθροπλαστικής
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.00↔

Μόνο αλλαγή ενθέτου

.01↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος της κνήµης

.02↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος του µηριαίου

.03↔

Με πρόθεση αµφιδιαµερισµατικής µερικής αρθροπλαστικής, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας

.04↔

Με πρόθεση αµφιδιαµερισµατικής µερικής αρθροπλαστικής, µε αντικατάσταση επιγονατίδας

.05↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιµέντο

.06↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, µε αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιµέντο

.07↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.08↔

Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, µε αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.09↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιµέντο

.10↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, µε αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιµέντο

.11↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.12↔

Με συνδεδεµένη πρόθεση, µε αντικατάσταση επιγονατίδας, µε τσιµέντο ή υβρίδιο

.98↔

Άλλη

382.03.16↔ Αφαίρεση πρόθεσης αµφιδιαµερισµατικής µερικής αρθροπλαστικής
382.03.17

Αλλαγή ενδοπρόθεσης άρθρωσης χωρίς δυνατότητα κίνησης
Περιλ.:

Αρθρόδεση modular (εξατοµικευµένη)

.00↔

(Μερική) Αντικατάσταση χωρίς ανάκτηση της λειτουργίας της άρθρωσης

.01↔

(Μερική) Αντικατάσταση µε ανάκτηση της λειτουργίας της άρθρωσης

382.03.18↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης άρθρωσης χωρίς δυνατότητα κίνησης
382.03.98↔ Άλλη
382.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.04

Εµφύτευση ενδοπρόθεσης σε αρθρώσεις των άνω άκρων
Εξαιρ.: Εµφύτευση πρόθεσης αντικατάστασης βραχιονίου (382.08)
Σηµ.: Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η σύνθετη αρχική εµφύτευση µιας ενδοπρόθεσης, π.χ. αντικατάστασης οστού ή
αντικατάσταση των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
(382.09.10).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
Η χρήση υποαλλεργικής πρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.14).
Η εµφύτευση ενδοπρόθεσης µετά από προηγούµενη αφαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).

382.04.00

Μερική πρόθεση στην περιοχή του βραχιονίου
.00↔

Πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας

.01↔

Πρόθεση κεφαλής βραχιονίου

.98↔

Άλλη

382.04.01↔ Πρόθεση της ωµογλήνης
382.04.02

Ολική ενδοπρόθεση της άρθρωσης του ώµου
.00↔

Συµβατική (µη ανάστροφη)

.01↔

Ανάστροφη

382.04.03↔ Πρόθεση κεφαλής της κερκίδας
382.04.04↔ Ολική ενδοπρόθεση του αγκώνα, συνδυασµένη
382.04.05↔ Ολική ενδοπρόθεση του αγκώνα, µη συνδυασµένη
382.04.06↔ Αντικατάσταση των άπω αρθρικών επιφανειών του βραχιονίου
382.04.07↔ Πρόθεση κεφαλής της ωλένης
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382.04.08↔ Πρόθεση πηχεοκαρπικής άρθρωσης
382.04.09

Ενδοπρόθεση Άρθρωσης δακτύλου
.00↔

Μία ενδοπρόθεση

.01↔

∆ύο ενδοπροθέσεις

.02↔

Τρεις ενδοπροθέσεις

.03↔

Τέσσερις ενδοπροθέσεις

.04↔

Πέντε ενδοπροθέσεις

.05↔

Έξι ή περισσότερες ενδοπροθέσεις

382.04.10↔ Ενδοπρόθεση πολυγωνοµετακαρπικής άρθρωσης αντίχειρα
382.04.98↔ Άλλη
382.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.05

Αναθεώρηση, αλλαγή και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από αρθρώσεις των άνω άκρων
Σηµ.:

382.05.00

382.05.01

382.05.02

Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Σύνθετες επεµβάσεις αντικατάστασης, όπως η αντικατάσταση των οστών ή
αντικατάσταση των παρακείµενων αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
(382.09.11).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).

Αναθεώρηση (χωρίς αλλαγή)
.00↔

Άρθρωση του ώµου

.01↔

Άρθρωση του αγκώνα

.02↔

Πηχεοκαρπική άρθρωση

.03↔

Πολυγωνοµετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα

.04↔

Άρθρωση δακτύλου

Αλλαγή πρόθεσης κεφαλής βραχιονίου
.00↔

Με πρόθεση κεφαλής βραχιονίου

.01↔

Με ολική ενδοπρόθεση ωµικής αρθρώσης, συµβατική

.02↔

Με ολική ενδοπρόθεση ωµικής αρθρώσης, ανάστροφη

.98↔

Άλλη

Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης της άρθρωσης του ώµου
.00↔

Με ολική ενδοπρόθεση, συµβατική

.01↔

Με ολική ενδοπρόθεση, ανάστροφη

.98↔

Άλλη

382.05.03↔ Αλλαγή πρόθεσης κεφαλής της ωλένης
382.05.04↔ Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης της άρθρωσης του αγκώνα
382.05.05↔ Αλλαγή ενδοπρόθεσης πηχεοκαπικής άρθρωσης
382.05.06↔ Αλλαγή ενδοπρόθεσης αρθρώσεων των δακτύλων
382.05.07↔ Αφαίρεση πρόθεσης στην κεφαλή βραχιονίου
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός
382.05.08↔ Αφαίρεση ολικής ενδοπρόθεσης, άρθρωση του ώµου
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός
382.05.09↔ Αφαίρεση πρόθεσης στην κεφαλή της κερκίδας
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός
382.05.10↔ Αφαίρεση ολικής ενδοπρόθεσης, άρθρωση του αγκώνα
Περιλ.:

Χειρουργικός καθαρισµός
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382.05.11↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης πηχεοκαρπικής άρθρωσης
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός
382.05.12↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης σε άρθρωση δακτύλου

382.05.13↔ Αλλαγή ενδοπρόθεσης της πολυγωνοµετακαρπικής άρθρωσης του αντίχειρα
382.05.14↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης πολυγωνοµετακαρπικής άρθρωσης του αντίχειρα
382.05.15↔ Αλλαγή πρόθεσης αντικαταστάσης επιφανείας του βραχιονίου
382.05.16↔ Αφαίρεση πρόθεσης αντικαταστάσης επιφανείας του βραχιονίου
382.05.17↔ Αλλαγή πρόθεσης της ωµογλήνης
382.05.18↔ Αφαίρεση πρόθεσης της ωµογλήνης
382.05.19

Μερική αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης της ωµικής άρθρωσης
.00↔

Τµήµα της γλήνης

.01↔

Τµήµα βραχιονίου οστού

.98↔

Άλλα τµήµατα
Περιλ.:

Οι συνδέσεις µεταξύ βραχιονίου και ωµογλήνης, ένθετο

382.05.98↔ Άλλη
382.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.06

Εµφύτευση ενδοπρόθεσης σε αρθρώσεις των κάτω άκρων
Σηµ.:

382.06.00

Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η σύνθετη αρχική εµφύτευση µιας ενδοπρόθεσης, π.χ. αντικατάστασης οστού ή
αντικατάσταση των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
(382.09.10).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
Η εµφύτευση ενδοπρόθεσης µετά από προηγούµενη αφαίρεση πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).

Ενδοπρόθεση ποδοκνηµικής άρθρωσης
.00↔

Χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με τσιµέντο

382.06.01↔ Ενδοπρόθεση άρθρωσης ταρσού
382.06.02↔ Ενδοπρόθεση άκρου ποδός ή δακτύλων του ποδός
382.06.98↔ Άλλη
382.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.07

Αναθεώρηση, τροποποίηση και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από αρθρώσεις των κάτω
άκρων
Σηµ.:

Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Σύνθετες επεµβάσεις αντικατάστασης, όπως η αντικατάσταση των οστών ή
αντικατάσταση των παρακείµενων αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
(382.09.11).
Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).

382.07.00↔ Αναθεώρηση (χωρίς αλλαγή)
382.07.01
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Αλλαγή ενδοπρόθεσης ποδοκνηµικής άρθρωσης
.00↔

Με ενδοπρόθεση ποδοκνηµικής, χωρίς τσιµέντο

.01↔

Με ενδοπρόθεση ποδοκνηµικής, µε τσιµέντο

.02↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος της κνήµης

.03↔

Αλλαγή ενθέτου
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.04↔

Μερική αντικατάσταση τµήµατος του αστραγάλου

.98↔

Άλλη

382.07.02↔ Αλλαγή ενδοπρόθεσης του ταρσού
382.07.03↔ Αλλαγή πρόθεσης του ποδός ή των δακτύλων
382.07.05↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης της ποδοκνηµικής άρθρωσης
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός
382.07.06↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης άρθρωσης ταρσού
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός
382.07.07↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης του άκρου πόδα και των δακτύλων του άκρου πόδα
Περιλ.:
382.07.98↔ Άλλη

Χειρουργικός καθαρισµός

382.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.08

Εµφύτευση, αντικατάσταση και αφαίρεση υλικού αντικατάστασης τµήµατος ή του
συνόλου του οστού
Εξαιρ.: Η χρήση µιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12)
Σηµ.: Η χρήση του αλλοπλαστικού υποκατάστατου οστού υλικό που χρησιµοποιείται και η
θέση, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (378.05 κ.επ.).
Η ενδοπρόθεση αντικατάστασης άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382
κ.επ.).

382.08.00

Εµφύτευση αντικατάστασης τµήµατος οστού
Σηµ.:

382.08.01

Με αυτόν τον κωδικό, πρέπει να κωδικοποιείται το πρώτο στάδιο στα πλαίσια εµφύτευσης µίας
ενδο- εξω-πρόθεσης. Η εισαγωγή του συνδετικού µιας ενδο-εξω πρόθεσης (δεύτερο στάδιο
επέµβασης) πρέπει να κωδικοποιείται µε τον κωδικό 386.09.03.
Εµφύτευση αντικατάστασης του συνόλου του οστού
.00↔

Μηρού

.01↔

Βραχιόνιου οστού

.98↔

Άλλου

382.08.02

Αναθεώρηση αντικατάστασης οστού χωρίς αλλαγή

382.08.03

Αλλαγή µερικής αντικατάστασης οστού

382.08.04

Αλλαγή ολικής αντικατάστασης οστού

382.08.05
382.08.06

382.08.07

.00↔

Μηρού

.01↔

Βραχιόνιου οστού

.98↔

Άλλου

Αφαίρεση µερικής αντικατάστασης του οστού
Αφαίρεση ολικής αντικατάστασης του οστού
.00↔

Μηρού

.01↔

Βραχιόνιου οστού

.98↔

Άλλου

Εµφύτευση συστήµατος διέγερσης για την ανάπτυξη των οστών
.00

Βιοχηµική διέγερση

.98

Άλλη

382.08.98

Άλλη

382.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

382.09

Άλλες επεµβάσες πλαστικής των αρθρώσεων

382.09.00

Αρθροπλαστική ισχίου µε οστεοτοµία λεκάνης

Εξαιρ.: Αρθροπλαστική εκτοµής των αρθρώσεων της άκρας χείρας (384.07)
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.00↔

Απλή oστεοτοµία

.01↔

Τριπλή οστεοτοµία

.98↔

Άλλη

382.09.01↔ Κοτυλοπλαστική στην άρθρωση του ισχίου
382.09.02↔ Επέµβαση Girdlestone, πρωτεύουσα
382.09.03↔ Αρθροπλαστική εκτοµής στον ώµο
Περιλ.: Μετάθεση
382.09.04↔ Αρθροπλαστική εκτοµής στον αγκώνα
Περιλ.: Μετάθεση
382.09.05↔ Αρθροπλαστική εκτοµής στον καρπό
Περιλ.: Μετάθεση
382.09.06↔ Αρθροπλαστική εκτοµής στο γόνατο
Περιλ.: Μετάθεση
382.09.07↔ Αρθροπλαστική εκτοµής στην ποδοκνηµική άρθρωση
Περιλ.: Μετάθεση
382.09.08↔ Αρθροπλαστική εκτοµής στις αρθρώσεις του ποδός
Περιλ.:

382.09.09
382.09.10

Μετάθεση

Εξαιρ.: Αρθροπλαστική εκτοµής µεταταρσίων και φαλάγγων του άκρου πόδα (378.08)
Τοποθέτηση αποστατήρων (π.χ. µετά από αφαίρεση πρόθεσης)

Σύνθετη πρώτη εµφύτευση ενδοπρόθεσης άρθρωσης σε συνδυασµό µε αντικατάσταση οστού και/ή
αντικατάσταση γειτονικής άρθρωσης
Σηµ.:

382.09.11

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά.
Σύνθετη επέµβαση αντικατάστασης ενδοπρόθεσης άρθρωσης σε συνδυασµό µε αντικατάσταση οστού και/ή
αντικατάσταση γειτονικής άρθρωσης
Σηµ.:

382.09.12

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά.
Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενδοπρόθεσης όγκου
Σηµ.:

382.09.14

Αυτός ο κωδικός είναι πρόσθετος.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε εµφύτευση ή αντικατάσταση
µεταλλικών προθέσεων οστών ή/και αρθρώσεων µετά από εξαίρεση πρωτοπαθών ή
δευτεροπαθών οστικών όγκων.
Η µεταλλική πρόθεση οστού ή/και άρθρωσης έχει µήκος και πάχος αντίστοιχο του εξαιρούµενου
οστού.
Χρήση υποαλλεργικής αντικαταστάσης οστού και υλικά οστεοσύνθεσης
Περιλ.:

Τιτάνιο

Σηµ.:

382.09.15

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά.
Αλλαγή αποστατήρων

382.09.16

Αφαίρεση αποστατήρων

382.09.17↔ Πλαστική του εδάφους της κοτύλης στην άρθρωση του ισχίου
382.09.18

Χρήση επενδεδυµένων ενδοπροθέσεων
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι. Η διενέργεια επεµβάσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

Με επένδυση µε φαρµακευτικές ουσίες

.98

Με άλλη επένδυση

Περιλ.:

Περιλ.:
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382.09.19

382.09.20

382.09.21

Κεφάλαιο 3

Εµφύτευση εξατοµικευµένης ενδοπρόθεσης ή (µερική) αλλαγή σε εξατοµικευµένη ενδοπρόθεση σε
κατάσταση οστικού ελλείµµατος και πιθανή αντικατάσταση οστού
Εξαιρ.: Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενδοπρόθεσης όγκου σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθεις
όγκους των οστών, όπου το µήκος και το πάχος της αντιστοιχεί µε αυτό του εκτοµηθέντος οστού
(382.09.12)
Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται
Σηµ.:
χωριστά.
Σε µια εξατοµικευµένη ενδοπρόθεση απαιτείται µια πρόθεση άρθρωσης µε τουλάχιστον 3
µεταλλικά στοιχεία, η οποία στο σύνολό της εξασφαλίζει την µηχανική ασφάλεια ολόκληρης της
ενδοπρόθεσης. Το ένθετο πρόθεσης της κεφαλής µηριαίου της ενδοπρόθεσης δεν
συνυπολογίζεται.
Μία εντοπισµένη εστία οστεοπόρωσης χωρίς παθολογικό κάταγµα (ICD-10 κωδικός M81.-) δεν
αποτελεί οστική ανωµαλία. Επίσης δεν προκύπτει οστική ανωµαλία µετά από χειρουργική
εκτοµή τµήµατος οστού που φέρει αρθρική επιφάνεια.
Η οστική ανωµαλία πρέπει να εντοπίζεται στην οστέινη δοµή στην οποία εµφυτεύεται το τµήµα
της εξατοµικευµένης πρόθεσης.
Η µερική αντικατάσταση είναι η αντικατάσταση ολόκληρου συστατικού της άρθρωσης.
Εµφύτευση ή (µερική) αντικατάσταση εξατοµικευµένου εµφυτεύµατος σε κατάσταση οστικού ελλείµµατος ή
επίκτητες ή συγγενείς ανωµαλίες
Εξαιρ.: Εµφύτευση ή αντικατάσταση ενδοπρόθεσης όγκου σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθεις
όγκους των οστών, όπου το µήκος και το πάχος της αντιστοιχεί µε αυτό του εκτοµηθέντος οστού
(382.09.12)
Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται
Σηµ.:
χωριστά.
Αυτός ο κωδικός δεν χρησιµοποιείται σε εµφύτευση ή (µερική) αντικατάσταση εξατοµικευµένου
εµφυτεύµατος σε δυσµορφική οστεοαρθρίτιδα.
Μία εντοπισµένη εστία οστεοπόρωσης χωρίς παθολογικό κάταγµα (ICD-10 κωδικός M81.-) δεν
αποτελεί οστική ανωµαλία. Επίσης δεν προκύπτει οστική ανωµαλία µετά από χειρουργική
εκτοµή τµήµατος οστού που φέρει αρθρική επιφάνεια.
Η µερική αντικατάσταση είναι η αντικατάσταση ολόκληρου συστατικού της άρθρωσης.
Εµφύτευση ενδοπρόθεσης µετά από προηγούµενη αφαίρεση

Εξαιρ.: Αλλαγή τµήµατος της ενδοπρόθεσης (382.01 κ.επ., 382.03 κ.επ., 382.05 κ.επ., 382.07 κ.επ.,
382.08 κ.επ.)
Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Οι κύριες επεµβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται
Σηµ.:
χωριστά.
382.09.98↔ Άλλη

382.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Χειρουργική επέµβαση σπονδυλικής στήλης
Εξαιρ.: Επεµβάσεις στο νωτιαίο µυελό, τις µήνιγγες και το νωτιαίο σωλήνα (303)
Σηµ.: Η ανοικτή χειρουργική προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ,
303.01 κ.επ., 303.02 κ.επ.).
Η σύνθετη αποκατάσταση µε γύψο πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (531.00 κ.επ.).

383.00

Επέµβαση τοµής σε παθολογικούς ιστούς οστών και αρθρώσεων σπονδυλικής στήλης

383.00.00

Χειρουργικός καθαρισµός

383.00.01

Τοµή αφαίρεσης

383.00.02

Απονεύρωση στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις

383.00.03

Αφαίρεση ξένου σώµατος

383.00.04

Παροχέτευση

383.00.05

Αναθεώρηση φίστουλας

383.00.06

Αναθεώρηση φίστουλας µε τοµή διαχωρισµού

383.00.98

Άλλη

383.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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383.01

Εκτοµή παθολογικού µεσοσπονδύλιου δίσκου

383.01.00

Εκτοµή µεσοσπονδύλιου δίσκου

383.01.02

Περιλ.: Ταυτόχρονη αφαίρεση ελεύθερου απολύµατος
Εκτοµή µεσοσπονδύλιου δίσκου µε αποσυµπίεση των ριζών

383.01.03

Εκτοµή προσβεβληµένων ιστών του µεσοσπονδυλίου δίσκου, έξω από τρήµα

383.01.04

Περιλ.: Ταυτόχρονη αφαίρεση ελεύθερου απολύµατος
Εκτοµή µεσοσπονδύλιου δίσκου, διαδερµικά χωρίς ενδοσκόπηση

383.01.05

Εκτοµή µεσοσπονδύλιου δίσκου, διαδερµικά µε ενδοσκόπηση

383.01.06

Περιλ.: Ταυτόχρονη αφαίρεση ελεύθερου απολύµατος
Επανεπέµβαση σε υποτροπή
Σηµ.:

383.01.07

Με αυτούς τους κωδικούς εννοείται η επέµβαση σε έναν ήδη εγχειρισµένο µεσοσπονδύλιο
δίσκο, όχι όµως η επέµβαση σε µία νέα κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου µετά από συντηρητική
αντιµετώπιση.
Επανεπέµβαση µε λύση των ριζών σε υποτροπή
Σηµ.:

383.01.08

Με αυτούς τους κωδικούς εννοείται η επέµβαση σε έναν ήδη εγχειρισµένο µεσοσπονδύλιο
δίσκο, όχι όµως η επέµβαση σε µία νέα κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου µετά από συντηρητική
αντιµετώπιση.
∆ιαδερµική µείωση του όγκου του µεσοσπονδυλίου δίσκου
Περιλ.:

∆ιαδερµική αποσυµπίεση δίσκου µε laser, χηµειονουκλεόλυση, κυτταρόλυση

383.01.09

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
Αφαίρεση ελεύθερου σώµατος χωρίς ενδοσκόπηση

383.01.10

Αφαίρεση ελεύθερου σώµατος µε ενδοσκόπηση

383.01.98

Άλλη

383.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.02

Εκτοµή παθολογικών οστών και αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης

383.02.00

Σπονδυλόφυτο

383.02.01

Σπονδυλικό σώµα, µερικώς

383.02.02

Περιλ.: ∆ιάτρηση σπονδυλικού σώµατος
Σπονδυλικό σώµα, ολικώς

383.02.03

Εκτοµή οδόντος

383.02.04

Αρθρεκτοµή, µερική

383.02.05

Η προσπέλαση µερικής αρθρεκτοµής δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
Αρθρεκτοµή, ολική

383.02.06

Εκτοµή µεσοσπονδυλίου τρήµατος

383.02.07

Πολλά τµήµατα σπονδυλικής στήλης (και παρακείµενες δοµές)

383.02.08

Σπονδυλικό τόξο

383.02.09

Σπονδυλικό τόξο (και παρακείµενες δοµές)

383.02.98

Άλλη

383.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.05

Οστική αντικατάσταση της σπονδυλικής στήλης
Σηµ.:

383.05.09

Τµηµάτων σπογγώδους ή φλοιοσπογγώδους οστού
Σηµ.:

344

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει µία επιπλέον
διενέργεια οστικής αντικατάστασης.
Η διενέργεια βιοψίας µυελού των οστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(341.00.00.00).
Η αφαίρεση του οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
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Χρήση ινών κολλαγόνου για αντικαταστάση οστού
.00

Χωρίς εµπλουτισµό µε αυξητικά κύτταρα οστού

.01

Με εµπλουτισµό αυξητικών κυττάρων των οστών

Χρήση κεραµικού υλικού για αντικαταστάση οστού
.00

Χωρίς εµπλουτισµό µε αυξητικά κύτταρα οστού

.01

Με εµπλουτισµό αυξητικών κυττάρων των οστών

Χρήση ανθρώπινης οστικής ουσίας, από όπου έχουν αφαιρεθεί τα µεταλλικά στοιχεία
.00

Χωρίς εµπλουτισµό µε αυξητικά κύτταρα οστού

.01

Με εµπλουτισµό αυξητικών κυττάρων των οστών

Χρήση αλλογενούς µοσχεύµατος οστού
.00

Χωρίς εµπλουτισµό µε αυξητικά κύτταρα οστού

.01

Με εµπλουτισµό αυξητικών κυττάρων των οστών

Χρήση ξενογενούς µοσχεύµατος οστών
.00

Χωρίς εµπλουτισµό µε αυξητικά κύτταρα οστού

.01

Με εµπλουτισµό αυξητικών κυττάρων των οστών

383.05.98

Άλλη

383.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.06

Σπονδυλοδεσία
Εξαιρ.: Σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης (383.07.01, 383.07.02, 383.07.03,
383.07.04, 383.07.05, 383.07.06, 383.07.07, 383.07.08, 383.07.09, 383.08 κ.επ.)
Σηµ.: Η αφαίρεση ενός µοσχεύµατος οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η διενέργεια οστεοσύνθεσης ή δυναµικής σταθεροποίησης πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (383.11 κ.επ.).
Η πρόσθετη χρήση οστικού υλικού ή οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (383.05 κ.επ.).
Η διενέργεια επιπλέον αντικατάστασης σπονδυλικού σώµατος µε οστικό εµφύτευµα ή
από άλλο υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.07.00 κ.επ., 383.07.10 κ.επ).

383.06.03

383.06.04

383.06.05

Οπίσθια
.00

1 ανατοµικό επίπεδο

.01

2 ανατοµικά επίπεδα

.02

3 έως 5 ανατοµικά επίπεδα

.03

6 ή περισσότερα ανατοµικά επίπεδα

Συνδυασµένη πρόσθια και οπίσθια, ενδοσωµατική
.00

1 ανατοµικό επίπεδο

.01

2 ανατοµικά επίπεδα

.02

3 έως 5 ανατοµικά επίπεδα

.03

6 ή περισσότερα ανατοµικά επίπεδα

Πρόσθια
.00

1 ανατοµικό επίπεδο

.01

2 ανατοµικά επίπεδα

.03

3 έως 5 ανατοµικά επίπεδα

.04

6 ή περισσότερα ανατοµικά επίπεδα

383.06.98

Άλλη

383.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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383.07

Αντικατάσταση σπονδυλικού σώµατος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής
στήλης
Σηµ.:

383.07.00

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης ή δυναµικής σταθεροποίησης πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (383.11 κ.επ.).
Η πρόσθετη χρήση οστικού υλικού ή οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (383.05 κ.επ.).
Η αφαίρεση ενός µοσχεύµατος οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Αντικατάσταση σπονδυλικού σώµατος µε εµφύτευµα
Εξαιρ.: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώµατος µε άλλα υλικά (383.07.10 κ.επ.)
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί αφορούν εµφυτεύµατα συνεχόµενης κάθετης στήριξης από τελική πλάκα σε
τελική πλάκα µε µήκος τουλάχιστον ενός σπονδύλου (για περισσότερους από έναν σπόνδυλο, ο
αριθµός των σπονδύλων πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η θέση) και των αντίστοιχων άνω και
κάτω µεσοσπονδυλίων δίσκων.

.00

1 σπόνδυλος

.01

2 σπόνδυλοι

.02

3 σπόνδυλοι

.04

4 σπόνδυλοι

.05

5 ή περισσότεροι σπόνδυλοι

383.07.01

Πρόσθιο υποστηρικτικό σηµείο χωρίς διόρθωση

383.07.02

Πρόσθιο υποστηρικτικό σηµείο µε διόρθωση

383.07.03

Κυφεκτοµή (π.χ. κατά Lindseth-Selzer)

383.07.04

Οπίσθια επιδιόρθωση χωρίς πρόσθια απελευθέρωση

383.07.05

Οπίσθια επιδιόρθωση µε πρόσθια απελευθέρωση

383.07.06

Προσθιοπίσθια επιδιόρθωση

383.07.07

Πολυεπίπεδη πρόσθια σπονδυλοδεσία λόρδωσης κατά Zielke

383.07.08

∆ιαυχενική οστεοτοµία κατά Thomasen ή Hsu-Yau-Leong

383.07.09

Μονοεπίπεδη αυχενοθωρακική σπονδυλοδεσία (π.χ. κατά Mason, Urist ή Simmons)

383.07.10

Αντικατάσταση σπονδυλικού σώµατος µε άλλα υλικά
Περιλ.:

Οστικό τσιµέντο

Εξαιρ.: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώµατος µε εµφύτευση (383.07.00 κ.επ.)
.00

1 σπόνδυλος

.01

2 σπόνδυλοι

.02

3 σπόνδυλοι

.03

4 ή περισσότεροι σπόνδυλοι

383.07.98

Άλλη

383.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.08

Άλλη σύνθετη αποκατάσταση της σπονδυλικής στήλης

383.08.00

Επιφυσιόδεση, προσθιοπίσθια (σε παιδί)

383.08.01

Επιφυσιόδεση στην οπίθια σπονδυλική στήλη, ετερόπλευρη (σε παιδί)

383.08.02

Επιφυσιόδεση στην οπίθια σπονδυλική στήλη, αµφοτερόπλευρη (σε παιδί)

383.08.03

Υποδόρια χρήση ράβδου Harrington (σε παιδί)

383.08.09

Οπίσθια σπονδυλοδεσία επιδιόρθωσης

Σηµ.:

.02

Η αφαίρεση ενός οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Πρωτογενώς µη σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα
Περιλ.:
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Πρωτογενώς µη σταθερό, 7 έως 10 τµήµατα
Περιλ.:

.04

Πρωτογενώς µη σταθερό, 11 ή περισσότερα τµήµατα
Περιλ.:

.05

Σηµ.:

Σηµ.:

Σηµ.:

.02

Πρωτογενώς µη σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα

.03

Πρωτογενώς µη σταθερό, 7 έως 10 τµήµατα
Περιλ.:

.04

.05

.06

.07

Επέµβαση κατά Zielke

Επέµβαση κατά Zielke

Πρωτογενώς µη σταθερό, 11 ή περισσότερα τµήµατα
Περιλ.:

Επέµβαση κατά Zielke

Πρωτογενώς σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα
Περιλ.:

Επέµβαση κατά Kaneda, Halm-Zielke ή Hopf

Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Πρωτογενώς σταθερό, 7 έως 10 επίπεδα
Περιλ.:

Επέµβαση κατά Kaneda, Halm-Zielke ή Hopf

Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Πρωτογενώς σταθερό, 11 ή περισσότερα επίπεδα
Περιλ.:

Επέµβαση κατά Kaneda, Halm-Zielke ή Hopf

Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Συνδυασµένη πρόσθια και οπίσθια σπονδυλοδεσία
.00

Πρωτογενώς µη σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα

.01

Πρωτογενώς µη σταθερό, 7 έως 10 τµήµατα

.02

Πρωτογενώς µη σταθερό, 11 ή περισσότερα τµήµατα

.03

Πρωτογενώς σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα

.04

Πρωτογενώς σταθερό, 7 έως 10 επίπεδα

.05

Πρωτογενώς σταθερό, 11 ή περισσότερα επίπεδα

Σηµ.:

Σηµ.:

Σηµ.:

383.08.12

Επέµβαση κατά Cotrel-Dubousset, σύστηµα Moss-Miami, Münsteraner σύστηµα διπλής
σταθεροποίησης, Universal σύστηµα σπονδυλικής στήλης, Xia σύστηµα σπονδυλικής Στήλης
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Πρόσθια σπονδυλοδεσία επιδιόρθωσης

Περιλ.:

383.08.11

Επέµβαση κατά Cotrel-Dubousset, σύστηµα Moss-Miami, Münsteraner σύστηµα διπλής
σταθεροποίησης, Universal σύστηµα σπονδυλικής στήλης, Xia σύστηµα σπονδυλικής Στήλης
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Πρωτογενώς σταθερό, 11 ή περισσότερα επίπεδα
Περιλ.:

383.08.10

Επέµβαση κατά Cotrel-Dubousset, σύστηµα Moss-Miami, Münsteraner σύστηµα διπλής
σταθεροποίησης, Universal σύστηµα σπονδυλικής στήλης, Xia σύστηµα σπονδυλικής Στήλης
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Πρωτογενώς σταθερό, 7 έως 10 επίπεδα
Περιλ.:

.07

Επέµβαση κατά Harrington

Πρωτογενώς σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα
Περιλ.:

.06

Επέµβαση κατά Harrington

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεµόνα.

Επιφυσιόδεση µε συνδετήρα από κράµα µε µνήµη σχήµατος [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]
.00

1 συνδετήρας

.01

2 συνδετήρες

.02

3 συνδετήρες

.03

4 συνδετήρες

.04

5 συνδετήρες

347

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3

383.08.13

383.08.14

.05

6 συνδετήρες

.06

7 συνδετήρες

.07

8 συνδετήρες

.08

9 συνδετήρες

.09

10 συνδετήρες

.10

11 συνδετήρες

.11

12 συνδετήρες

.12

13 ή περισσότεροι συνδετήρες

∆ιόρθωση ανωµαλίας της σπονδυλικής στήλης µε εµφύτευση σπονδυλικών εκτεινόµενων πλευρών τιτανίου
(VEPTR)
.00

1 εµφύτευµα

.01

2 εµφυτεύµατα

.02

3 εµφυτεύµατα

.03

4 ή περισσότερα εµφυτεύµατα

∆ιόρθωση ανωµαλίας της σπονδυλικής στήλης µε εµφύτευση εξωσωµατικής εκτεινόµενης ράβδου
.00

1 εµφύτευµα

.01

2 εµφυτεύµατα

.02

3 εµφυτεύµατα

.03

4 ή περισσότερα εµφυτεύµατα

383.08.98

Άλλη

383.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.09

Άλλες επεµβάσεις στη σπονδυλική στήλη

383.09.00

Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης

383.09.01

Εµφύτευση πρόθεσης µεσοσπονδυλίου δίσκου
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

3 επίπεδα

.03

4 ή περισσότερα επίπεδα

383.09.02

Αναθεώρηση πρόθεσης µεσοσπονδυλίου δίσκου (χωρίς αλλαγή)

383.09.03

Αλλαγή πρόθεσης µεσοσπονδυλίου δίσκου

383.09.04

Αφαίρεση ενδοπρόθεσης µεσοσπονδυλίου δίσκου

383.09.05

Αναθεώρηση επέµβασης της σπονδυλικής στήλης

383.09.06

Οστική αποσυµπίεση του νωτιαίου σωλήνα
Περιλ.:

Αποσυµπίεση µε µερική αρθρεκτοµή

.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

3 επίπεδα

.03

4 ή περισσότερα επίπεδα

383.09.07

Απελευθέρωση σε µία επιδιόρθωση ανωµαλίας ως πρώτη συνεδρία

383.09.08

Περιλ.: Σκολίωση
Σύνθετη ανακατασκευή µε σύντηξη (360 µοίρες), πρόσθια και οπίσθια
Περιλ.:
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Εµφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώµα, χωρίς ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της σπονδυλικής στήλης
Περιλ.:

Σπονδυλοπλαστική, πλαστική σπογγώδους

Εξαιρ.: Κυφοπλαστική (383.09.10 κ.επ.)

383.09.10

Σηµ.:

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

1 σπόνδυλος

.01

2 σπόνδυλοι

.02

3 σπόνδυλοι

.03

4 ή περισσότεροι σπόνδυλοι

Εµφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώµα, µε ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της σπονδυλικής στήλης
Περιλ.:

Κυφοπλαστική

Εξαιρ.: Σπονδυλοπλαστική, πλαστική σπογγώδους (383.09.09 κ.επ.)

383.09.11

383.09.12

383.09.13

383.09.14

Σηµ.:

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

1 σπόνδυλος

.01

2 σπόνδυλοι

.02

3 σπόνδυλοι

.03

4 ή περισσότεροι σπόνδυλοι

Εµφύτευση διαµεσοσπονδυλικού διαστολέα
.00

1 επίπεδο

.02

2 επίπεδα

.03

3 ή περισσότερα επίπεδα

Αλλαγή διαµεσοσπονδυλικού διαστολέα
.00

1 επίπεδο

.02

2 επίπεδα

.03

3 ή περισσότερα επίπεδα

Αφαίρεση διαµεσοσπονδυλικού διαστολέα
.00

1 επίπεδο

.02

2 επίπεδα

.03

3 ή περισσότερα επίπεδα

Λήψη κυττάρων µεσοσπονδύλιου δίσκου για καλλιέργεια ως ανεξάρτητη επέµβαση
Σηµ.:

383.09.15

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε επέµβαση για λήψη κυττάρων
µεσοσπονδύλιου δίσκου. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται αν η λήψη κυττάρων µεσοσπονδύλιου
δίσκου έγινε στα πλαίσια κάποιας άλλης επέµβασης.
Εµφύτευση in vitro καλλιεργηµένων ιστών στο µεσοσπονδύλιο δίσκο
.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

3 ή περισσότερα επίπεδα

383.09.98

Άλλη

383.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.10

Μικροεπεµβατική θεραπεία στην σπονδυλική στήλη (για αντιµετώπιση χρονίου
πόνου)

383.10.00

Θερµοπηξία ή κρυοπηξία ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων

Σηµ.:

383.10.01

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

3 ή περισσότερα επίπεδα

Θερµική διαµόρφωση του µεσοσπονδύλιου δίσκου
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.00

1 επίπεδο

.01

2 επίπεδα

.02

3 ή περισσότερα επίπεδα

383.10.98

Άλλη

383.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.11

Οστεοσύνθεση (δυναµική σταθεροποίηση) στη σπονδυλική στήλη
Εξαιρ.: Εµφύτευση ενδοπρόθεσης δίσκου (383.09.01 κ.επ.)
Εµφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώµα χωρίς ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της
σπονδυλικής στήλης (383.09.09 κ.επ.)
Εµφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώµα µε ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της
σπονδυλικής στήλης (383.09.09 κ.επ.)
Εµφύτευση διαµεσοσπονδυλικού διαστολέα (383.09.11 κ.επ.)
Σηµ.: Οι µέθοδοι που σχετίζονται µε την προσωρινή στερέωση των τµηµάτων της
σπονδυλικής στήλης περιλαµβάνονται στον κωδικό.
Για τους συνδυασµούς των τεχνικών της ενότητας κωδικών 383.11 κατά τη διάρκεια
µιας επέµβασης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά όλες οι παράµετροι.
Η πρόσθετη διενέργεια σπονδυλοδεσίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.06
κ.επ.).
Η πρόσθετη διενέργεια εκτοµής σπονδυλικού σώµατος πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (383.02.01, 383.02.02).
Η πρόσθετη διενέργεια αντικατάστασης σπονδυλικού σώµατος µε οστικό εµφύτευµα ή
από άλλο υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.07.00 κ.επ., 383.07.10 κ.επ).
Μια επιπλέον διενέργεια αυξητικής επέµβασης µε βίδες πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (383.29.00).
Η µεταµόσχευση σπογγώδους οστού (chips) ή φλοιο-σπογγωδών θρυµµάτων
(αυτογενών) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.05.09).
Η πρόσθετη χρήση οστικού υλικού ή οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (383.05.10 κ.επ, 383.05.11 κ.επ, 383.05.12 κ.επ, 383.05.13 κ.επ, 383.05.14
κ.επ.).
Η χρήση συστηµάτων για δυναµική σταθεροποίηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(383.29.01).
Ο αριθµός των τµηµάτων πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε
την ακόλουθη λίστα
00 1 τµήµα
01 2 τµήµατα
02 3 τµήµατα
03 4 ή περισσότερα τµήµατα

383.11.00** Με σύρµα, ταινία ελκυσµού
383.11.01** Με συνδετικό σύστηµα
383.11.02** Με βίδες
383.11.03** Με πρόσθια πλάκα-βίδες
383.11.04** Με οπίσθια πλάκα-βίδες
383.11.05** Με βίδες-ράβδους
383.11.06** Με αγκιστρωτή πλάκα
383.11.07** Με διασπονδυλικούς κλωβούς
383.11.08** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Σηµ.:

Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Η διάταση της σπονδυλικής στήλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (541 κ.επ.).

383.11.98** Άλλη
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383.11.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

383.29

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε επεµβάσεις στην σπονδυλική στήλη

383.29.00

Αυξητική επέµβαση µε βίδες

383.29.01

Περιλ.: Αυξητική επέµβαση από συνθετικό υλικό
∆υναµική σταθεροποίηση

384

Επεµβάσεις στην άκρα χείρα

Κεφάλαιο 3

Εξαιρ.: Επεµβάσεις στα οστά της άκρας χείρας (378, 379)
Επεµβάσεις στους αρθρικούς θυλάκους της άκρας χείρας (385.09)
Επεµβάσεις στον όνυχα (389.08)
Ακρωτηριασµός (386.03)
Επανεµφύτευση (386.00)
Αναθεώρηση κολοβώµατος ακρωτηριασµού (386.06)
Σηµ.: Για δοµές που εκτείνονται σε περισσότερες από δύο περιοχές, η εντόπιση της
επεµβατικής πράξης είναι ζωτικής σηµασίας για την κωδικοποίησή της. Αν η επέµβαση
πραγµατοποιείται τόσο στην άκρα χείρα όσο και στο αντιβράχιο, τότε πρέπει να
χρησιµοποιούνται δύο κωδικοί, ένας από την ενότητα 384 και ένας από την ενότητα
385. Το όριο για τους κωδικούς της ενότητας 385 "Επεµβατικές πράξεις µυών,
τενόντων, περιτονιών και αρθρικών θυλάκων" είναι η εγγύς άρθρωση του καρπού.
Η παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας σύνθετων τραυµατισµών στο χέρι πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά:
• Φροντίδα της επιδερµίδας (389 κ.επ.)
• Φροντίδα των µυών (384.03)
• Φροντίδα των οστών και των αρθρώσεων (379 κ.επ.)
• Φροντίδα των τενόντων (384.00)
• Φροντίδα των νεύρων (304, 305)
• Φροντίδα των αγγείων (338.08)
• Φροντίδα της περιτονίας (384.02)

384.00

Επεµβάσεις των τενόντων της άκρας χείρας
Εξαιρ.: Υµενεκτοµή των τενόντων και των τενόντιων ελύτρων του χεριού (384.05.00,
384.05.01)
Σηµ.: Η προσωρινή σταθεροποίηση µιας άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(384.09.01).
Η αφαίρεση ενός τένοντα για µεταµόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(385.02.15).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Καµπτήρας τένοντας του καρπού
01↔ Καµπτήρας τένοντας του δακτύλου
02↔ Καµπτήρας τένοντας αντίχειρα
03↔ Εκτείνων τένοντας του καρπού
04↔ Εκτείνων τένοντας του δακτύλου
05↔ Εκτείνων τένοντας του αντίχειρα
06↔ Τενόντιο έλυτρο καρπού
07↔ Τενόντιο έλυτρο δακτύλου
08↔ Τενόντιο έλυτρο αντίχειρα
09↔ Τενόντιο έλυτρο παλάµης
98↔ Άλλο
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384.00.00** Τοµή
Περιλ.: Παροχέτευση, αφαίρεση ξένων σωµάτων
384.00.03** ∆ιαχωρισµός τενόντων

384.00.04** Χειρουργικός καθαρισµός
384.00.05** Εκτοµή
Περιλ.: Αφαίρεση γαγγλίου τένοντα
384.00.06** Πρωτογενής συρραφή

384.00.07** ∆ευτερογενής συρραφή
384.00.08** Τενοντόλυση
384.00.09** Τενοντόδεση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.10** Επιµήκυνση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.11** Βράχυνση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.12** Μετάθεση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.13** ∆ηµιουργία µιας βάσης µοσχεύµατος [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
Περιλ.:

Εµφύτευση ράβδου σιλικόνης

Εµφύτευση καλωδίου σιλικόνης
384.00.14** Μεταµόσχευση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.15** Αναθεώρηση εµφυτεύµατος (χωρίς αλλαγή) [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.16** Αλλαγή εµφυτεύµατος [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.17** Αφαίρεση εµφυτεύµατος [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.19** Τενοντοπλαστική
384.00.20** Σύνδεση τενόντων [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.21** Οστική επανασταθεροποίηση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
Περιλ.: Επανακαθήλωση µε µεταλλική άγκυρα
384.00.22** ∆ιαδερµική τενοντοτοµή [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]

384.00.23** Τενοντοτοµή, ανοικτά χειρουργικά [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.24** Τενοντοτοµή µη καθορισµένης προσπέλασης [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
384.00.98** Άλλη
384.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.01

Επεµβάσεις στους συνδέσµους της άκρας χείρας
Σηµ.:

Η προσωρινή σταθεροποίηση µιας άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(384.09.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Κερκιδοκαρπικός σύνδεσµος
01↔ Εγκάρσιος σύνδεσµος
02↔ Άλλοι σύνδεσµοι της άρθρωσης του καρπού
03↔ Σύνδεσµοι των καρποµετακαρπικών αρθρώσεων
04↔ Σύνδεσµοι των µετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων (εκτός του
αντίχειρα)
05↔ Σύνδεσµοι της µετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα
06↔ Σύνδεσµοι των µεσοφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων (εκτός του αντίχειρα)
07↔ Σύνδεσµοι των µεσοφαλαγγικών αρθρώσεων του αντίχειρα
98↔ Άλλο

384.01.00** Τοµή
Περιλ.:
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384.01.01** ∆ιατοµή
384.01.02** Εκτοµή, µερική
384.01.03** Εκτοµή, ολική
384.01.04** Πρωτογενής συρραφή
384.01.05** ∆ευτερογενής συρραφή
384.01.06** Πλαστική αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό
384.01.07** Πλαστική αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό και διασυνδεσµική σταθεροποίηση
384.01.08** Πλαστική αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό και διοστική σταθεροποίηση
384.01.09** Αφαίρεση µοσχεύµατος
384.01.10** Οστική επανασταθεροποίηση
384.01.98** Άλλη
384.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.02

Επεµβάσεις στις περιτονίες, στην παλάµη και στα δάκτυλα
Σηµ.:

Η προσωρινή σταθεροποίηση µιας άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(384.09.01).
Η πλαστική χειρουργική επέµβαση µε τοπικό κρηµνό (π.χ. πλαστική-Ζ) ή η
µεταµόσχευση δέρµατος πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (390.02 κ.επ., 390.03
κ.επ.).
Για τους κωδικούς µε ** η εντόπιση της επέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η
υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Ένα δάχτυλο
01↔ Πολλά δάχτυλα

384.02.00↔ Εκτοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά
384.02.01↔ Εκτοµή περιτονίας, διαδερµικά
384.02.02↔ Εκτοµή περιτονίας µερική, µόνο παλαµιαία επιφάνεια
384.02.03↔ Εκτοµή περιτονίας ολική, µόνο παλαµιαία επιφάνεια
384.02.04** Εκτοµή περιτονίας µε 1 νευρόλυση
384.02.05** Εκτοµή περιτονίας µε περισσότερες νευρολύσεις
384.02.06** Εκτοµή περιτονίας µε 1 νευρόλυση και 1 αρτηριόλυση
384.02.07** Εκτοµή περιτονίας µε περισσότερες νευρολύσεις και αρτηριολύσεις
384.02.08** Εκτοµή περιτονίας µε λύση της άρθρωσης
Περιλ.:
384.02.98↔ Άλλη

Νευρόλυση και αρτηριόλυση

384.02.99

Περιλ.: Αφαίρεση οζιδίων του Garrod [knuckle pads]
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.03

Επεµβάσεις στους µύες της άκρας χείρας

384.03.00↔ Τοµή
Περιλ.: Παροχέτευση
384.03.01↔ ∆ιατοµή, µερική

384.03.02↔ ∆ιατοµή, ολική
384.03.03↔ Εξαγωγή
384.03.04↔ Εκτοµή, µερική
384.03.05↔ Εκτοµή, ολική
384.03.06↔ Συρραφή
384.03.07↔ Επανεισαγωγή
384.03.08↔ Μετάθεση
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384.03.09↔ Μεταµόσχευση
384.03.10↔ Επιµήκυνση
384.03.11↔ Βράχυνση
384.03.98↔ Άλλη
384.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.04

Αναθεώρηση στις αρθρώσεις της άκρας χείρας
Εξαιρ.: Αναθεώρηση πηχεοκαρπικής (380.00)
Αρθροσκοπικές επεµβατικές πράξεις αρθρώσεων (381)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού
01↔ Πολλές από τις αρθρώσεις του καρπού
02↔ Πολυγωνοµετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα
03↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη
04↔ Μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές
05↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη
06↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε ένα δάκτυλο
07↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε πολλά δάκτυλα
98↔ Άλλη

384.04.00** Αρθροτοµή
384.04.01** Εκτοµή παθολογικών ιστών
Περιλ.: Εκτοµή αρθρικής κάψας
384.04.02** Έκπλυση της άρθρωσης µε παροχέτευση
Περιλ.: Τοποθέτηση/Εισαγωγή εµφυτεύµατος που φέρει φαρµακευτική ουσία
384.04.03** Χειρουργικός καθαρισµός

384.04.04** Εξοµάλυνση αρθρικής επιφάνειας
Περιλ.: Αφαίρεση οστού
384.04.05** Κινητοποίηση άρθρωσης

384.04.06** Αφαίρεση ελεύθερων αρθρικών σωµάτων
384.04.07** Αφαίρεση ξένου σώµατος
384.04.98** Άλλη
384.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.05

Εκτοµή αρθρικών υµένων στην άκρα χείρα

384.05.00

Τένοντες και τενόντια έλυτρα, µερικώς

Εξαιρ.: Υµενεκτοµή στην άρθρωση του καρπού (380.00.04, 380.00.05)

384.05.01
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.00↔

Καµπτήρες τένοντες του καρπού

.01↔

Καµπτήρες τένοντες των δακτύλων

.02↔

Καµπτήρας τένοντας του αντίχειρα

.03↔

Εκτείνοντες τένοντες του καρπού

.04↔

Εκτείνοντες τένοντες των δακτύλων

.05↔

Εκτείνοντες τένοντες του αντίχειρα

.98↔

Άλλη

Τένοντες και τενόντια έλυτρα, ολικώς
.00↔

Καµπτήρες τένοντες του καρπού

.01↔

Καµπτήρες τένοντες των δακτύλων
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.02↔

Καµπτήρας τένοντας του αντίχειρα

.03↔

Εκτείνοντες τένοντες του καρπού

.04↔

Εκτείνοντες τένοντες των δακτύλων

.05↔

Εκτείνοντες τένοντες του αντίχειρα

.98↔

Άλλη

384.05.02↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού
Περιλ.: Καρποµετακάρπια άρθρωση
384.05.03↔ Άρθρωση του καρπού, πολλαπλές

384.05.04↔ Πολυγωνοµετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα
384.05.05↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη
384.05.06↔ Μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές
384.05.07↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη
384.05.08↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές, σε ένα δάκτυλο
384.05.09↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές, σε πολλά δάκτυλα
384.05.98↔ Άλλη
384.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.06

Αρθρόδεση στις αρθρώσεις της άκρας χείρας
Εξαιρ.: Αρθρόδεση στην άρθρωση του καρπού (380.08.06)
Προσωρινή σταθεροποίηση αρθρώσεων άκρας χείρας (384.09.01)
Σηµ.: Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).

384.06.00↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού
Περιλ.: Καρποµετακάρπια άρθρωση
384.06.01↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού, µε πλαστική του σπογγώδους οστού
Περιλ.: Καρποµετακάρπια άρθρωση
384.06.02↔ Άρθρωση του καρπού, πολλαπλές

384.06.03↔ Άρθρωση του καρπού, πολλαπλές, µε πλαστική του σπογγώδους οστού
384.06.04↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη
384.06.05↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη, µε πλαστική σπογγώδους οστού
384.06.06↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές
384.06.07↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές, µε πλαστική σπογγώδους οστού
384.06.98↔ Άλλη
384.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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384.07

Εκτοµή-αρθροπλαστική στις αρθρώσεις της άκρας χείρας
Εξαιρ.: Αρθροπλαστική εκτοµής στον καρπό (382.09.05)
Σηµ.: Η αφαίρεση ενός οστικού µοσχεύµατος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού
01↔ Πολλές από τις αρθρώσεις του καρπού
02↔ Πολυγωνοµετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα
03↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη
04↔ Μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές
05↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, µεµονωµένη
06↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε ένα δάκτυλο
07↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε πολλά δάκτυλα
98↔ Άλλο

384.07.00** Αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό
384.07.01** Αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό και τενοντοµετάθεση
384.07.02** Αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό και απελευθέρωση του τένοντα
384.07.03** Αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό, µε µετάθεση και απελευθέρωση του τένοντα
384.07.04** Αποκατάσταση µε αυτογενές υλικό και αποκατάσταση της επιφάνειας της άρθρωσης
384.07.05** Αποκατάσταση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
384.07.06** Αποκατάσταση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό και αποκατάστασης των συνδέσµων και της κάψας
384.07.98** Άλλη
384.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.08

Επεµβάσεις σε συγγενείς ανωµαλίες της άκρας χείρας
Εξαιρ.: Επεµβάσεις ακρωτηριασµού (386.03)
Επέµβαση διόρθωσης συνδακτυλίας (391.07)
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν η επέµβαση δεν µπορεί να
καταχωρηθεί µε τη χρήση µεµονωµένων κωδικών, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της
αγγείωσης και νεύρωσης.

384.08.00↔ Χειρουργικός καθαρισµός µαλακών µορίων, µέχρι το επίπεδο της άρθρωσης
384.08.01↔ Κερκιδοποίηση
384.08.02↔ Εκτοµή συσφικτικών δακτυλίων µε πλαστική αποκατάσταση
Σηµ.:
384.08.98↔ Άλλη

Η µεταµόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).

384.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

384.09

Άλλες επεµβάσεις στην άκρα χείρα

384.09.00↔ Εκτοµή γαγγλίου
Περιλ.: Εκτοµή αρθρικού θύλακα
384.09.01↔ Προσωρινή στερέωση µιας άρθρωσης
Εξαιρ.: Προσωρινή σταθεροποίηση της άρθρωσης του καρπού (380.09.02)
384.09.03↔ Ριζική εκτοµή προσβεβληµένων ιστών
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις στη σύσπαση Dupuytren (384.02)
384.09.04↔ Ριζική εκτοµή προσβεβληµένων ιστών µε ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις στη σύσπαση Dupuytren (384.02)
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384.09.05↔ Ριζική εκτοµή προσβεβληµένων ιστών µε εκτεταµένη Παρασκευή
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις στη σύσπαση Dupuytren (384.02)
384.09.06↔ Αρθροανύψωση
Εξαιρ.: Αρθροανύψωση καρπού (380.09.01)
384.09.07↔ Μετάθεση ενός δακτύλου σε δάκτυλο

384.09.08

Μετάθεση ενός δακτύλου σε αντίχειρα
.00↔

Χωρίς ανασύνθεση του πρώτου µετακαρπίου

.01↔

Με ανασύνθεση του πρώτου µετακαρπίου

384.09.09↔ Ελεύθερη µεταµόσχευση δακτύλου
384.09.10↔ Ελεύθερη µεταµόσχευση ενός δακτύλου ποδός για αντικατάσταση δακτύλου
384.09.98↔ Άλλη
384.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

385

Επεµβατικές πράξεις µυών, τενόντων, περιτονιών και αρθρικών θυλάκων
Εξαιρ.: Επεµβάσεις µυών, τενόντων, περιτονιών άκρας χείρας και καρπού (384)
Σηµ.: ∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).
Για δοµές που εκτείνονται σε περισσότερες από δύο περιοχές η εντόπιση της
επεµβατικής πράξης είναι ζωτικής σηµασίας για την κωδικοποίησή της. Αν η επέµβαση
πραγµατοποιείται τόσο στην άκρα χείρα όσο και στο αντιβράχιο, τότε πρέπει να
χρησιµοποιούνται δύο κωδικοί, ένας από την ενότητα 384 και ένας από την ενότητα
385. Το όριο για τους κωδικούς της ενότητας 384 "Επεµβάσεις στην άκρα χείρα" είναι
η εγγύς άρθρωση του καρπού.
Η εντόπιση για τους κωδικούς 385.00 έως 385.03, 385.05 και 385.06 πρέπει να
κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00↔ Κεφαλή και τράχηλος
01↔ Ώµος και µασχάλη
02↔ Βραχίονας και αγκώνας
03↔ Αντιβράχιο
05↔ Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
06↔ Κοιλιακή χώρα
07↔ Βουβωνική, γεννητική χώρα και γλουτοί
08↔ Μηρός και γόνατο
09↔ Κνήµη
10↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

385.00

Τοµή µυός, τένοντα και περιτονίας
Περιλ.: Τοµή τενόντιων ελύτρων
Περιορισµένος χειρουργικός καθαρισµός µυών, τενόντων ή περιτονιών
Παροχέτευση αιµατώµατος, διάνοιξη αποστήµατος
Εξαιρ.: Σταθεροποίηση των περονιαίων (380.06.07)
∆ιάνοιξη περιτονίας (385.01)
Χειρουργικός καθαρισµός µαλακών µορίων σε πολλαπλά επίπεδα (386.09.01)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ανωτέρω
λίστα.

385.00.00** Τοµή µυός, επιµήκης
Περιλ.:

Παροχέτευση
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385.00.01** Τοµή µυός, εγκάρσια
Περιλ.: Παροχέτευση
385.00.02** Τοµή τένοντα, επιµήκης
Περιλ.: Παροχέτευση
385.00.03** Τοµή τένοντα, εγκάρσια
Περιλ.: Παροχέτευση
385.00.04** Τοµή του ελύτρου ενός τένοντα, µεµονωµένα, επιµήκης [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
Περιλ.: Παροχέτευση
385.00.05** Τοµή του ελύτρου ενός τένοντα, µεµονωµένα, εγκάρσια [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
Περιλ.: Παροχέτευση
385.00.06** Τοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά

385.00.07** Τοµή περιτονίας, διαδερµικά
385.00.08** Αφαίρεση ξένου σώµατος από µυ
385.00.09** Αφαίρεση ξένου σώµατος από τένοντα
385.00.10** Αφαίρεση ξένου σώµατος από περιτονία
385.00.11** Χειρουργικός καθαρισµός µυός
385.00.12** Χειρουργικός καθαρισµός τένοντα
Εξαιρ.: Αρθροσκοπικός χειρουργικός καθαρισµός τένοντα (381.09.01 κ.επ.)
385.00.13** Χειρουργικός καθαρισµός περιτονίας

385.00.98** Άλλη
385.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

385.01

∆ιατοµή µυών, τενόντων και περιτονιών
Περιλ.: ∆ιάνοιξη διαµερίσµατος, περιορισµένη στην περιτονία
Εξαιρ.: Εκτοµή διαµερίσµατος (385.02)
Σηµ.: Η εντόπιση στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται σύµφωνα µε τη λίστα πριν
τον κωδικό 385.00.

385.01.00** ∆ιατοµή µυός
385.01.01** Τενοντοτοµή, ανοικτά χειρουργικά
385.01.02** Τενοντοτοµή διαδερµικά
385.01.03** ∆ιατοµή ελύτρου τένοντα, επιµήκης [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.01.04** ∆ιατοµή ελύτρου τένοντα, εγκάρσια [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.01.05** Εγκάρσια διατοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, µερική
385.01.06** Εγκάρσια διατοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, ολική
385.01.07** Εγκάρσια διατοµή περιτονίας, διαδερµικά
385.01.08** Επιµήκης διατοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, µερική, ένα τµήµα και χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
385.01.09** Επιµήκης διατοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, ολική, ένα τµήµα και χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
385.01.10** Επιµήκης διατοµή περιτονίας, διαδερµικά
385.01.11** Επιµήκης διατοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, µερική, πολλά τµήµατα
385.01.12** Επιµήκης διατοµή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, ολική, πολλά τµήµατα
385.01.13** Εξαγωγή
385.01.98** Άλλη
385.01.99
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Εκτοµή µυών, τενόντων και περιτονιών
Περιλ.: Εκτοµή διαµερίσµατος
Εξαιρ.: ∆ιάνοιξη διαµερίσµατος (385.01)
Εκτοµή µαλακών µορίων του θωρακικού τοιχώµατος (334.03.00)
Σηµ.: Η εντόπιση στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται σύµφωνα µε τη λίστα πριν
τον κωδικό 385.00.

385.02.00** Εκτοµή τένοντα, µερική
385.02.01** Εκτοµή τένοντα, ολική
385.02.02** Εκτοµή ελύτρου τένοντα, µερική [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.02.03** Εκτοµή ελύτρου τένοντα, ολική [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.02.04** Εκτοµή ενός µυός, επί της περιτονίας, µερική
385.02.05** Εκτοµή ενός µυός, επί της περιτονίας, ολική
385.02.06** Εκτοµή ενός µυός, υπό την περιτονία, µερική
385.02.07** Εκτοµή ενός µυός, υπό την περιτονία, ολική
385.02.08** Εκτοµή των µυών και των τενόντων, επί της περιτονίας
Περιλ.: Εξαίρεση όγκων µαλακών µορίων
385.02.09** Εκτοµή των µυών και των τενόντων, υπό της περιτονίας
Περιλ.: Εξαίρεση όγκων µαλακών µορίων
385.02.10** Εκτοµή περιτονίας

385.02.11** Εκτοµή διαµερίσµατος χωρίς ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
385.02.12** Εκτοµή διαµερίσµατος µε ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
385.02.13** Εκτοµή διαµερίσµατος µε εκτεταµένη παρασκευή
385.02.14** Λήψη µυϊκού ιστού για µεταµόσχευση
385.02.15** Λήψη τένοντα προς µεταµόσχευση
385.02.16** Λήψη περιτονίας για µεταµόσχευση
385.02.17** Εκτοµή άνω του ενός τµήµατος χωρίς ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
385.02.18** Εκτοµή άνω του ενός τµήµατος µε ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
385.02.98** Άλλη
385.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

385.03

Αποκατάσταση των µυών
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 385.00.

385.03.00** Επανασταθεροποίηση
385.03.01** Συρραφή
385.03.02** Επιµήκυνση και συρραφή
385.03.03** Βράχυνση και συρραφή
385.03.04** Πλαστική
385.03.05** Μετάθεση
385.03.06** Μεταµόσχευση
385.03.07** Αναθεώρηση µοσχεύµατος (χωρίς αλλαγή)
385.03.08** Αλλαγή µοσχεύµατος
385.03.09** Αφαίρεση µοσχεύµατος
385.03.98** Άλλη
385.03.99

Περιλ.: Έκπλυση ενδοµυϊκής κοιλότητας
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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385.04

Αποκατάσταση των τενόντων
Εξαιρ.: Αποκατάσταση του πετάλου στροφέων (380.05.07)
Σηµ.: Η αφαίρεση ενός τένοντα για µεταµόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(385.02.15).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Κεφαλή και τράχηλος
01↔ Ώµος και µασχάλη
02↔ Βραχίονας και αγκώνας
03↔ Αντιβράχιο
05↔ Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
06↔ Κοιλιακή χώρα
07↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί
08↔ Μηρός και γόνατο
09↔ Κνήµη
11↔ Ράχη άκρου πόδα και ταρσός
12↔ Μετατάρσια και φάλαγγες ποδιού
98↔ Άλλο

385.04.00** Επιµήκυνση
385.04.01** Βράχυνση
385.04.02** Μετάθεση [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-09,11,12,98]
385.04.03** Αυξητική επέµβαση
385.04.04** Πλαστική επέµβαση αντικατάστασης
385.04.05** Πλαστική επέµβαση αντικατάστασης µε παρεµβολή
385.04.06** ∆ηµιουργία µιας βάσης µοσχεύµατος
385.04.07** Μεταµόσχευση
385.04.08** Αλλαγή µοσχεύµατος
385.04.09** Αφαίρεση µοσχεύµατος
385.04.10** Αποκατάσταση µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).

385.04.98** Άλλη
385.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

385.05

Συρραφή και άλλες χειρουργικές επεµβάσεις τενόντων και τενόντιων ελύτρων
Εξαιρ.: Μετάθεση επιγονατιδικού τένοντα (380.04.02, 380.04.03)
Αρθροσκοπική τενοντοτοµή της µακράς κεφαλής του δικεφάλου (381.04.07)
Αρθροσκοπική συρραφή της µακράς κεφαλής του δικεφάλου (381.04.08)
Αρθροσκοπική τενοντόδεση της µακράς κεφαλής του δικεφάλου (381.04.09)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 385.00.

385.05.00** Επανεισαγωγή τένοντα
385.05.01** Συρραφή τένοντα, πρωτογενής
385.05.02** Συρραφή τένοντα, δευτερογενής
385.05.03** Συρραφή του ελύτρου του τένοντα, πρωτογενής
385.05.04** Συρραφή του ελύτρου του τένοντα, δευτερογενής
385.05.05** Τενοντόλυση, ένας τένοντας
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385.05.06** Τενοντόλυση, πολλοί τένοντες
385.05.07** Τενοντόδεση τένοντα, πρωτογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.08** Τενοντόδεση τένοντα, δευτερογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.09** Τενοντόδεση πολλών τενόντων, πρωτογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.10** Τενοντόδεση πολλών τενόντων, δευτερογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.11** Έκπλυση τενόντιου ελύτρου
385.05.98** Άλλη
385.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

385.06

Αποκατάσταση των περιτονιών
Σηµ.:

Η λήψη περιτονίας για µεταµόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 385.00.

385.06.00** Συρραφή
385.06.01** Επιµήκυνση
385.06.02** Βράχυνση (ρίκνωση)
385.06.03** ∆ιπλασιασµός περιτονίας
385.06.04** Μεταµόσχευση, αυτογενής
385.06.05** Μεταµόσχευση, αλλογενής
385.06.06** Αναθεώρηση µοσχεύµατος
385.06.07** Αλλαγή µοσχεύµατος
385.06.08** Αφαίρεση µοσχεύµατος
385.06.09** Κάλυψη ελλείµµατος µε αυτογενές υλικό
385.06.10** Κάλυψη ελλείµµατος µε αλλογενές υλικό
385.06.98** Άλλη
385.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

385.07

Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικούς κρηµνούς µυών και περιτονιών
Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση θωρακικού τοιχώµατος (334.06)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Κεφαλή και τράχηλος
01↔ Ώµος και µασχάλη
02↔ Βραχίονας και αγκώνας
03↔ Αντιβράχιο
04↔ Άκρα χείρα
05↔ Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
06↔ Κοιλιακή χώρα
07↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί
08↔ Μηρός και γόνατο
09↔ Κνήµη
10↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

385.07.00** Κρηµνός δέρµατος-περιτονίας
385.07.01** Κρηµνός δέρµατος-περιτονίας, µισχωτός µε αγγείωση
385.07.02** Λιπο-περιτοναϊκός κρηµνός
385.07.03** Λιπο-περιτοναϊκός κρηµνός, µισχωτός µε αγγείωση
385.07.04** Περιτοναϊκός κρηµνός
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385.07.05** Περιτοναϊκός κρηµνός, µισχωτός µε αγγείωση
385.07.06** Μυοδερµατικός κρηµνός
385.07.07** Μυοδερµατικός κρηµνός, µισχωτός µε αγγείωση
385.07.08** Μυϊκός κρηµνός
385.07.09** Μυϊκός κρηµνός, µισχωτός µε αγγείωση
385.07.10** ∆ιαχωρισµός µίσχου κρηµνού
Περιλ.:
385.07.98** Άλλη

Μεταφορά κνηµνού στους γειτονικούς ιστούς

385.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

385.08

Λήψη και µεταµόσχευση µυός, τένοντα και περιτονίας µε µικροαγγειακές
αναστοµώσεις
Περιλ.: Προετοιµασία της περιοχής υποδοχής
Εξαιρ.: Αφαίρεση οστικού µοσχεύµατος µε µικροαγγειακή αναστόµωση (378.03.05)
Σηµ.: Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η εισαγωγή υλικών οστεοσύνθεσης σε µαλακό ιστό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(386.09.02).
Η κάλυψη του ελλείµµατος της δότριας περιοχής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(390).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Κεφαλή και τράχηλος
01↔ Ώµος και µασχάλη
02↔ Βραχίονας και αγκώνας
03↔ Αντιβράχιο
04↔ Άκρα χείρα
05↔ Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
06↔ Κοιλιακή χώρα
07↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί
08↔ Μηρός και γόνατο
09↔ Κνήµη
10↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

385.08.00** Λήψη δερµο-περιτοναϊκού κρηµνού
385.08.01** Λήψη δερµο-υποδόριου κρηµνού
385.08.02** Λήψη µυοδερµατικού κρηµνού
385.08.03** Λήψη οστεο-µυο-δερµατικού κρηµνού ή οστεο-περιτοναιο-µυϊκού κρηµνού
385.08.04** Λήψη άλλου µοσχεύµατος
385.08.05** Μεταµόσχευση δερµο-περιτοναϊκού κρηµνού
385.08.06** Μεταµόσχευση δερµο-υποδόριου κρηµνού
385.08.07** Μεταµόσχευση µυοδερµατικού κρηµνού
385.08.08** Μεταµόσχευση οστεο-µυο-δερµατικού κρηµνού ή οστεο-περιτοναιο-δερµατικού κρηµνού
385.08.09** Μεταµόσχευση άλλου µοσχεύµατος
385.08.98** Άλλη
385.08.99
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Άλλες επεµβάσεις σε µύες, τένοντες και περιτονίες
Εξαιρ.: ∆ιεύρυνση υπακρωµιακού χώρου (381.04.03)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
00↔ Κεφαλή και τράχηλος
01↔ Ώµος και µασχάλη
02↔ Βραχίονας και αγκώνας
03↔ Αντιβράχιο
04↔ Άκρα χείρα
05↔ Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
06↔ Κοιλιακή χώρα
07↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί
08↔ Μηρός και γόνατο
09↔ Κνήµη
10↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

385.09.00** ∆ιατοµή αρθρικού θυλάκου
385.09.01** Ολική εκτοµή αθρικού θυλάκου
385.09.02** Εκτοµή γαγγλίου
Περιλ.:

Αφαίρεση κύστης Baker

Εξαιρ.: Εκτοµή γαγγλίου άκρας χείρας (384.09.00)

Αρθροσκοπική εκτοµή γαγγλίου (381.09.02 κ.επ.)
385.09.03** ∆ιαδερµική καταστροφή των µαλακών µορίων µε θερµική κατάλυση
385.09.98** Άλλη
385.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386

Επανασυγκόλληση, εξάρθρωση και ακρωτηριασµός και άλλες
επεµβατικές πράξεις στο µυοσκελετικό σύστηµα
Περιλ.: Επεµβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωµαλίες άκρου πόδα
Επεµβατικές πράξεις σε άλλες συγγενείς ανωµαλίες του µυοσκελετικού συστήµατος
Άλλες επεµβάσεις στο µυοσκελετικό σύστηµα
Σηµ.: ∆απανηρές γύψινες επιδέσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

386.00

Επανεµφύτευση άνω άκρου
Σηµ.:

Η επανασυγκόλληση πραγµατοποιείται µε σκοπό την αποκατάσταση της
λειτουργικότητας και της βιωσιµότητας ενός πλήρως ή µερικώς-µε απώλεια
βιωσιµότητας-ακρωτηριασµένου άκρου.
Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται µόνο όταν διενεργούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες
πράξεις:
• Μία οστεοσύνθεση/αρθρόδεση
• ∆ύο συρραφές αγγείων, εκ των οποίων τουλάχιστον µία συρραφή αρτηρίας
• Μία συρραφή νεύρου ή αποκατάσταση νεύρου µε τη βοήθεια νευρικού αγωγού
• Μια συρραφή τένοντα
Όλες οι διενεργηθείσες οστεοσυνθέσεις/αρθροδέσεις, συρραφές αγγείων, νεύρων,
τενόντων περιλαµβάνονται στον κωδικό.
Η κάλυψη ενός ελλείµµατος µαλακών µορίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390).
Η µεταµόσχευση αγγείων, νεύρων, ή οστών (338, 339, 304, 305, 378.04) πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
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386.00.00↔ Επανεµφύτευση στο βραχίονα
386.00.01↔ Επανεµφύτευση στον αγκώνα
386.00.02↔ Επανεµφύτευση στο αντιβράχιο
386.00.03↔ Επανεµφύτευση στην πηχεοκαρπική
386.00.04↔ Επανεµφύτευση στις µετακαρπιοφαλαγγικές
386.00.05↔ Επανεµφύτευση στον αντίχειρα
386.00.06↔ Επανεµφύτευση στο δάκτυλο της χειρός
Σηµ.:
386.00.98↔ Άλλη

Η επανασυγκόλληση κάθε δακτύλου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

386.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.01

Επανεµφύτευση κάτω άκρου
Σηµ.:

Η επανασυγκόλληση πραγµατοποιείται µε σκοπό την αποκατάσταση της
λειτουργικότητας και της βιωσιµότητας ενός πλήρως ή µερικώς-µε απώλεια
βιωσιµότητας-ακρωτηριασµένου άκρου.
Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται µόνο εάν διενεργούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες
διαδικασίες/επεµβατικές πράξεις:
• Μία οστεοσύνθεση/αρθρόδεση
• ∆ύο συρραφές αγγείων, εκ των οποίων τουλάχιστον µία συρραφή αρτηρίας
• Μία συρραφή νεύρου ή αποκατάσταση νεύρου µε τη βοήθεια νευρικού αγωγού
• Μια συρραφή τένοντα
Όλες οι διενεργηθείσες οστεοσυνθέσεις/αρθροδέσεις, συρραφές αγγείων, νεύρων,
τενόντων περιλαµβάνονται στον κωδικό.
Η κάλυψη ενός ελλείµµατος µαλακών µορίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390).
Η µεταµόσχευση αγγείων, νεύρων, ή οστών (338, 339, 304, 305, 378.04) πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

386.01.00↔ Επανεµφύτευση στο µηρό
386.01.01↔ Επανεµφύτευση στο γόνατο
386.01.02↔ Επανεµφύτευση στην κνήµη
386.01.03↔ Επανεµφύτευση στην ποδοκνηµική
386.01.04↔ Επανεµφύτευση στον ταρσό
386.01.05↔ Επανεµφύτευση στο δάκτυλο του ποδιού
Σηµ.:
386.01.98↔ Άλλη

Η επανασυγκόλληση κάθε δακτύλου του ποδιού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

386.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.02

Απεξάρθρωση και ακρωτηριασµός άνω άκρων

386.02.00↔ Ακρωτηριασµός στο επίπεδο του θώρακα και της ωµοπλάτης
386.02.01↔ Απεξάρθρωση του ώµου
386.02.02↔ Ακρωτηριασµός του βραχίονα
386.02.03↔ Απεξάρθρωση του αγκώνα
386.02.04↔ Ακρωτηριασµός του αντιβραχίου
386.02.98↔ Άλλη
386.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.03

Απεξάρθρωση και ακρωτηριασµός άκρας χειρός

386.03.00↔ Απεξάρθρωση του καρπού
386.03.01↔ Ακρωτηριασµός στο επίπεδο του καρπού
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386.03.02↔ Ακρωτηριασµός στο µέσο επίπεδο της άκρας χειρός
386.03.03↔ Ακρωτηριασµός δακτύλων
Ο ακρωτηριασµός κάθε δακτύλου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
386.03.04↔ Ακρωτηριασµός δακτύλων µε πλαστική δέρµατος ή µυός
Ο ακρωτηριασµός κάθε δακτύλου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
386.03.05↔ Απεξάρθρωση δακτύλων
386.03.06↔ Απεξάρθρωση δακτύλων µε πλαστική δέρµατος ή µυός
386.03.07↔ Ρίκνωση χειρός από τη ζώνη V
386.03.08↔ Ρίκνωση χειρός από τη ζώνη II
386.03.09↔ Ρίκνωση χειρός από τη ζώνη III ή IV
386.03.10↔ Ακρωτηριασµός στο επίπεδο του µετακαρπίου
386.03.98↔ Άλλη
386.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.04

Απεξάρθρωση και ακρωτηριασµός κάτω άκρων

386.04.00↔ Ηµιπυελοτοµή
386.04.01↔ Ατελής ηµιπυελεκτοµή
386.04.02↔ Απεξάρθρωση ισχίου
386.04.03↔ Ακρωτηριασµός µηρού, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
386.04.04↔ Ακρωτηριασµός του εγγύς τµήµατος του µηρού
386.04.05↔ Ακρωτηριασµός στο επίπεδο του µέσου και άπω τµήµατος του µηρού
386.04.06↔ Ακρωτηριασµός στο επίπεδο του γόνατος
386.04.07↔ Απεξάρθρωση του γόνατος
386.04.08↔ Ακρωτηριασµός κνήµης, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
386.04.09↔ Ακρωτηριασµός του εγγύς τµήµατος της κνήµης
386.04.10↔ Ακρωτηριασµός στο µέσο επίπεδο της κνήµης
386.04.98↔ Άλλη
386.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.05

Απεξάρθρωση και ακρωτηριασµός άκρου πόδα

386.05.00↔ Ακρωτηριασµός στο κατώτερο άκρο της κνήµης κατά Syme
386.05.01↔ Ακρωτηριασµός πόδα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
386.05.02↔ Ακρωτηριασµός πόδα κατά Spitzy
386.05.03↔ Ακρωτηριασµός πόδα κατά Pirogoff
386.05.04↔ Ακρωτηριασµός άκρου πόδα κατά Chopart
386.05.05↔ Ακρωτηριασµός µέσου πόδα κατά Lisfranc
386.05.06↔ Ακρωτηριασµός στο επίπεδο του µεταταρσίου
386.05.07↔ Ακρωτηριασµός των δακτύλων του ποδιού
Ο ακρωτηριασµός κάθε δακτύλου του ποδιού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Σηµ.:
386.05.08↔ Εκτοµή διαµερίσµατος των δακτύλων του πόδα
Σηµ.:
386.05.98↔ Άλλη

Ο ακρωτηριασµός κάθε δακτύλου του ποδιού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

386.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.06

Αναθεώρηση της έκτασης του ακρωτηριασµού

386.06.00↔ περιοχή του ώµου και του βραχίονα
386.06.01↔ Περιοχή του αντιβραχίου
365

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3
386.06.02↔ Περιοχή της άκρας χείρας
386.06.03↔ Περιοχή του µηρού
Περιλ.: Περιοχή του ισχίου
386.06.04↔ Περιοχή της κνήµης

386.06.05↔ Περιοχή του άκρου πόδα
386.06.98↔ Άλλη
386.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.07↔

Επεµβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωµαλίες άκρου πόδα
Σηµ.:

386.08

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν η επέµβαση δεν µπορεί να
καταχωρηθεί µε τη χρήση µεµονωµένων κωδικών, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της
αγγείωσης και νεύρωσης.

Επεµβατικές πράξεις σε άλλες συγγενείς ανωµαλίες του µυοσκελετικού συστήµατος
Εξαιρ.: Επεµβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωµαλίες άκρας χείρας (384.08) και άκρου πόδα
(386.07)
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν η επέµβαση δεν µπορεί να
καταχωρηθεί µε τη χρήση µεµονωµένων κωδικών, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της
αγγείωσης και νεύρωσης.

386.08.00

∆ιαχωρισµός σιαµαίων διδύµων

386.08.98

Άλλη

386.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

386.09

Άλλες επεµβάσεις στο µυοσκελετικό σύστηµα

386.09.00

Πλαστική περιστροφής (rotationplasty) κατά Βorggreve

386.09.01

Χειρουργικός καθαρισµός µαλακών µορίων, σε διαφορετικά επίπεδα
Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός µαλακών µορίων σε πολλαπλά επίπεδα σε εγκαύµατα (392.02.03)
Σηµ.:

386.09.02

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν δεν είναι ευδιάκριτη η ακριβής ιστική
προέλευση της βλάβης, π.χ.σε ουλώδη ιστό ή σηπτική εξεργασία.
Ενσωµάτωση υλικού οστεοσύνθεσης σε επεµβάσεις µαλακών µορίων
Περιλ.:

Τοποθέτηση βίδας ρύθµισης σε τραυµατισµούς ποδοκνηµικής µε συµµετοχή συνδέσµων

Εξαιρ.: Οστεοσύνθεση (378.06)
Σηµ.:

386.09.03

Ο κωδικός αυτός περιγράφει την τοποθέτηση υλικού οστεοσύνθεσης σε επεµβατικές πράξεις
µαλακών µορίων. Χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά σε κάθε επεµβατική πράξη.
Τοποθέτηση συνδεσµικού στοιχείου τεχνητού µέλους µε καθήλωση στο οστό (ενδο-εξω πρόθεση)
Σηµ.:
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ΕΤΙΠ 2017-v.2
386.09.04

Κεφάλαιο 3

Πολλαπλές µεµονωµένες επεµβάσεις στα µετακάρπια και τις φάλαγγες του χεριού σε έναν χρόνο
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι διενεργηθείσες επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά. Επεµβάσεις σε αγγεία και νεύρα κατατάσσονται σε ένα δάκτυλο. Σε χειρουργικές
επεµβάσεις αµφότερων των άκρων χειρών σε έναν χρόνο προστίθενται οι µεµονωµένες
επεµβάσεις κάθε µετακάρπιου και κάθε δακτύλου και καταχωρείται ο κωδικός που αντιστοιχεί
στο τελικό άθροισµα.
Συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες επεµβατικές πράξεις:
• Επεµβάσεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (304)
• Άλλες επεµβατικές πράξεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (305)
• Επεµβάσεις αγγείων (338 ... 339)
• Επεµβάσεις άλλων οστών (378)
• Ανάταξη κατάγµατος και εξαρθρήµατος (379)
• Ανοικτές χειρουργικές επεµβάσεις αρθρώσεων (380)
• Αρθροσκοπικές επεµβάσεις αρθρώσεων (381)
• Αντικατάσταση άρθρωσης και οστού µε ενδοπρόθεση (382)
• Επεµβατικές πράξεις στην άκρα χείρα (384)
• Επανασυγκόλληση, εξάρθρωση και ακρωτηριασµός άκρων και άλλες επεµβατικές πράξεις στο
µυοσκελετικό σύστηµα (386)

386.09.05

.00

Σε µετακάρπια και/ή φάλαγγες δύο δακτύλων

.01

Σε µετακάρπια και/ή φάλαγγες τριών δακτύλων

.02

Σε µετακάρπια και/ή φάλαγγες τεσσάρων δακτύλων

.03

Σε µετακάρπια και/η φάλαγγες πέντε δακτύλων

.04

Σε µετακάρπια και/η φάλαγγες έξι ή περισσότερων δακτύλων

Πολλαπλές µεµονωµένες επεµβάσεις στα µετατάρσια και/ή τις φάλαγγες του ποδιού σε έναν χρόνο
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι διενεργηθείσες επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά. Επεµβάσεις σε αγγεία και νεύρα κατατάσσονται σε ένα δάκτυλο. Σε χειρουργικές
επεµβάσεις αµφότερων των άκρων ποδών σε έναν χρόνο προστίθενται οι µεµονωµένες
επεµβάσεις κάθε µετατάρσιου και κάθε δακτύλου και καταχωρείται ο κωδικός που αντιστοιχεί
στο τελικό άθροισµα.
Συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες επεµβατικές πράξεις:
• Επεµβάσεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (304)
• Άλλες επεµβατικές πράξεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (305)
• Επεµβάσεις αγγείων (338 ... 339)
• Επεµβάσεις άλλων οστών (378)
• Ανάταξη κατάγµατος και εξαρθρήµατος (379)
• Ανοικτές χειρουργικές επεµβάσεις αρθρώσεων (380)
• Αρθροσκοπικές επεµβάσεις αρθρώσεων (381)
• Αντικατάσταση άρθρωσης και οστού µε ενδοπρόθεση (382)
• Επεµβατικές πράξεις µυών, τενόντων, περιτονιών και αρθρικών θυλάκων (385)
• Επανασυγκόλληση, εξάρθρωση και ακρωτηριασµός άκρων και άλλες επεµβατικές πράξεις στο
µυοσκελετικό σύστηµα (386)

.00

Σε µετατάρσια και/ή φάλαγγες δύο δακτύλων ποδιού

.01

Σε µετατάρσια και/ή φάλαγγες τριών δακτύλων ποδιού

.02

Σε µετατάρσια και/ή φάλαγγες τεσσάρων δακτύλων ποδιού

.03

Σε µετατάρσια και/ή φάλαγγες πέντε δακτύλων ποδιού

.04

Σε µετατάρσια και/ή φάλαγγες έξι ή περισσότερων δακτύλων ποδιού

386.09.98

Άλλη

386.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Οι εγχειρήσεις του µαστού
(387...388)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων αποδίδεται
µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία αποδίδεται µε
πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).

387

Εκτοµή και αφαίρεση του µαστού
Εξαιρ.: Επέµβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του µαστού (339.09.15)

387.00

Μερική µαστεκτοµή (µε διατήρηση του µαστού) και καταστροφή ιστών του µαστού
Περιλ.: Μετά από σήµανση και γαλακτογραφία
Σηµ.: Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).
Η µαστοπηξία είναι µια χειρουργική επέµβαση που αλλάζει σχήµα στο στήθος από την
άποψη της εκτοµής του δέρµατος και της (επανα-)τοποθέτησης της θηλαίας άλω στο
κέντρο.
Μειωτική πλαστική προσαρµοσµένη στον εκάστοτε όγκο είναι µια χειρουργική
επέµβαση που αλλάζει µορφή στο στήθος από την άποψη της µαστοπηξίας µε
σµίκρυνση του µαστού καθώς και της πρόσθετης εκτοµής υγιούς ιστού.
Ο τύπος της διόρθωσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την
ακόλουθη λίστα. Σε συνδυασµό διαφορετικών διαδικασιών χρησιµοποιείται µόνο η
εκάστοτε χρησιµοποιηθείσα διαδικασία:
00↔ Άµεση προσαρµογή των παρακείµενων επιφανειών του τραύµατος ή αποφυγή
προσαρµογής
01↔ Κάλυψη του ελλείµµατος µέσω κινητοποίησης και προσαρµογής µέχρι του 25%
του ιστού του µαστού (έως 1 τεταρτηµόριο)
02↔ Κάλυψη του ελλείµµατος µέσω κινητοποίησης και προσαρµογής πάνω από 25%
του ιστού του µαστού (πάνω από 1 τεταρτηµόριο)
03↔ Κάλυψη του ελλείµµατος µέσω µαστοπηξίας προσαρµοσµένης στον εκάστοτε
όγκο
04↔ Κάλυψη του ελλείµµατος µε τοπικό δερµατικό ή µυοδερµατικό κρηµνό
05↔ Κάλυψη του ελλείµµατος µέσω µειωτικής πλαστικής στήθους προσαρµοσµένης
στον εκάστοτε όγκο
06↔ Κάλυψη του ελλείµµατος µέσω αποµακρυσµένου κρηµνού χωρίς αγγείωση
07↔ Κάλυψη του ελλείµµατος µέσω ελεύθερου µοσχεύµατος µε µικροχειρουργική
αναστόµωση αγγείων
98↔ Άλλο

387.00.02** Εκτοµή πόρου [6η υποδιαίρεση: 00,01]
387.00.06** Τοπική καταστροφή [6η υποδιαίρεση: 00,01]
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Εκτοµή µε βιοψία εξ αντλίας αναρρόφησης (περιστροφικό νυστέρι)
Περιλ.:

Χειρισµός µέσω απεικονιστικών µεθόδων

Σηµ.:

Η απεικονιστική µέθοδος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφάλαιο 2).

.00↔

Χωρίς επισήµανση της θέσης της βιοψίας µε Clip

.01↔

Με επισήµανση της θέσης βιοψίας µε Clip

387.00.09** Τοπική εκτοµή [6η υποδιαίρεση: 00,01]
Περιλ.: Βιοψία εκτοµής, κωνοειδής εκτοµή, ογκεκτοµή
387.00.10** Μερική εκτοµή
Περιλ.:
387.00.98↔ Άλλη

Τµηµατική εκτοµή, εκτοµή τεταρτηµορίου

387.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

387.02

Τροποποιηµένη ριζική µαστεκτοµή
Σηµ.:

Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).
Η αποκατάσταση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (388.05 κ.επ., 388.06 κ.επ.).

387.02.00↔ Χωρίς εκτοµή της περιτονίας του µείζονος θωρακικού
387.02.01↔ Με εκτοµή της περιτονίας του µείζονος θωρακικού µυός
387.02.98↔ Άλλη
387.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

387.04

Ευρεία (ριζική) µαστεκτοµή µε εκτοµή του µείζονα και ελάσσονα θωρακικού µυός
και εκτοµή τµήµατος του θωρακικού τοιχώµατος
Σηµ.:

Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).
Η αποκατάσταση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (388.05 κ.επ., 388.06 κ.επ.).

387.04.00↔ Με τµηµατική εκτοµή του µείζονος θωρακικού µυός
387.04.01↔ Με τµηµατική εκτοµή του µείζονος και ελάσσονος θωρακικού µυός
387.04.02↔ Με πλήρη εκτοµή του µείζονος και ελάσσονος θωρακικού µυός
387.04.04↔ Με τµηµατική εκτοµή του ελάσσονος θωρακικού µυός
387.04.05↔ Με πλήρη εκτοµή του µείζονος θωρακικού µυός
387.04.06↔ Με πλήρη εκτοµή του ελάσσονος θωρακικού µυός
387.04.07↔ Με επιφανειακή µερική εκτοµή θωρακικού τοιχώµατος (µυών θωρακικού τοιχώµατος)
387.04.08↔ Με βαθιά µερική εκτοµή του θωρακικού τοιχώµατος
387.04.98↔ Άλλη
387.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

387.07

Υποδόρια µαστεκτοµή και τεχνική µαστεκτοµής µε διατήρηση µεγάλου τµήµατος
του δέρµατος
Σηµ.:

Η λεµφαδενεκτοµή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).
Η αποκατάσταση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (388.05 κ.επ., 388.06 κ.επ.).
Η µαστοπηξία είναι µια χειρουργική επέµβαση που αλλάζει σχήµα στο στήθος από την
άποψη της εκτοµής του δέρµατος και της (επανα-)τοποθέτησης της θηλαίας άλω στο
κέντρο.

387.07.00↔ Υποδόρια µαστεκτοµή
387.07.01

Μαστεκτοµή µε διατήρηση δέρµατος, µε πλήρη εκτοµή του µαζικού αδένα
.00↔

Χωρίς περαιτέρω παρεµβάσεις

.01↔

Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρµατος

.02↔

Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρµατος και δηµιουργία δερµο-χοριακού κρηµνού

.98↔

Άλλη
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387.07.02

Μαστεκτοµή µε διατήρηση της θηλής [NSM] µε πλήρη εκτοµή του µαζικού αδένα
.00↔

Χωρίς περαιτέρω παρεµβάσεις

.01↔

Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρµατος µέσω µαστοπηξίας

.02↔

Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρµατος µέσω µαστοπηξίας και δηµιουργίας δερµο-χοριακού κρηµνού

.98↔

Άλλη

387.07.98↔ Άλλη
387.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

387.09

Άλλη εκτοµή του µαστού

387.09.00↔ Εκτοµή έκτοπου µαστού
387.09.01↔ Επέµβαση σε γυναικοµαστία
387.09.98↔ Άλλη
387.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

388

Άλλες χειρουργικές επεµβάσεις στο µαστό
Εξαιρ.: Επέµβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του µαστού (339.09.15).

388.01

Τοµή του µαστού

388.01.00↔ Χωρίς περαιτέρω παρεµβάσεις
388.01.01↔ Παροχέτευση
388.01.02↔ ∆ιατοµή της κάψας µιας ενδοπρόθεσης µαστού
388.01.98↔ Άλλη
388.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

388.02

Επεµβάσεις στη θηλή του µαστού

388.02.00↔ Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός τραύµατος
388.02.01↔ Εκτοµή
Περιλ.: Εκτοµή υπεράριθµης θηλής
388.02.02↔ Εκτοµή µε εµφύτευση στο δέρµα σε άλλη περιοχή του σώµατος

388.02.03↔ Μετάθεση
388.02.04↔ Επανεµφύτευση
388.02.05↔ Πλαστική αποκατάσταση µε µεταµόσχευση δέρµατος
388.02.06↔ Πλαστική αποκατάσταση µε ∆ερµατοστιξία (τατουάζ)
388.02.07↔ Χειρουργική επέµβαση ανεστραµµένης θηλής
388.02.08↔ Πλαστική αποκατάσταση της θηλαίας άλω
388.02.98↔ Άλλη
388.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

388.03

Πλαστικές χειρουργικές επεµβάσεις αυξητικής µαστού
Περιλ.: Αφαίρεση διατατήρα δέρµατος
Εξαιρ.: Εµφύτευση διατατήρα δέρµατος (388.09.05)

388.03.00

388.03.01

Εµφύτευση αλλογενούς πρόθεσης, άλλη
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

Εµφύτευση αλλογενούς πρόθεσης, υπό τον µαζικό αδένα
.00↔
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Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

Εµφύτευση αλλογενούς πρόθεσης, κάτω από τον µείζωνα θωρακικό µυ
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

388.03.98↔ Άλλη
388.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

388.04

Μειωτική χειρουργική επέµβαση µαστού
Εξαιρ.: Αναρρόφηση λιπώδους ιστού του µαστού (391.01.01)

388.04.00↔ Χωρίς µεταµόσχευση θηλής του µαστού
388.04.01↔ Με ελεύθερο µόσχευµα θηλής µαστού
388.04.02↔ Με µόσχευµα θηλής µαστού χωρίς αγγείωση
388.04.98↔ Άλλη
388.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

388.05

Πλαστική αποκατάσταση του µαστού µε µεταµόσχευση δέρµατος και µυός

388.05.00↔ Μεταµόσχευση δέρµατος, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
388.05.01↔ Μεταµόσχευση δέρµατος µερικού πάχους
388.05.02↔ Μεταµόσχευση δέρµατος ολικού πάχους
388.05.03↔ Ελεύθερο µόσχευµα δέρµατος-µυός
Περιλ.: Ελεύθερος κρηµνός TRAM
388.05.04↔ Μισχωτό δερµατικό µόσχευµα

388.05.05↔ Μισχωτό µυϊκό µόσχευµα
388.05.06↔ Μισχωτό µυοδερµατικό µόσχευµα [µυοδερµατικός κρηµνός], χωρίς εµφύτευση πρόθεσης
Περιλ.: Kρηµνός TRAM χωρίς αγγείωση, κρηµνός από τον πλάγιο ραχιαίο
388.05.07↔ Μισχωτό µυοδερµατικό µόσχευµα [µυοδερµατικός κρηµνός], µε εµφύτευση πρόθεσης
Περιλ.: Kρηµνός TRAM χωρίς αγγείωση, κρηµνός από τον πλάγιο ραχιαίο
388.05.08↔ Κρηµνός επιπλόου

388.05.09↔ Ελεύθερο µόσχευµα δέρµατος-υποδορίου λίπους µε µικροαγγειακή αναστόµωση
Περιλ.:

Κρηµνός περιλαµβάνων την κάτω επιγάστρια διατιτραίνουσα [DIEP Flap] και την επιπολής κάτω
επιγάστρια διατιτραίνουσα αρτηρία [SIEP-Flap]

388.05.98↔ Άλλη
388.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

388.06

Άλλη πλαστική επέµβαση του µαστού
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει
να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
Σε περίπτωση επέµβασης εκτοµής σε έναν χρόνο πρέπει να κωδικοποιείται η
πρωτογενής αποκατάσταση και σε περίπτωση επέµβασης εκτοµής σε δύο χρόνους, η
δευτερογενής.

388.06.00↔ Συρραφή (µετά από τραυµατισµό)
388.06.02

Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισµός τραύµατος
Μαστοπηξία ως ανεξάρτητη παρέµβαση
Περιλ.:

Ανύψωση του µαστού

Σηµ.:

Η µαστοπηξία είναι µια χειρουργική επέµβαση που αλλάζει σχήµα στο στήθος από την άποψη
της εκτοµής του δέρµατος και της (επανα-)τοποθέτησης της θηλαίας άλω στο κέντρο.

.00↔

Με ελεύθερο µόσχευµα θηλής µαστού

.01↔

Με µόσχευµα θηλής µαστού όπου έχει προηγηθεί αιµόσταση
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.98↔

388.06.03

388.06.04

388.06.05

388.06.06

388.06.07

388.06.08

Άλλη

Πρωτογενής αποκατάσταση µε αλλοπρόθεση, υποδόρια
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

Πρωτογενής αποκατάσταση µε αλλοπρόθεση, υπό τον µείζονα θωρακικό µυ
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

Πρωτογενής αποκατάσταση µε αλλοπρόθεση, άλλη
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

∆ευτερογενής αποκατάσταση µε αλλοπρόθεση, υποδόρια
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

∆ευτερογενής αποκατάσταση µε αλλοπρόθεση, υπό τον µείζονα θωρακικό µυ
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

∆ευτερογενής αποκατάσταση µε αλλοπρόθεση, άλλη
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

388.06.98↔ Άλλη
388.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

388.09

Άλλες χειρουργικές επεµβάσεις στο µαστό
Σηµ.:

Ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει
να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).

388.09.00↔ Αφαίρεση πρόθεσης του µαστού
388.09.01↔ Αφαίρεση πρόθεσης του µαστού µε εκτοµή ινώδους κάψας
388.09.02

388.09.03

388.09.04

388.09.05

Αφαίρεση πρόθεσης του µαστού µε εκτοµή ινώδους κάψας και αντικατάσταση πρόθεσης
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

Αφαίρεση πρόθεσης του µαστού µε εκτοµή ινώδους κάψας, αντικατάσταση πρόθεσης και δηµιουργία νέας
θήκης
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

Αλλαγή πρόθεσης µαστού
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

Εµφύτευση διατατήρα δέρµατος
.00↔

Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

.01↔

Με υλικό ενίσχυσης του ιστού

388.09.06↔ Αφαίρεση διατατήρα δέρµατος
388.09.07↔ Αφαίρεση βαλβίδας πρόθεσης
388.09.98↔ Άλλη
388.09.99
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Χειρουργικές επεµβάσεις στο δέρµα και το υποδόριο
(389...392)
Σηµ.:

Η χρήση µικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.04),
εκτός εάν αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολλαπλών τραυµάτων αποδίδεται
µε πρόσθετο κωδικό (398.01).
Η διενέργεια επεµβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιµετώπισης πολυτραυµατία αποδίδεται µε
πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται µε πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν
αποδίδεται µε ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή µιας επεµβατικής πράξης αποδίδεται µε πρόσθετο κωδικό (399.05).

389

Χειρουργικές επεµβάσεις στο δέρµα και το υποδόριο
Εξαιρ.: Αφαίρεση/εκτοµή τµήµατος δέρµατος για µεταµόσχευση (390.01, 390.04)
Χειρουργικές επεµβάσεις στο δέρµα και το υποδόριο σε εγκαύµατα (392)
Χειρουργικές επεµβάσεις στα βλέφαρα (309)
Χειρουργικές επεµβάσεις στα αυτιά (318)
Χειρουργικές επεµβάσεις στη µύτη (321)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 389.00, 389.02 έως 389.05 µε
βάση την ακόλουθη λίστα:
00 Χείλος
04 Άλλα µέρη της κεφαλής
05 Τράχηλος
06↔ Ώµος και µασχαλιαία χώρα
07↔ Βραχίονας και αγκώνας
08↔ Αντιβράχιο
09↔ Άκρα χείρα
10 Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
11 Kοιλιακή χώρα
12 Bουβωνική και γεννητική χώρα
13 Γλουτοί
14↔ Mηρός και γόνατο
15↔ Kνήµη
16↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

389.00

∆ερµατοστιξία (τατουάζ) και εισαγωγή ξένων υλικών στο δέρµα και το υποδόριο
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ανωτέρω
λίστα.

389.00.00** ∆ερµατοστιξία (τατουάζ)
389.00.01** Εισαγωγή αυτογενούς υλικού
389.00.02** Εισαγωγή ξενογενούς υλικού
389.00.98** Άλλη
389.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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389.01

Τοµή κύστης κόκκυγος

389.02

Άλλη τοµή στο δέρµα και το υποδόριο
Περιλ.: Παροχέτευση αιµατώµατος, διάνοιξη αποστήµατος
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 389.00.

389.02.00** Χωρίς περαιτέρω παρεµβάσεις
389.02.01** Παροχέτευση
389.02.02** Αφαίρεση ξένου σώµατος
389.02.03** Εµφύτευση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία
389.02.04** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία
389.02.98** Άλλη
389.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

389.04

Τοπική εκτοµή προσβεβληµένων ιστών στο δέρµα και το υποδόριο
Περιλ.: Aποκατάσταση ουλών
Εξαιρ.: Καταστροφή παθολογικών ιστών δέρµατος και υποδορίου (391.05)
Σηµ.: Πολλαπλές εκτοµές δερµατικών βλαβών κωδικοποιούνται µόνο µία φορά, όταν
διενεργούνται κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας (επέµβασης) και η εντόπιση πρέπει να
κωδικοποιείται µε έναν κωδικό.
Μια Τοπική εκτοµή αντιστοιχεί σε µια περιοχή µέχρι 4 cm² ή ένα χώρο µέχρι 1 cm³.
Το είδος µιας ενδεχόµενης µεταµόσχευσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390.02
κ.επ.).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 389.00.

389.04.00** Εκτοµή, τοπική, χωρίς σύγκλειση τραύµατος σε πρώτο χρόνο
389.04.01** Εκτοµή, τοπική, µε σύγκλειση τραύµατος σε πρώτο χρόνο
389.04.02** Εκτοµή ιδρωτοποιών αδένων, τοπική
Περιλ.:
389.04.98** Άλλη

Τοπική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων µε απόξεση

389.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

389.05

Ριζική και ευρεία εκτοµή προσβεβληµένων ιστών στο δέρµα και το υποδόριο
Εξαιρ.: Περιοχικός λεµφαδενικός καθαρισµός µετά από ριζική εκτοµή προσβεβληµένων ιστών
δέρµατος και υποδορίου (340)
Σηµ.: Πολλαπλές εκτοµές δερµατικών βλαβών κωδικοποιούνται µόνο µία φορά, όταν
διενεργούνται κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας (επέµβασης) και η εντόπιση πρέπει να
κωδικοποιείται µε έναν κωδικό.
Με τον όρο µικρογραφική (ή ιστογραφική) χειρουργική εννοούνται επεµβάσεις, κατά
τις οποίες πριν την εκτοµή του όγκου χρησιµοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί
(ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούµενου ιστού.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 389.00.

389.05.00** Χωρίς σύγκλειση τραύµατος σε πρώτο χρόνο
389.05.01** Χωρίς σύγκλειση τραύµατος σε πρώτο χρόνο, µε ιστογραφικό έλεγχο (µικρογραφική χειρουργική)
389.05.02** Με σύγκλειση τραύµατος σε πρώτο χρόνο
389.05.03** Με σύγκλειση τραύµατος σε πρώτο χρόνο, µε ιστογραφικό έλεγχο (µικρογραφική χειρουργική)
389.05.04** Με µεταµόσχευση ή πλαστική µε τοπικό κρηµνό
Σηµ.:
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389.05.05** Με µεταµόσχευση ή πλαστική µε τοπικό κρηµνό, µε ιστογραφικό έλεγχο (µικρογραφική χειρουργική)
Σηµ.:

Το είδος της διενεργηθείσας µεταµόσχευσης ή της πλαστικής µε τοπικούς κρηµνούς πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (390.02 κ.επ., 390.03 κ.επ.).
389.05.06** Εκτοµή ιδρωτοποιών αδένων, ριζική
Περιλ.:

Ριζική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων µε απόξεση

Εξαιρ.: Αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων από τη µασχαλιαία χώρα µε την τεχνική της αναρρόφησης
(391.01.03)
389.05.98** Άλλη

389.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

389.06

Χειρουργικός καθαρισµός προσβεβληµένων ιστών δέρµατος και υποδορίου
Περιλ.: Αφαίρεση αντλίας κενού [vacuum] µε ταυτόχρονο χειρουργικό καθαρισµό τραύµατος
Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός περιορισµένος µέχρι το σηµείο του µυός, τένοντα ή
περιτονίας (385.00)
Χειρουργικός καθαρισµός σε πολλαπλά επίπεδα (386.09.01)
Τοπική εκτοµή ή τοπική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων µε απόξεση (389.04.02)
Ριζική εκτοµή ή ριζική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων µε απόξεση (389.05.06)
Αφαίρεση παθολογικών ιστών δέρµατος και υποδορίου ιστού χωρίς αναισθησία (στα
πλαίσια αλλαγής τραύµατος) στην περιοχή ενός τραύµατος (519.02 κ.επ.)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 389.00.
Ένας χειρουργικός καθαρισµός είναι µια χειρουργική διαδικασία ή διαδικασία
βασισµένη σε υπερηχογραφικό έλεγχο, µε "τοµή" σε προσβεβληµένο ιστό µέχρι το
σηµείο του υγιούς ιστού. Προϋποθέτει κατά κανόνα µια ολική, περιοχική ή τοπική
αναισθησία (εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση αναλγησίας λόγω νευρολογικού
προβλήµατος).
Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός τραύµατος [διαταραχή της συνεχείας των ιστών,
τραυµατικής ή µη τραυµατικής αιτιολογίας, µε ή χωρίς απώλεια σωµατικών υγρών].
Χωρίς την ύπαρξη τραύµατος χρησιµοποιείται ένας κωδικός από τον τοµέα 389.04
"Τοπική εκτοµή προσβεβληµένων ιστών δέρµατος και υποδορίου ιστού" ή/και από τον
τοµέα 389.05 "Ριζική και εκτεταµένη εκτοµή προσβεβληµένων ιστών δέρµατος και
υποδορίου ιστού".
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε
καθαρισµό αποστήµατος, πρωτογενή συρραφή ή παροχέτευση ή καθαρισµό
αιµατώµατος.
Η απλή αφαίρεση µιας αντλίας κενού (vacuum) χωρίς αναισθησία ή χειρουργικό
καθαρισµό πρέπει να κωδικοποιείται ως "Αφαίρεση προσβεβληµένων ιστών δέρµατος
και υποδορίου χωρίς αναισθησία, στα πλαίσια αλλαγής (επιθέµατος) τραύµατος"
(519.02 κ.επ.).

389.06.00** Σε µικρή έκταση
Μήκος µέχρι 3 cm ή επιφάνεια µέχρι 4 cm².
Σηµ.:
389.06.01** Σε µεγάλη έκταση
389.06.02** Σε µεγάλη έκταση, µε τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρµακευτική ουσία
389.06.98** Άλλη
389.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

389.07

Εκτοµή και χειρουργική επιδιόρθωση κύστης κόκκυγος

389.07.00

Εκτοµή

389.07.01

Πλαστική αποκατάσταση

389.07.98

Άλλη

389.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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389.08

Επεµβάσεις στον όνυχα
Περιλ.: Χειρουργικές επεµβάσεις των ονύχων σε εγκαύµατα

389.08.00↔ Τοµή
389.08.01↔ ∆ιατοµή και παροχέτευση
389.08.02↔ ∆ιάτρηση του όνυχα
389.08.03↔ Συρραφή στην κοίτη του όνυχα
389.08.04↔ Εκτοµή του όνυχα, µερική
389.08.05↔ Εκτοµή του όνυχα, ολική
389.08.06↔ Εκτοµή προσβεβληµένων ιστών της κοίτης του όνυχα
Περιλ.: Πλήρης αφαίρεση της ονυχιαίας πλάκας
389.08.07↔ Μεταµόσχευση της κοίτης του όνυχα

389.08.08↔ Εµφύτευση τεχνητού όνυχα
389.08.09↔ Ονυχοπλαστική
389.08.10↔ Εκρίζωση της µήτρας του όνυχα
Σηµ.:
389.08.98↔ Άλλη

Η διεξαχθείσα εκτοµή του όνυχα και της ονυχιαίας πλάκας περιλαµβάνεται στον κωδικό.

389.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

389.09

Άλλη εκτοµή στο δέρµα και το υποδόριο
Εξαιρ.: Χειρουργικές επεµβάσεις του δέρµατος σε εγκαύµατα (392)

390

Η χειρουργική αναδόµηση και αποκατάσταση του δέρµατος και του
υποδόριου ιστού
Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικούς κρηµνούς σε µύες και περιτονίες (385.07)
Λήψη και µεταµόσχευση µοσχευµάτων µε µικροαγγειακή αναστόµωση (385.08)
Χειρουργικές επεµβάσεις του δέρµατος σε εγκαύµατα (392)
Σηµ.: Η εντόπιση για τους κωδικούς 390.00 έως 390.07 και 390.09 πρέπει να κωδικοποιείται
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Χείλος
04 Άλλα µέρη της κεφαλής
05 Τράχηλος
06↔ Ώµος και µασχαλιαία χώρα
07↔ Βραχίονας και αγκώνας
08↔ Αντιβράχιο
09↔ Άκρα χείρα
10 Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
11 Κοιλιακή χώρα
12 Βουβωνική και γεννητική χώρα
13 Γλουτοί
14↔ Μηρός και γόνατο
15↔ Κνήµη
16↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο
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Απλή αποκατάσταση της συνεχείας στο δέρµα και το υποδόριο
Περιλ.: Εκτοµή των χειλέων του τραύµατος κατά Friedrich, καθαρισµός του τραύµατος
(έκπλυση, απόξεση)
Εξαιρ.: Αποκατάσταση των µαλακών µορίων του προσώπου (377.08 κ.επ.)
Χειρουργικός καθαρισµός (385.00 κ.επ., 386.09.01, 389.06 κ.επ.)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε την ανωτέρω
λίστα.

390.00.00** Πρωτογενής συρραφή
390.00.01** ∆ευτερογενής συρραφή
390.00.98** Άλλη
390.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.01

Μεταµόσχευση δέρµατος, σηµείο λήψης του µοσχεύµατος
Σηµ.:

Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.01.00** ∆έρµα µερικού πάχους
Περιλ.: ∆ικτυωτό µόσχευµα δέρµατος
390.01.01** ∆έρµα ολικού πάχους

390.01.02** Σύνθετο µόσχευµα
390.01.98** Άλλο
390.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.02

Μεταµόσχευση ελεύθερου δερµατικού µοσχεύµατος, σηµείο τοποθέτησης
µοσχεύµατος
Σηµ.:

Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Ο όρος "µικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε µια περιοχή µέχρι 4 cm². Όταν διενεργούνται
πολλές µεταµοσχεύσεις στην ίδια αντοµική περιοχή (π.χ. στην άκρα χείρα), τότε
αθροίζονται οι επιφάνειες όλων των χρησιµοποιηθέντων µοσχευµάτων. Αυτό δεν
ισχύει για πολλαπλά µικρά µοσχεύµατα, τα οποία µεταµοσχεύονται σε διαφορετικές
περιοχές (π.χ. άκρα χείρα και αντιβράχιο).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.02.00** ∆έρµα µερικού πάχους, µικρής επιφάνειας
Περιλ.: ∆ικτυωτό µόσχευµα δέρµατος
390.02.01** ∆έρµα µερικού πάχους σε περιοχή κοκκιωµατώδους ιστού, µικρής επιφάνειας
Περιλ.: ∆ικτυωτό µόσχευµα δέρµατος
390.02.02** ∆έρµα ολικού πάχους, µικρής επιφάνειας

390.02.03** Σύνθετο µόσχευµα, µκρής επιφάνειας
390.02.04** ∆έρµα µερικού πάχους, µεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: ∆ικτυωτό µόσχευµα δέρµατος
390.02.05** ∆έρµα µερικού πάχους σε περιοχή κοκκιωµατώδους ιστού, µεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: ∆ικτυωτό µόσχευµα δέρµατος
390.02.06** ∆έρµα ολικού πάχους, µεγάλη επιφάνεια

390.02.07** Σύνθετο µόσχευµα, µεγάλης επιφάνειας
390.02.09** Εναιώρηµα επιθηλιακών κυττάρων µετά από παρασκευή µε bedside-kit
390.02.10** Εναιώρηµα επιθηλιακών κυττάρων µετά από ταχεία εργαστηριακή παρασκευή
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390.02.11** Αντικατάσταση δέρµατος από καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µικρής επιφάνειας
390.02.12** Αντικατάσταση δέρµατος από καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µεγάλης επιφάνειας
390.02.13** Μόνιµη αντικατάσταση δέρµατος, µε τµήµα από τη δερµίδα, µικρής επιφάνειας
390.02.14** Μόνιµη αντικατάσταση δέρµατος µε υλικό αντικατάστασης χορίου, µεγάλης επιφάνειας
390.02.98** Άλλη
390.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.03

Πλαστική µε τοπικούς κρηµνούς δέρµατος και υποδορίου
Σηµ.:

Ο όρος "µικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε µια περιοχή µέχρι 4 cm². Όταν διενεργούνται
πολλές µεταµοσχεύσεις στην ίδια αντοµική περιοχή (π.χ. στην άκρα χείρα), τότε
αθροίζονται οι επιφάνειες όλων των χρησιµοποιηθέντων µοσχευµάτων. Αυτά δε
θεωρούνται το ίδιο όπως πολλαπλά µικρά µοσχεύµατα, τα οποία µεταµοσχεύονται σε
διαφορετικές περιοχές (π.χ. άκρα χείρα και αντιβράχιο).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.03.00** Πλαστική διάτασης, µικρής επιφάνειας
390.03.01** Πλαστική µετακίνησης-περιστροφής, µικρής επιφάνειας
390.03.02** Πλαστική µετάθεσης, µικρής επιφάνειας
Περιλ.: Πλαστική τύπου VY
390.03.03** Πλαστική νησιδιακών κρηµνών, µικρής επιφάνειας

390.03.04** Z-πλαστική, µικρής επιφάνειας
390.03.05** Πλαστική διάτασης µεγάλης επιφάνειας
390.03.06** Πλαστική µετακίνησης-περιστροφής, σε µεγάλη έκταση
390.03.07** Πλαστική µετάθεσης µεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: Πλαστική τύπου VY
390.03.08** Πλαστική νησιδιακών κρηµνών, µεγάλης επιφάνειας

390.03.09** Z-πλαστική, µεγάλης επιφάνειας
390.03.10** W-πλαστική, µικρής επιφάνειας
390.03.11** W-πλαστική, µεγάλης επιφάνειας
390.03.98** Άλλη
390.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.04

Πλαστική επέµβαση δέρµατος και υποδορίου µε κρηµνούς, σηµείο λήψης
Σηµ.:

Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.04.00** Ελεύθεροι κρηµνοί µε µικροαγγειακή αναστόµωση
390.04.01** Τοπικοί µισχωτοί κρηµνοί
390.04.02** Αποµακρυσµένοι µισχωτοί κρηµνοί
390.04.98** Άλλη
390.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.05

Πλαστική επέµβαση δέρµατος και υποδορίου µε κρηµνούς, σηµείο τοποθέτησης
Σηµ.:

Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.05.00** Ελεύθεροι κρηµνοί µε µικροαγγειακή αναστόµωση
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390.05.01** Μισχωτοί τοπικοί κρηµνοί
390.05.02** Αποµακρυσµένοι µισχωτοί κρηµνοί
390.05.98** Άλλο
390.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.06

Συνδυασµένες πλαστικές χειρουργικές επεµβάσεις δέρµατος και υποδορίου
Περιλ.: ∆ιατοµή συνεχειών
Εξαιρ.: Πλαστική µε µεµονωµένους τοπικούς κρηµνούς (390.03)
Σηµ.: Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.06.00** Συνδυασµένη πλαστική κρηµνών
Περιλ.:

Πλαστική τύπου πεταλούδας

Πλαστική τύπου "jumping-man"
390.06.01** Συνδυασµός κρηµνών και ελεύθερων µοσχευµάτων δέρµατος
390.06.02** Μισχωτοί τοπικοί κρηµνοί µε αποµακρυσµένους κρηµνούς
390.06.03** Μισχωτοί τοπικοί κρηµνοί, αποµακρυσµένοι και ελεύθεροι δερµατικοί κρηµνοί
390.06.98** Άλλη
390.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.07

Αναθεώρηση πλαστικής δέρµατος
Περιλ.: Λέπτυνση κρηµνού
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.07.00** Επιδιόρθωση ουλής (µετά από πλαστική δέρµατος)
390.07.01** Αναθεώρηση ελεύθερου δερµατικού µοσχεύµατος
390.07.02** Αναθεώρηση πλαστικής µε τοπικό κρηµνό
390.07.03** Αναθεώρηση µισχωτού περιφερειακού δερµατικού κρηµνού
390.07.04** Αναθεώρηση µισχωτού αποµακρυσµένου δερµατικού κρηµνού
390.07.05** Αναθεώρηση ελεύθερου κρηµνού µε µικροαγγειακή αναστόµωση
390.07.98** Άλλη
390.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.08

Πλαστική χειρουργική επέµβαση στα χείλη και το στόµα

390.08.00

Συρραφή µετά από τραυµατισµό

390.08.01

Πλαστική αποκατάσταση του άνω χείλους

390.08.02

Πλαστική αποκατάσταση του κάτω χείλους

Εξαιρ.: ∆ιόρθωση λαγόχειλου (σχιστίας του άνω χείλους) (327.06)

Περιλ.: Εκτοµή ερυθρού κρασπέδου (vermilionectomy)
390.08.03↔ Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόµατος

390.08.98↔ Άλλη
390.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

390.09

Άλλη ανάπλαση και αναδόµηση δέρµατος και υποδορίου
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 390.00.

390.09.00** Εµφύτευση διατατήρα δέρµατος
Εξαιρ.: Εµφύτευση διατατήρα δέρµατος στο µαστό (388.09.05)
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390.09.01** Αφαίρεση διατατήρα δέρµατος
Εξαιρ.: Αφαίρεση διατατήρα δέρµατος στο µαστό (388.09.06)
390.09.02** ∆ιαχωρισµός κρηµνών

390.09.03

Περιλ.: Μεταφορά κνηµνού στους γειτονικούς ιστούς
Εµφύτευση κεφαλής doppler για παρακολούθηση ελεύθερου ιστικού µοσχεύµατος

390.09.98** Άλλη
390.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391

Άλλες χειρουργικές επεµβάσεις στο δέρµα και το υποδόριο
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 391.01 και 391.06 έως 391.03
σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Χείλος
04 Άλλα µέρη της κεφαλής
05 Τράχηλος
06↔ Ώµος και µασχαλιαία χώρα
07↔ Βραχίονας και αγκώνας
08↔ Αντιβράχιο
09↔ Άκρα χείρα
10 Θωρακικό τοίχωµα
11 Kοιλιακή χώρα
12 Βουβωνική και γεννητική χώρα
13 Γλουτοί
14↔ Μηρός και γόνατο
15↔ Κνήµη
16↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

391.00↔

Επέµβαση στο πρόσωπο

391.01

Μειωτική επέµβαση δέρµατος και υποδορίου
Εξαιρ.: Επέµβαση σύσφιξης στο πρόσωπο (391.00)
Λέπτυνση µεταµοσχευµένου κρηµνού (390.07)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 391.00.

391.01.00** Μειωτική επέµβαση ιστών (σύσφιξης)
391.01.01** Λιποαναρρόφηση
391.01.02** Αφαίρεση λιπώδους ιστού
Περιλ.: Λήψη λιπώδους ιστού για θεραπευτική µεταµόσχευση
391.01.03↔ Αφαίρεση των µασχαλιαίων ιδρωτοποιών αδένων
Εξαιρ.: Τοπική εκτοµή ιδρωτοποιών αδένων (389.04.02)

Ριζική εκτοµή ιδρωτοποιών αδένων (389.05.06)
391.01.98** Άλλη
391.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.02

Μεταµόσχευση και µετάθεση µαλλιών

391.02.00

Ελεύθερη µεταµόσχευση µε βελόνη ιστοληψίας

391.02.01

Πλαστική µε µισχωτούς κρηµνούς

Περιλ.: Πλαστική αποκατάσταση φρυδιών

380

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 3

391.02.98

Άλλη

391.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.03

Αφαίρεση των επιφανειακών στιβάδων του δέρµατος
Σηµ.:

Ο όρος "µικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως 4 cm².
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 391.00.

391.03.00** ∆ερµοαπόξεση υψηλής ταχύτητας, µικρής επιφάνειας
391.03.01** Καθαρισµός µε βούρτσα δέρµατος, µικρής επιφάνειας
391.03.02** Αφαίρεση µε οξύαιχµο εργαλείο, µικρής επιφάνειας
391.03.03** Χηµειοχειρουργική, µικρής επιφάνειας
Περιλ.: Χηµικό πήλινγκ (peeling)
391.03.04** Θεραπεία µε laser, µικρής επιφάνειας

391.03.05** Απόξεση, µικρής επιφάνειας
391.03.06** ∆ερµοαπόξεση υψηλής ταχύτητας, µεγάλης επιφάνειας
391.03.07** Καθαρισµός µε βούρτσα δέρµατος, µεγάλης επιφάνειας
391.03.08** Αφαίρεση µε οξύαιχµο εργαλείο, µεγάλης επιφάνειας
391.03.09** Χηµειοχειρουργική, µεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: Χηµικό πήλινγκ (peeling)
391.03.10** Θεραπεία µε laser, µεγάλης επιφάνειας

391.03.11** Απόξεση, µεγάλης επιφάνειας
391.03.98** Άλλη
391.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.04

Χηµειοχειρουργική του δέρµατος
Εξαιρ.: Αφαίρεση των επιφανειακών στοιβάδων του δέρµατος µε τη χρήση χηµικών ουσιών
(391.03.03, 391.03.09)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 391.00.

391.04.00** Τοπική εφαρµογή χηµικών ουσιών
391.04.01** Τοπική εφαρµογή κυτταροστατικών ουσιών
391.04.98** Άλλη
391.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.05

Καταστροφή προσβεβληµένων ιστών δέρµατος και υποδορίου
Εξαιρ.: Φωτοθεραπεία (556.00)
Σηµ.: Ο όρος "µικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως 4 cm².
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 391.00.

391.05.00** Ηλεκτροκαυτηριασµός, µικρής επιφάνειας
391.05.01** Θεραπεία µε laser, µικρής επιφάνειας
Εξαιρ.: Αφαίρεση των επιφανειακών στοιβάδων του δέρµατος µε τη χρήση laser (391.03.04, 391.03.10)
391.05.02** Κρυοχειρουργική, µικρής επιφάνειας

391.05.03** Καυτηριασµός µε υπέρυθρη ακτινοβολία [φωτοπηξία], µικρής επιφάνειας
391.05.04** Ηλεκτροκαυτηριασµός, µεγάλης επιφάνειας
391.05.05** Θεραπεία µε laser, µεγάλης επιφάνειας
Εξαιρ.: Αφαίρεση των επιφανειακών στοιβάδων του δέρµατος µε τη χρήση laser (391.03.04, 391.03.10)
391.05.06** Κρυοχειρουργική, µεγάλης επιφάνειας
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391.05.07** Καυτηριασµός µε υπέρυθρη ακτινοβολία [φωτοπηξία], µεγάλης επιφάνειας
391.05.08** Ηλεκτροχηµειοθεραπεία, µικρής επιφάνειας
391.05.09** Ηλεκτροχηµειοθεραπεία, µεγάλης επιφάνειας
391.05.98** Άλλη
391.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.06

Προσωρινή κάλυψη µαλακών µορίων
Σηµ.:

Ο όρος "µικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως 4 cm².
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 391.00.

391.06.00** Με αλλογενή µεταµόσχευση δέρµατος, µικρής επιφάνειας
391.06.01** Με ξενογενές υλικό αντικατάστασης δέρµατος, µικρής επιφάνειας
391.06.02** ∆έρµατοστιξία µε αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, µικρής επιφάνειας
391.06.03** Με καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µικρής επιφάνειας
391.06.04** Με συνδυασµό πολλαπλών µεθόδων, µικρής επιφάνειας
391.06.05** Με αλλογενή µεταµόσχευση δέρµατος, µεγάλης επιφάνειας
391.06.06** Με ξενογενές υλικό αντικατάστασης δέρµατος, µεγάλης επιφάνειας
391.06.07** Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, µεγάλης επιφάνειας
391.06.08** Με καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µεγάλης επιφάνειας
391.06.09** Με συνδυασµό πολλαπλών µεθόδων, µεγάλης επιφάνειας
391.06.10

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση συστήµατος αναρρόφησης κενού (vacuum)
Περιλ.:

Σε εγκαύµατα

Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός καταχωρείται όταν η επέµβαση πραγµατοποιείται σε συνθήκες χειρουργείου µε
αναισθησία.
Η απλή αφαίρεση ενός συστήµατος αναρρόφησης κενού (vacuum) στην περιοχή του δέρµατος
και του υποδορίου χωρίς αναισθησία πρέπει να κωδικοποιείται µε έναν κωδικό από την ενότητα
519.02. Σε αφαίρεση µαζί µε χειρουργικό καθαρισµό χρησιµοποιείται ένας κωδικός από τις
ενότητες 385.00, 386.09.01 ή 389.06.
H διάρκεια χρήσης µιας αντλίας κενού (vacuum) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.00.02
κ.επ., 519.00.03 κ.επ.).

.00

Στο δέρµα και υποδόριο ιστό

.01↔

Εν τω βάθει προσπέλαση, υπό την περιτονία ή στα οστά και τις αρθρώσεις των άκρων

.02

Εν τω βάθει προσπέλαση, στο θώρακα, µεσοθωράκιο και στέρνο
Περιλ.:

.03

Στην ανοικτή κοιλιακή χώρα
Εξαιρ.:

.04

Τοποθέτηση λαπαροστοµίας (354.01.04)

Ενδο-ορθικό
Περιλ.:

.98

Χρήση αντλίας κενού (vacuum) µετά από καρδιοχειρουργική επέµβαση

Ενδοεντερική (ενδοορθική) θεραπεία µε αντλία κενού (vacuum) για την αντιµετώπιση
διαρροών σε αναστοµώσεις σε περίπτωση περιορισµένης περιτονίτιδας µετά από χαµηλή
πρόσθια εκτοµή µε κοιλότητα τραύµατος

Άλλη
Περιλ.:

Οπίσθοπεριτοναϊκά

391.06.98** Άλλη
391.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.07

∆ιόρθωση συνδακτυλίας και πολυδακτυλίας στα χέρια

391.07.00

Εµβάθυνση µιας αύλακας µεταξύ δύο δακτύλων

391.07.01
382
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Με πλαστική επέµβαση µετατόπισης

.98↔

Άλλη

∆ιαχωρισµός µερικής συνδακτυλίας
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.00↔

Με πλαστική επέµβαση µετατόπισης

.98↔

Άλλη

∆ιαχωρισµός πλήρους συνδακτυλίας
.00↔

Με πλαστική

.01↔

Με ανασύνθεση παράπλευρων συνδέσµων

.98↔

Άλλο

391.07.03↔ Μερική εκτοµή διπλών τµηµάτων
391.07.04

Εκτοµή διπλών τµηµάτων
.00↔

Χωρίς ανακατασκευή άρθρωσης

.01↔

Με ανακατασκευή άρθρωσης

391.07.05↔ ∆ιόρθωση πολυσυνδακτυλίας µέσω σύντηξης διπλών τµηµάτων (χειρουργική επέµβαση κατά Bilhaut Cloquet)
391.07.98↔ Άλλη
391.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.08

∆ιόρθωση συνδακτυλίας και πολυδακτυλίας στα πόδια

391.08.00↔ ∆ιαχωρισµός µερικής συνδακτυλίας
391.08.01↔ ∆ιαχωρισµός πλήρους συνδακτυλίας
391.08.02↔ Μερική εκτοµή διπλών τµηµάτων
391.08.03↔ Εκτοµή διπλών τµηµάτων
391.08.98↔ Άλλη
391.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

391.09

Χειρουργική θεραπεία πολλαπλών όγκων σε µία εντόπιση του δέρµατος σε µία
συνεδρία
Σηµ.:

Οι ακόλουθοι κωδικοί είναι πρόσθετοι. Οι διενεργηθείσες επεµβάσεις πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά.

391.09.00

3 έως 5 όγκοι

391.09.01

Περισσότεροι από 5 όγκοι

391.10

Άλλες χειρουργικές επεµβάσεις στο δέρµα και το υποδόριο
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 391.00.

391.10.00** Αφαίρεση σιλικόνης από υλικό αντικατάστασης χορίου
391.10.98** Άλλη
391.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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392

Χειρουργικές επεµβάσεις στο δέρµα και το υποδόριο σε θερµικά και
χηµικά εγκαύµατα
Εξαιρ.: Χειρουργικές επεµβάσεις των ονύχων σε εγκαύµατα (389.08)
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 392.00, 392.01 και 392.03 έως
392.09, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Χείλος
01 Μύτη
02↔ Αυτί
03↔ Βλέφαρο
04 Άλλα µέρη της κεφαλής (εκτός από το τριχωτό της κεφαλής)
05 Τράχηλος
06↔ Ώµος και µασχαλιαία χώρα
07↔ Βραχίονας και αγκώνας
08↔ Αντιβράχιο
09↔ Άκρα χείρα
10 Θωρακικό τοίχωµα
11 Kοιλιακή χώρα
13 Βουβωνική και γεννητική χώρα (εκτός από το όσχεο)
14 Γλουτοί
15↔ Μηρός και γόνατο
15↔ Κνήµη
16↔ Άκρος πόδας
17 Τριχωτό της κεφαλής
18 Ράχη
19 Όσχεο
20 Περίνεο
98↔ Άλλο

392.00

Τοµή στο δέρµα και το υποδόριο σε θερµικά και χηµικά εγκαύµατα
Εξαιρ.: Λήψη δέρµατος για µεταµόσχευση (392.04)
Σηµ.: Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση είναι στην 6η υποδιαίρεση και πρέπει να κωδικοποιείται σύµφωνα µε την
ανωτέρω λίστα.

392.00.00** ∆ιατοµή νεκρωµένου ιστού από έγκαυµα [εσχαροτοµή] [6η υποδιαίρεση: 05-11,14-16,18,98]
392.00.01** ∆ιατοµή περιτονίας [6η υποδιαίρεση: 05-11,14-16,18,98]
392.00.02** ∆ιατοµή νεκρωµένου ιστού από έγκαυµα [εσχαροτοµή] µε τοµή της περιτονίας [6η υποδιαίρεση:
05-12,14-16,18-10,98]
392.00.03** ∆ιατοµή νεκρωµένου ιστού από έγκαυµα [εσχαροτοµή] µε αποσυµπίεση περιφερικών νεύρων [6η
υποδιαίρεση: 06-09,12,14-16,19,20,98]
392.00.98** Άλλη
392.00.99
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Χειρουργικός καθαρισµός προσβεβληµένων ιστών δέρµατος και υποδορίου σε
θερµικά και χηµικά εγκαύµατα
Περιλ.: Αφαίρεση επιµολυσµένων ιστών
Αποκατάσταση ουλών
Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός σε εγκαύµατα, περιορισµένος µέχρι την περιοχή τους µυός,
τένοντα ή περιτονίας (392.02.00, 392.02.01, 392.02.02)
Επεµβάσεις στον όνυχα (389.08)
Χειρουργικός καθαρισµός σε εγκαύµατα σε πολλαπλά επίπεδα (392.02.03)
Σηµ.: Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.01.00** Αφαίρεση δερµατικής ποµφόλυγας
Περιλ.: Τεχνική βούρτσας και hydro-jet
392.01.01** ∆ερµοαπόξεση

392.01.02** Εκτοµή νεκρωµένων ιστών
392.01.03** Εκτοµή στην επιφάνεια του ιστού
392.01.04** Καταστροφή µε laser
392.01.05** Καταστροφή µε υπερήχους
392.01.06** Ακτινοχειρουργική
392.01.07** Χειρουργική µε υψηλές ραδιοσυχνότητες
392.01.98** Άλλη
392.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.02

Χειρουργικός καθαρισµός µυός, τένοντα και περιτονίας σε θερµικά και χηµικά
εγκαύµατα
Σηµ.:

Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).

392.02.00

Χειρουργικός καθαρισµός µυός

392.02.01

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός µυός για άλλες αιτίες (385.00.11)
Χειρουργικός καθαρισµός τένοντα

392.02.02

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός τένοντα για άλλες αιτίες (385.00.12)
Χειρουργικός καθαρισµός περιτονίας

392.02.03

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός περιτονίας για άλλες αιτίες (385.00.13)
Χειρουργικός καθαρισµός µαλακών µορίων, σε διαφορετικά επίπεδα
Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός για άλλες αιτίες (386.09.01)

392.02.98

Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται µόνο όταν δεν είναι δυνατή η ακριβής κατάταξη των ιστών.
Σηµ.:
Άλλη: Άλλος

392.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.03

Προσωρινή κάλυψη µαλακών µορίων σε θερµικά και χηµικά εγκαύµατα
Εξαιρ.: Προσωρινή κάλυψη ελλείµµατος µαλακών µορίων για άλλες αιτίες (391.06.00 έως
391.06.09)
Σηµ.: Ο όρος "µικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως το 3% της συνολικής επιφάνειας
του σώµατος.
Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.03.00** Με αλλογενή µεταµόσχευση δέρµατος, µικρής επιφάνειας
392.03.01** Με ξενογενές υλικό αντικατάστασης δέρµατος, µικρής επιφάνειας
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392.03.02** Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, µικρής επιφάνειας
392.03.03** Με καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µικρής επιφάνειας
392.03.04** Με συνδυασµό πολλαπλών µεθόδων, µικρής επιφάνειας
392.03.05** Με αλλογενή µεταµόσχευση δέρµατος, µεγάλης επιφάνειας
392.03.06** Με ξενογενές υλικό αντικατάστασης δέρµατος, µεγάλης επιφάνειας
392.03.07** Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, µεγάλης επιφάνειας
392.03.08** Με καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µεγάλης επιφάνειας
392.03.09** Με συνδυασµό πολλαπλών µεθόδων, µεγάλης επιφάνειας
392.03.98** Άλλη
392.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.04

Ελεύθερη µεταµόσχευση δέρµατος και πλαστική µε κρηµνούς στο δέρµα και το
υποδόριο σε θερµικά και χηµικά εγκαύµατα, σηµείο λήψης του µοσχεύµατος
Σηµ.:

Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.04.00** ∆έρµα µερικού πάχους [6η υποδιαίρεση: 06-08,10-15,17-20,98]
Περιλ.: ∆ικτυωτό µόσχευµα δέρµατος
392.04.01** ∆έρµα ολικού πάχους [6η υποδιαίρεση: 05-08,10-15,17-20,98]

392.04.02** Σύνθετο µόσχευµα [6η υποδιαίρεση: 01,02,17,98]
392.04.03** Ελεύθεροι κρηµνοί µε µικροαγγειακή αναστόµωση [6η υποδιαίρεση: 04-18,98]
392.04.04** Τοπικοί µισχωτοί κρηµνοί [6η υποδιαίρεση: 04-20,98]
392.04.05** Αποµακρυσµένοι µισχωτοί κρηµνοί [6η υποδιαίρεση: 04-20,98]
392.04.98** Άλλη
392.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.05

Ελεύθερη µεταµόσχευση δέρµατος και πλαστική µε κρηµνούς στο δέρµα και το
υποδόριο σε θερµικά και χηµικά εγκαύµατα, σηµείο τοποθέτησης του µοσχεύµατος
Περιλ.: Aποκατάσταση ουλών
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του οσχέου (361.03)
Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόµατος (390.08.03)
Πλαστική αποκατάσταση των χειλέων (390.08.01, 390.08.02)
Μεταµόσχευση µαλλιών (391.02)
Σηµ.: Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.05.00** ∆έρµα µερικού πάχους
Περιλ.: ∆ικτυωτό µόσχευµα δέρµατος
392.05.02** ∆έρµα ολικού πάχους

392.05.03** Σύνθετο δερµατικό µόσχευµα
392.05.04** Ελεύθεροι κρηµνοί µε µικροαγγειακή αναστόµωση
392.05.05** Τοπικοί µισχωτοί κρηµνοί
392.05.06** Αποµακρυσµένοι µισχωτοί κρηµνοί
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392.05.07** Κάλυψη τµήµατος δέρµατος µε µικρο-µόσχευµα (κατά Meek)
Σηµ.:

Μια διεξαχθείσα µεταµόσχευση µε δέρµα µερικού πάχους πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(392.05.00).
392.05.09** Μόνιµη αντικατάσταση δέρµατος µε καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µικρής επιφάνειας
392.05.10** Μόνιµη αντικατάσταση δέρµατος µε καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, µεγάλης επιφάνειας
392.05.11** Εναιώρηµα επιθηλιακών κυττάρων µετά από παρασκευή µε bedside-kit
392.05.12** Εναιώρηµα επιθηλιακών κυττάρων µετά από ταχεία εργαστηριακή παρασκευή
392.05.13** Μόνιµη αντικατάσταση δέρµατος µε υλικό αντικατάστασης χορίου, µικρής επιφάνειας
392.05.14** Μόνιµη αντικατάσταση δέρµατος µε υλικό αντικατάστασης χορίου, µεγάλης επιφάνειας
392.05.98** Άλλη
392.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.06

Πλαστική µε τοπικούς κρηµνούς δέρµατος και υποδορίου σε θερµικά και χηµικά
εγκαύµατα
Περιλ.: Aποκατάσταση ουλών
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του οσχέου (361.03)
Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόµατος (390.08.03)
Πλαστική αποκατάσταση των χειλέων (390.08.01, 390.08.02)
Μεταµόσχευση µαλλιών (391.02)
Σηµ.: Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.06.00** Πλαστική διάτασης
392.06.01** Πλαστική µετακίνησης-περιστροφής
392.06.02** Πλαστική µετάθεσης
Περιλ.: Πλαστική τύπου VY
392.06.03** Πλαστική νησιδιακών κρηµνών

392.06.04** Z-πλαστική
392.06.05** W-πλαστική
392.06.98** Άλλη
392.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.07

Συνδυασµένες πλαστικές χειρουργικές επεµβάσεις δέρµατος και υποδορίου σε
θερµικά και χηµικά εγκαύµατα
Περιλ.: ∆ιατοµή συνεχειών
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του οσχέου (361.03)
Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόµατος (390.08.03)
Πλαστική αποκατάσταση των χειλέων (390.08.01, 390.08.02)
Μεταµόσχευση µαλλιών (391.02)
Σηµ.: Η λήψη του µοσχεύµατος κωδικοποιείται µόνο, όταν αυτή η διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.07.00** Συνδυασµένη πλαστική κρηµνών
Περιλ.:

Πλαστική τύπου πεταλούδας

Πλασική τύπου "jumping-man"
392.07.01** Συνδυασµός πλαστικής κρηµνών και ελεύθερων µοσχευµάτων δέρµατος
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392.07.02** Τοπικοί και αποµακρυσµένοι µισχωτοί κρηµνοί
392.07.03** Τοπικοί και αποµακρυσµένοι µισχωτοί κρηµνοί και ελεύθερο δερµατικό µόσχευµα
392.07.98** Άλλη
392.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.08

Πρωτογενής σύγκλειση τραύµατος και αναθεώρηση πλαστικής αποκατάστασης του
δέρµατος σε θερµικά και χηµικά εγκαύµατα
Περιλ.: Λέπτυνση κρηµνού
Σηµ.: Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.08.00** Πρωτογενής σύγκλειση τραύµατος µε ράµµα
392.08.01** Πρωτογενής σύγκλειση τραύµατος µε συρραπτικό (clip)
392.08.02** Πρωτογενής σύγκλειση τραύµατος µε ιστική κόλλα
392.08.04** Αναθεώρηση ελεύθερου δερµατικού µοσχεύµατος
392.08.05** Αναθεώρηση πλαστικής µε τοπικό κρηµνό
392.08.06** Αναθεώρηση τοπικού µισχωτού κρηµνού
392.08.07** Αναθεώρηση αποµακρυσµένου µισχωτού κρηµνού
392.08.08** Αναθεώρηση ελεύθερου κρηµνού µε µικροαγγειακή αναστόµωση
392.08.98** Άλλη
392.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

392.09

Άλλες επεµβάσεις σε θερµικά και χηµικά εγκαύµατα
Σηµ.:

Η τοποθέτηση επιδέσµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 392.00.

392.09.00** ∆ιαχωρισµός κρηµνών
Περιλ.: Η ενσωµάτωση ενός κρηµνού στους περιβάλλοντες ιστούς
392.09.01** Αφαίρεση σιλικόνης από υλικό αντικατάστασης χορίου

392.09.98** Άλλη
392.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις χειρουργικές
επεµβάσεις
(393...399)
Σηµ.:

Τα ακόλουθα στοιχεία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κωδικοποίηση πρόσθετων
πληροφοριών στις χειρουργικές επεµβάσεις, εφόσον αυτές δεν περιλαµβάνονται ήδη στον κωδικό.
∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως ανεξάρτητοι κωδικοί αλλά µόνο µε την έννοια των
πρόσθετων κωδικών.

393

Πληροφορίες σχετικά µε το µόσχευµα και τα χρησιµοποιηθέντα υλικά

393.00

Είδος µοσχεύµατος

393.00.00

Αυτογενές
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.00

Χωρίς εξωτερική in vitro επεξεργασία

.01

Με εξωτερική in vitro επεξεργασία
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393.00.01

Συγγενικό

393.00.02

Αλλογενές
.00

AB0-συµβατό

.01

AB0-µη συµβατό

393.00.03

Ξενογενές

393.00.04

Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό)

393.01

Χρήση υποαλλεργικών υλικών αντικατάστασης οστών και οστεοσύνθεσης
Περιλ.: Τιτάνιο

393.02

Είδος χειρουργικού υλικού που χρησιµοποιείται για ενίσχυση και αποκατάσταση
ιστού
Σηµ.:

393.02.00

Οι διενεργηθείσες ειδικές για κάποιο όργανο επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά.

Μη απορροφήσιµο υλικό
Περιλ.:

Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, ePTFE, PVDF

.00

Χωρίς επικάλυψη

.01

Με αντιµικροβιακή επικάλυψη

.02

Με επικάλυψη τιτανίου

.98

Με άλλη επικάλυψη

Περιλ.:

Χλωρεξιδίνη, άργυρος

393.02.01

(Μερικώς) απορροφήσιµα συνθετικά υλικά

393.02.02

Περιλ.: Πολυγλυκολίδιο, πολυµερή, πολυτριµεθυλένιο
Σύνθετο υλικό

393.02.03

Βιολογικό υλικό
Περιλ.:

Ξενογενές υλικό, κολλαγόνο

393.03

Χρήση τεχνητής ή βιολογικής µεµβράνης για πρόληψη των συµφύσεων

393.04

Χρήση βηµατοδότη συµβατού µε µαγνητική τοµογραφία

393.05

Χρήση επικαλυµµένων υλικών οστεοσύνθεσης

393.05.00

Με επικάλυψη µε φάρµακα

393.05.98

Περιλ.: Επικάλυψη µε αντιβιοτικό
Με άλλη επικάλυψη
Περιλ.:

Επικάλυψη υδροξυαπατίτη, επικάλυψη αργύρου

393.06

Χρήση φαρµάκων για προηγµένες θεραπείες

393.06.00

Εθνική έγκριση

393.06.01

∆ιεθνής έγκριση για κυκλοφορία

Περιλ.: Σκευάσµατα χονδροκυττάρων

Σηµ.:

393.07

Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιµοποιείται για τη χρήση φαρµακευτικών προϊόντων γονιδιακής
θεραπείας, θεραπεία δια σωµατικών κυττάρων και τα προϊόντα µετά από βιοτεχνολογική
επεξεργασία, µε την έγκριση του κανονισµού 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου.

Χρήση θερµοµηχανικών υλικών οστεοσύνθεσης
Περιλ.: Νιτινόλη, κράµα µε ανάµνηση σχήµατος
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398

Ειδικές χειρουργικές τεχνικές και επεµβάσεις σε καταστάσεις όπου
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα

398.01

Φροντίδα σε πολλαπλούς τραυµατισµούς
Σηµ.:

398.02

Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιµοποιείται µόνο για την περίθαλψη ασθενών, οι
οποίοι φέρουν πολλαπλά τραύµατα µετά από ατύχηµα αλλά των οποίων η ζωή δεν
κινδυνεύει.

Φροντίδα σε πολυτραυµατία
Σηµ.:

Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιµοποιείται µόνο για την περίθαλψη ασθενών, οι
οποίοι φέρουν πολλαπλά τραύµατα µετά από ατύχηµα και των οποίων η ζωή κινδυνεύει.

398.02.00

Επεµβάσεις στο µυοσκελετικό

398.02.01

Επεµβάσεις στο µυοσκελετικό, σε ενδοκοιλιακά και ενδοθωρακικά όργανα και στο προσωπικό κρανίο

398.02.02
398.02.98

Επεµβάσεις στο µυοσκελετικό, σε ενδοκοιλιακά και ενδοθωρακικά όργανα και στο προσωπικό κρανίο και το
ΚΝΣ
Άλλη

398.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

398.03

Επανεπέµβαση
Σηµ.:

398.04

Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιµοποιείται για την επαναδιάνοιξη του χειρουργικού
πεδίου για αντιµέτωπιση µιας επιπλοκής, µιας υποτροπής ή άλλης επέµβασης στο
συγκεκριµένο χειρουργικό πεδίο. Εφόσον υπάρχει αντίστοιχος εξειδικευµένος κωδικός
στο κεφάλαιο για το συγκεκριµένο όργανο, τότε πρέπει αυτός να χρησιµοποιείται.

Μικροχειρουργική τεχνική
Σηµ.:

Με τον όρο "µικροχειρουργική επέµβαση" χαρακτηρίζονται οι επεµβάσεις που
διενεργούνται µε τη βοήθεια µικροεργαλείων και οπτικής µεγέθυνσης, έτσι ώστε να
διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος ιστός.

398.05

Τεχνική µε laser

398.05.00

Argon laser ή YAG laser διπλής συχνότητας

398.05.01

CO2 laser

398.05.02

∆ιοδικό Laser

398.05.03

Erbium-YAg laser

398.05.04

Excimer laser

398.05.05

Femtosecond laser

398.05.06

Neodym-YAG-Laser

398.05.98

Άλλη

398.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

398.06

Μικροεπεµβατική τεχνική

398.06.00

Ενδοσκοπική χειρουργική µέσω φυσικών στοµίων [NOTES]

390

.00

∆ιαστοµατική προσπέλαση

.01

∆ιαστοµαχική προσπέλαση

.02

∆ιακολπική προσπέλαση

.03

∆ιακολική προσπέλαση

.04

∆ιακυστική προσπέλαση

.98

Άλλη
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398.06.01

Λαπαρασκόπηση χωρίς τη δηµιουργία πνευµοπεριτοναίου

398.06.02

Περιλ.: Λαπαροσκόπηση µέσω ενός συστήµατος µπαλονιού
Τοποθέτηση συστήµατος µονής εισόδου σε λαπαροσκοπική χειρουργική

398.06.98

Άλλη

398.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

398.07

Χρήση ροµποτικής χειρουργικής

398.08

Χρήση ενός συστήµατος πλοήγησης

398.09

Θεραπεία µε τη συνδροµή φθορίζουσας ουσίας

398.10

Υβριδική θεραπεία

398.10.00

Χρήση της υβριδικής χειρουργικής
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται όταν, στα πλαίσια αγγειοχειρουργικών ή καρδιοχειρουργικών
θεραπευτικών πράξεων, συνδυάζονται µια διαδερµική-διαυλική τεχνική από τους κωδικούς
583.06, 583.07, 583.08, 583.12, 583.13 ή 584 και µια ανοικτή χειρουργική προσπέλαση (π.χ.
στην αορτή ή την καρδιά) στην ίδια θέση.

398.11

Χρήση εύκαµπτου ουρητηροσκόπιου

398.12

Χρήση συρραπτικού (clip)
Εξαιρ.: Σύγκλειση τραύµατος δέρµατος και υποδορίου
Απολίνωση των αγγείων µε συρραπτικό (clip)

398.12.00

Γραµµική συρραπτική συσκευή, ανοικτά χειρουργικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση

398.12.01

Γραµµική συρραπτική συσκευή, λαπαροσκοπικά ή θωρακοσκοπικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση

398.12.02

Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση στο γαστρεντερικό σωλήνα και το αναπνευστικό σύστηµα

398.12.03

Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση σε αναστοµώσεις αγγείων

398.12.04

Συσκευή για τη στερέωση προθέσεων (stent) µε βίδες

398.12.98

Άλλη

398.12.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

398.13

Χρήση εξατοµικευµένων για τον ασθενή εργαλείων

398.13.00

Επεξεργασµένα µε τεχνολογία CAD-CAM

398.13.98

Άλλη

398.14

∆ιεγχειρητική µέτρηση ροής αίµατος σε αγγεία
Περιλ.: Μέτρηση µέσω υπερηχογραφήµατος και ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων
Εξαιρ.: Doppler υπερηχογράφηµα

399

Πρόωρη διακοπή χειρουργικής επέµβασης

399.05

Πρόωρη διακοπή χειρουργικής επέµβασης (διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί)
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Κεφάλαιο 5
Μη Χειρουργικές Θεραπευτικές Πράξεις
Χορήγηση φαρµάκων και διαιτητικής αγωγής και
θεραπευτική έγχυση
(501...502)
501

Χορήγηση φαρµάκων και διαιτητικής αγωγής
Εξαιρ.: Χορήγηση φαρµάκων για θεραπεία του πόνου (591)
Σηµ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

501.00

Χορήγηση φαρµάκων και ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων στο νεογνό µε ενδαγγειακή
έγχυση
Εξαιρ.: Παρεντερική διατροφή ως κύρια ιατρική θεραπεία (501.06)
Πλήρης παρεντερική διατροφή ως δευτερεύουσα ιατρική θεραπεία (501.08 κ.επ.)
Έγχυση συστατικών υποκατάστασης όγκου σε νεογνά (581.01)
Σηµ.: Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιείται, όταν φάρµακα και
διαλύµατα ηλεκτρολυτών χορηγούνται για περισσότερο από 24 ώρες στη συστηµατική
κυκλοφορία.
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας δεν πρέπει να χρησιµοποιείται, όταν η διαδικασία
αποτελεί µέρος της ανάνηψης κατά τη διάρκεια του τοκετού ή εµπεριέχεται σε έναν
ήδη χρησιµοποιηµένο κωδικο.

501.00.01

Συνεχής ενδαρτηριακή έγχυση

501.00.03

Συνεχής ενδοφλέβια έγχυση

501.00.98

Άλλη

501.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

501.01

Ενδορραχιαία και ενδοκοιλιακή χορήγηση φαρµάκων µε αντλία έγχυσης φαρµάκων

501.01.01

Επαναπλήρωση εµφυτευµένης αντλίας έγχυσης φαρµάκου σταθερής ροής

501.01.02

Περιλ.: Για θεραπεία πόνου
Επαναπλήρωση και προγραµµατισµός εµφυτευµένης αντλίας έγχυσης φαρµάκου συνεχούς ροής µε
µεταβαλλόµενη ηµερήσια διακύµανση έκκρισης φαρµάκου

501.01.03

Περιλ.: Για θεραπεία πόνου
Μετεγχειρητική ενδορραχιαία και ενδοκοιλιακή προσαρµογή της δόσης του φαρµάκου µετά την τοποθέτηση
της αντλίας

Εξαιρ.: Ενδορραχιαία έγχυση κυτταροτοξικών και ανοσοτροποποιητικών ουσιών (554.01.00)

Περιλ.:

Θεραπεία του πόνου ή της σπαστικότητας

.00

Σε εξωτερική αντλία έγχυσης φαρµάκων

.01

Σε εµφυτεύσιµη αντλία έγχυσης φαρµάκων σταθερής ροής

.02

Σε εµφυτεύσιµη αντλία έγχυσης φαρµάκων µεταβαλλόµενης ροής (συνεχούς ροής µε µεταβαλλόµενη ηµερήσια
διακύµανση έκκρισης φαρµάκου)
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501.01.98

Άλλη

501.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

501.05

Εντερική σίτιση ως κύρια ιατρική θεραπεία
Σηµ.:

Η διαµόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται µε έναν κωδικό από
αυτή την ενότητα.

501.05.00

Από καθετήρα

501.05.01

Από στοµία

501.05.02

Θεραπευτική χορήγηση υπερθερµιδικής δίαιτας

501.05.98

Άλλη

501.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

501.06

Παρεντερική σίτιση ως κύρια ιατρική θεραπεία
Σηµ.:

501.07

Η διαµόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται µε έναν κωδικό από
αυτή την ενότητα.

Εντερική σίτιση ως δευτερεύουσα ιατρική θεραπεία
Σηµ.:

Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη µονάδα εντατικής θεραπείας δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται Ένας κωδικός αυτής της ενότητας
Η διαµόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται µε έναν κωδικό από
αυτόν τον τοµέα
Η εντερική διατροφή πραγµατοποιείται µέσω ενός σωλήνα ή µιας στοµίας

501.07.00

Τουλάχιστον 7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

501.07.01

Τουλάχιστον 14 έως 20 ηµέρες θεραπείας

501.07.02

Τουλάχιστον 21 ηµέρες θεραπείας

501.08

Πλήρης παρεντερική σίτιση ως ιατρική συµπληρωµατική θεραπεία
Σηµ.:

Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη µονάδα εντατικής θεραπείας δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται Ένας κωδικός αυτής της ενότητας
Μια ολική παρεντερική διατροφή περιέχει τα µακροθρεπτικά συστατικά γλυκόζη, λίπη
και αµινοξέα και τα µικροθρεπτικά συστατικά λίπο- και υδατοδιαλυτές βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία
Η διαµόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται µε έναν κωδικό από
αυτόν τον τοµέα
Η παρεντερική διατροφή πραγµατοποιείται µέσα από κεντρική φλέβα

501.08.00

Τουλάχιστον 7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

501.08.01

Τουλάχιστον 14 έως 20 ηµέρες θεραπείας

501.08.02

Τουλάχιστον 21 ηµέρες θεραπείας

502

Θεραπευτική έγχυση
Σηµ.:

502.00

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

Θεραπευτική έγχυση

502.00.00↔ Οφθαλµός
Περιλ.:

Έγχυση υπό τον επιπεφυκότα

Εξαιρ.: Έκπλυση προσθίου θαλάµου µε τοπική εφαρµογή φαρµάκων (313.09.01.02)
502.00.01

Έγχυση φαρµάκων στο οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού (315.06.09)
Όργανα του ουροποιητικού συστήµατος

502.00.02

Ανδρικό αναπαραγωγικό σύστηµα
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Γυναικείο αναπαραγωγικό σύστηµα

502.00.04↔ Σύνδεσµοι, τένοντες ή συνδετικός ιστός
502.00.05↔ Άρθρωση ή αρθρικός θύλακας
Περιλ.:

Θεραπευτική αναρρόφηση και παροχέτευση µε παρακέντηση

Εξαιρ.: Χηµική υµενεκτοµή (502.00.11)
Ραδιοϋµενεκτοµή (553.00.03)
502.00.06

Ήπαρ

502.00.07

Μεσοσπονδύλιος δίσκος
Σηµ.:

502.00.08

Αυτός ο κωδικός απαιτεί υποχρεωτική εφαρµογή απεικονιστικής µεθόδου.

Η εφαρµογή απεικονιστικής µεθόδου περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Συστηµατική θροµβόλυση

502.00.11↔ Χηµική υµενόλυση
Περιλ.:
502.00.12

Κρυοθεραπεία και ανακουφιστική αγωγή µετά την έγχυση

Εξαιρ.: Ραδιοϋµενεκτοµή (553.00.03)
Έγχυση θροµβίνης µε ενδαρτηριακό καθετήρα
Σηµ.:

502.00.13

Με τον κωδικό αυτό καταχωρείται η χορήγηση θροµβίνης σε επαναιµορραγία ή
ψευδοανεύρυσµα µετά από διαγνωστική ή θεραπευτική εφαρµογή αρτηριακού καθετήρα.
Στον κωδικό περιλαµβάνεται η διενέργεια υπερηχογραφήµατος.
Ενδοκοιλιακή ή ενδοεγκεφαλική θροµβόλυση µε καθετήρα παροχέτευσης

502.00.98↔ Άλλη
502.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Ανοσοθεραπεία
(503...503)
503

Ανοσοθεραπεία
Σηµ.:

503.00

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

Ειδική αλλεργιολογική ανοσοθεραπεία
Περιλ.: Απευαισθητοποίηση
Σηµ.: Η εφαρµογή ενός κωδικού αυτής της κατηγορίας προϋποθέτει συνεχή ιατρική
παρακολούθηση για αντιµετώπιση έκτακτων συµβαµάτων.

503.00.00

Με δηλητήριο µέλισσας ή σφήκας

Αφαίρεση ξένων σωµάτων και συγκριµάτων (λίθων)
(510...511)
510

Αφαίρεση ξένου σώµατος

510.00

Αφαίρεση ξένου σώµατος µέσω ενδοσκόπησης
Περιλ.: Αφαίρεση συγκρίµατος (λίθου)

510.00.00↔ Μέσω ωτοσκόπησης
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510.00.01

Μέσω ρινοσκόπησης

510.00.02

Μέσω λαρυγγοσκόπησης

510.00.03

Μέσω τραχειοσκόπησης

510.00.04

Μέσω βρογχοσκόπησης µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο

510.00.05

Μέσω βρογχοσκόπησης µε άκαµπτο βρογχοσκόπιο

510.00.06

Μέσω οισοφαγοσκόπησης µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο

510.00.07

Μέσω οισοφαγοσκόπησης µε άκαµπτο ενδοσκόπιο

510.00.08

Μέσω οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπησης

510.00.09

Μέσω πρωκτο/κολονοσκόπησης µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο

510.00.10

Μέσω πρωκτο/κολονοσκόπησης µε άκαµπτο ενδοσκόπιο

510.00.11

Μέσω ουρηθροκυστεοσκόπησης

510.00.12↔ Μέσω ουρητηρονεφροσκόπηση
510.00.13

Μέσω υστεροσκόπησης

510.00.98↔ Άλλη
510.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

510.01

Αφαίρεση ξένου σώµατος, χωρίς τοµή
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος µέσω ενδοσκόπησης (510.00)
Αφαίρεση ξένου σώµατος από το δέρµα χωρίς τοµή (510.02)

510.01.00↔ Επιφανειακά, από το σκληρό χιτώνα
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από το σκληρό χιτώνα µε µαγνήτη ή µε τοµή (313.08.00.00,
313.08.00.01)
510.01.01↔ Επιφανειακά, από τον κερατοειδή χιτώνα
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον κερατοειδή µε µαγνήτη ή µε τοµή (312.00.00, 312.00.01)
510.01.02↔ Επιφανειακά, από τον επιπεφυκοτα
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον επιπεφυκότα µε τοµή (311.00.01)
510.01.03↔ Από τον έξω ακουστικό πόρο
510.01.04

Από τη µύτη

510.01.05

Από το φάρυγγα

510.01.06

Από τον τράχηλο της µήτρας

510.01.07

Από τον κόλπο

510.01.08

Από το αιδοίο

510.01.09

Από την ουρήθρα

510.01.10

Περιορθικά

510.01.11

Πρωκτικά

510.01.98↔ Άλλη
510.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

510.02

Αφαίρεση ξένου σώµατος από το δέρµα, χωρίς τοµή
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώµατος από το δέρµα µε τοµή (389.02.02)

510.02.00

Χείλος

510.02.01

Πρόσωπο

510.02.02

Κεφαλή και τράχηλος

510.02.03

Ώµος, κορµός και γλουτοί

510.02.04

Βουβωνική και γεννητική χώρα

510.02.05↔ Βραχίονας και αγκώνας
510.02.06↔ Αντιβράχιο
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510.02.07↔ Άκρα χείρα
510.02.08↔ Μηρός και γόνατο
510.02.09↔ Κνήµη
510.02.10↔ Άκρος πόδας
510.02.98↔ Άλλη
510.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

511

Εξωσωµατική θεραπεία µε κρουστικά κύµατα

511.00

Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα (extracorporeal shock wave
lithotripsy ESWL) λίθων στο ουροποιητικό σύστηµα

511.00.00

Ουροδόχος κύστη

511.00.01↔ Ουρητήρας
511.00.02↔ Νεφρός
511.00.98↔ Άλλη
511.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

511.01

Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα (extracorporeal shock wave
lithotripsy ESWL) λίθων στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία

511.01.00

Χοληδόχος κύστη

511.01.01

Χοληδόχοι πόροι

511.01.98

Άλλη

511.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

511.02

Εξωσωµατική λιθοτριψία µε κρουστικά κύµατα (extracorporeal shock wave
lithotripsy ESWL) λίθων στα άλλα όργανα

511.02.00

Πάγκρεας

511.02.01↔ Σιελογόνοι αδένες
511.02.98↔ Άλλη
511.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

511.05

Εξωσωµατική θεραπεία µε κρουστικά κύµατα (extracorporeal shock waves therapy
ESWT) στο µυοσκελετικό σύστηµα
Περιλ.: Ψευδάρθρωση

511.05.00↔ Ώµος
511.05.01↔ Αγκώνας
511.05.02↔ Άκρος πόδας
511.05.03↔ Μακρά οστά άνω άκρου
511.05.04↔ Άκρα χείρα
511.05.05↔ Μακρά οστά κάτω άκρου
511.05.98↔ Άλλη
511.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

511.09

Άλλες εξωσωµατικές θεραπείες µε κρουστικά κύµατα

511.09.00

Πέος

511.09.98

Άλλη

511.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Χειρισµοί στο πεπτικό και στο ουροποιητικό σύστηµα
(512...513)
512

Χειρισµοί στο πεπτικό σύστηµα

512.00

Πλύση στοµάχου

512.01

Εντερική πλύση
Εξαιρ.: Εντερική πλύση ως προετοιµασία για επέµβαση

512.02

Ανάταξη εγκολεασµού

512.02.00

Με υποκλυσµό

512.02.01

Περιλ.: Υδροστατική ανάταξη εγκολεασµού
Με εµφύσηση αέρα

512.02.98

Άλλη

512.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

512.03

Αντικατάσταση και αποµάκρυνση καθετήρα γαστροστοµίας
Περιλ.: Αντικατάσταση και αφαίρεση καθετήρα γαστροστοµίας (PEG)
Εξαιρ.: ∆ιενέργεια γαστροστοµίας ή διαδερµικής ενδοσκοπικής γαστροστοµίας (PEG) (343.01)

512.03.00

Αντικατάσταση

512.03.01

Αποµάκρυνση

512.03.98

Άλλη

512.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

512.04

Αντικατάσταση και αποµάκρυνση καθετήρα νηστιδοστοµίας
Περιλ.: Αντικατάσταση και αφαίρεση καθετήρα νηστιδοστοµίας (PEJ)
Εξαιρ.: ∆ιενέργεια διαδερµικής ενδοσκοπικής γαστροστοµίας (PEJ) (345.00.03)

512.04.00

Αντικατάσταση

512.04.01

Αποµάκρυνση

512.04.98

Άλλη

512.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

512.05

Τοποθέτηση και αντικατάσταση δωδεκαδακτυλικού ή νηστιδικού καθετήρα σίτισης
Σηµ.:

Στον κωδικό περιλαµβάνεται ο έλεγχος ορθής τοποθέτησης µε µια απεικονιστική
µέθοδο

512.05.00

Ρινοδωδεκαδακτυλικού ή ρινονηστιδικού χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

512.05.01

Ρινοδωδεκαδακτυλικού ή ρινονηστιδικού µε ενδοσκόπηση

512.05.02

Περιλ.: ∆ιαγνωστική οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση (γαστροσκόπηση)
Ενδοσκοπικά από διαδερµική ενδοσκοπική γαστροστοµία (percutaneous endoscopic gastrostomy PEG)
Περιλ.:

512.06

∆ιαγνωστική οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση (γαστροσκόπηση)

Καθαρισµός του εντέρου
Περιλ.: Οδηγίες και εκπαίδευση του ασθενούς
Εξαιρ.: Πλύση εντέρου (512.01)
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µια φορά ανά νοσηλεία
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Ενδοσκοπική τοποθέτηση και αφαίρεση γαστρικού µπαλονιού
Σηµ.:

Στον κωδικό περιλαµβάνεται η ταυτόχρονα διενεργούµενη διαγνωστική
οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση (γαστροσκόπηση).

512.07.00

Τοποθέτηση

512.07.01

Αφαίρεση

512.08

Χρησιµοποίηση συστήµατος παροχέτευσης κοπράνων
Περιλ.: Έκπλυση και ενδοαυλική χορήγηση φαρµάκων
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µια φορά ανά νοσηλεία

513

Χειρισµοί στο ουροποιητικό σύστηµα

513.02

Χειρισµοί στην ουροδόχο κύστη

513.02.00

Ενστάλλαξη

513.02.01

Εξαιρ.: Ενδοκυστική χορήγηση κυτταροτοξικών φαρµάκων (554.01.04)
Έκπλυση, άπαξ

513.02.02

Έκπλυση, διακοπτόµενη

513.02.03

Έκπλυση συνεχής

513.02.98

Άλλη

513.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

513.03

Αλλαγή και αφαίρεση υπερηβικού καθετήρα

513.03.00

Αλλαγή

513.03.01

Αφαίρεση

513.03.98

Άλλη

513.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

513.07

Τοποθέτηση, αλλαγή και αφαίρεση ουροκαθετήρα

513.07.00

Τοποθέτηση

Εξαιρ.: Εµφύτευση υπερηβικού καθετήρα ουροδόχου κύστης (357.02.01)

Σηµ.:

Η κυστεοσκόπηση περιλαµβάνεται στον κωδικό.

.00↔

∆ιουρηθρικά

.01↔

∆ιαδερµικά-διανεφρικά

.02↔

Μέσω στοµίας

.03↔

∆ιεγχειρητικά

Σηµ.:

513.07.01

Η ταυτόχρονα διενεργούµενη νεφροστοµία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (355.00.01).

Αλλαγή
.00↔

∆ιουρηθρικά

.01↔

∆ιαδερµικά-διανεφρικά

.02↔

Μέσω στοµίας

.03↔

∆ιεγχειρητικά

513.07.02↔ Αφαίρεση
513.07.98↔ Άλλη
513.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Αντικατάσταση και αφαίρεση καθετήρα νεφροστοµίας
Εξαιρ.: ∆ιενέργεια νεφροστοµίας (355.00.01, 355.01.01)
∆ιαστολή νεφροστοµίας (355.07.10)
Χειρουργική διαστολή καναλιού νεφροστοµίας µε την εισαγωγή καθετήρα
νεφροστοµίας µεγάλου αυλού (355.00.06)

513.08.00↔ Αντικατάσταση χωρίς χειρουργική διάταση
513.08.01↔ Αφαίρεση
513.08.98↔ Άλλη
513.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

513.09

Άλλες παρεµβάσεις στο ουροποιητικό σύστηµα

513.09.00

∆ιαστολή της ουρήθρας µε κηρία bougie

513.09.98

Εξαιρ.: Επεµβατική διαστολή της ουρήθρας µε κηρία bougie (358.06.00)
Άλλη

513.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Θεραπευτικός καθετηριασµός, αναρρόφηση, παρακέντηση
και έκπλυση
(514...517)
514

Άλλες µορφές θεραπευτικού καθετηριασµού και τοποθέτησης γραµµών
Εξαιρ.: Θεραπευτικός καθετηριασµός και τοποθέτηση αγγειακών γραµµών (583)

514.04

Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας
Περιλ.: Προσπέλαση µε περιορισµένης έκτασης θωρακοτοµή (mini-thoracotomy)
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας (515.02.01)
Παροχέτευση θωρακικού τοιχώµατος ή υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
(334.00.00)
Σηµ.: Θεραπευτικές εκπλύσεις της υπεζωκοτικής κοιλότητας πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά (517.03.01 κ.επ.).

514.04.00↔ Με θωρακικό σωλήνα µεγάλου εύρους
Περιλ.: Τοποθέτηση συσκευής κλειστής θωρακικής παροχέτευσης (billow)
514.04.01↔ Με µόνιµο θωρακικό σωλήνα µικρού εύρους
514.04.02↔ Με θωρακικό σωλήνα µικρού εύρους άλλου τύπου
Περιλ.:

Υπεζωκοτικός καθετήρας

514.06

Θεραπευτική παροχέτευση οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας

514.06.00

Ήπαρ

514.06.01

Χοληδόχος κύστη

514.06.02

Πάγκρεας

514.06.98

Άλλη

514.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

514.07

Θεραπευτική παροχέτευση οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος

Εξαιρ.: Τοποθέτηση παροχέτευσης των χοληφόρων αγγείων (351.03.05, 351.04.05 κ.επ.)
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514.07.00↔ Νεφρός
514.07.98↔ Άλλη
514.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

514.08

Θεραπευτική παροχέτευση άλλων οργάνων και ιστών

514.08.00

Περιτοναϊκός χώρος

514.08.01

Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος

514.08.98

Άλλη

514.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

514.09

Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασµοί

514.09.00↔ Θεραπευτικός καθετηριασµός της δακρυϊκής οδού
514.09.01↔ Καθετηριασµός των παραρρινίων κόλπων
514.09.02↔ Καθετηριασµός της σάλπιγγας µε υστεροσκόπηση
514.09.03↔ ∆ιασωλήνωση της δακρυϊκής οδού
514.09.98↔ Άλλη
514.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515

Θεραπευτική αναρρόφηση και παροχέτευση µε παρακέντηση

515.01

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση κεντρικού νευρικού συστήµατος και των
οφθαλµών

515.01.00

∆εξαµενές

515.01.01

Κοιλίες

515.01.02

Σύστηµα κοιλιακής παροχέτευσης ΕΝΥ

515.01.03

Κύστη νωτιαίου µυελού

515.01.04

Οσφυονωτιαία παρακέντηση

515.01.05↔ Πρόσθιος θάλαµος οφθαλµού
515.01.06↔ Οπίσθιος θάλαµος οφθαλµού
515.01.98↔ Άλλη
515.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515.02

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση οργάνων του θώρακα

515.02.00

Περικάρδιο

Περιλ.: Παροχέτευση περικαρδιακής κοιλότητας
515.02.01↔ Υπεζωκοτική κοιλότητα
Σηµ.:
Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µια φορά ανά νοσηλεία.
515.02.02↔ Πνεύµονας
515.02.98↔ Άλλη
515.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515.03

Θεραπευτική διαδερµική περιτοναϊκή παρακέντηση
Εξαιρ.: Περιτοναϊκή πλύση (517.06)
∆ιαγνωστική παρακέντηση ασκίτη (185.03.02)
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µια φορά ανά νοσηλεία.

515.04

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση κοιλιακών οργάνων

515.04.00

Σπλήνας
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515.04.01

Ήπαρ

515.04.02

Χοληδόχος κύστη

515.04.03

Πάγκρεας

515.04.98

Άλλη

515.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515.05

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος

515.05.00↔ Νεφρός
515.05.01↔ Νεφρική πύελος
515.05.02

Ουροδόχος κύστη

515.05.98↔ Άλλη
515.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515.06

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση ανδρικών γεννητικών οργάνων

515.06.00↔ Υδροκήλη
515.06.01↔ Σπερµατοκήλη
515.06.02

Προστάτης

515.06.03↔ Σπερµατοδόχος κύστη
515.06.98↔ Άλλη
515.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515.07

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

515.07.00↔ Ωοθήκη
515.07.01

Μήτρα

515.07.98↔ Άλλη
515.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515.08

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση άρθρωσης

515.08.00↔ Γληνοβραχιόνια άρθρωση
515.08.01↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
515.08.02↔ Θωρακοωµοπλατιαία άρθρωση
515.08.03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
515.08.04↔ Ωλενοβραχιόνια άρθρωση
515.08.05↔ Εγγύς κερκιδοωλενική άρθρωση
515.08.06↔ Άπω κερκιδοωλενική άρθρωση
515.08.07↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
515.08.08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
515.08.09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
515.08.10↔ Άρθρωση του καρπού
515.08.11↔ Καρποµετακάρπια άρθρωση
515.08.12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
515.08.13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
515.08.14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
515.08.15

Ηβική σύµφυση

515.08.16↔ Άρθρωση του ισχίου
515.08.17↔ Άρθρωση του γόνατος
515.08.18↔ Άνω κνηµοπερονιαία άρθρωση
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515.08.19↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
515.08.20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
515.08.21↔ Άρθρωση του ταρσού
515.08.22↔ Ταρσοµετατάρσια άρθρωση
515.08.23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
515.08.24↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του ποδιού
515.08.25↔ Άρθρωση της γνάθου
515.08.26↔ Αρθρώσεις σπονδυλικής στήλης και πλευρών
515.08.98↔ Άλλη
515.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

515.09

Άλλη θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση

515.09.00↔ Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση αρθρικών θυλάκων
515.09.01

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση µυελού των οστών

515.09.02

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση λεµφοκήλης

515.09.03↔ Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση ουρινώµατος
515.09.04

Θεραπευτική διαδερµική παρακέντηση κεφαλαιµατώµατος

515.09.98↔ Άλλη
515.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

517

Έκπλυση (Lavage)
Εξαιρ.: Πλύση στοµάχου (512.00)
Εντερική έκπλυση (512.01)
Έκπλυση ουροδόχου κύστης (513.02.01, 513.02.02, 513.02.03)
Σηµ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

517.00

Θεραπευτική έκπλυση (Lavage) των οφθαλµών
Εξαιρ.: Έκπλυση πρόσθιου θαλάµου του οφθαλµού (313.09.01 κ.επ.)

517.00.01↔ ∆ακρυϊκοί πόροι
517.00.98↔ Άλλη
517.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

517.01

Θεραπευτική έκπλυση (Lavage) των αυτιών

517.01.00↔ Έξω ακουστικός πόρος
517.01.01↔ Μέσο ους
517.01.98↔ Άλλη
517.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

517.02↔

Θεραπευτική έκπλυση (Lavage) των παραρρίνιων κόλπων
Εξαιρ.: Παρακέντηση και έκπλυση ιγµορείου (322.00.00, 322.00.01)

517.03

Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύµονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας

517.03.00

Πνεύµονας

Εξαιρ.: Βρογχικό έκπλυµα (lavage)
Σηµ.:

Με αυτό τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται µόνο η πολύ δαπανηρή έκπλυση του πνεύµονα
π.χ. σε κυψελιδική πρωτεΐνωση.
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Υπεζωκοτική κοιλότητα
Σηµ.:

Σε συνεχείς εκπλύσεις της υπεζωκοτικής κοιλότητας θα πρέπει να προσµετράται µια έκπλυση
ανά ηµέρα. Οιδιακεκοµµένες εκπλύσεις προσµετρώνται χωριστά όταν ανάµεσα σε δύο εκπλύσεις
µεσολαβεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 4 ωρών.

.00

1 έως 7 εκπλύσεις

.01

8 έως 14 εκπλύσεις

.02

15 έως 21 εκπλύσεις

.03

22 εκπλύσεις και άνω

517.06

Θεραπευτική περιτοναϊκή έκπλυση (lavage) µε υφιστάµενο ειδικό καθετήρα και µε
προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώµατος

517.06.00

Με υφιστάµενο ειδικό καθετήρα (κλειστή έκπλυση)

517.06.01

Με προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώµατος (προγραµµατισµένη έκπλυση)

517.06.02

Σε ανοικτή κοιλία

517.06.98

Άλλη

517.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

517.07

Θεραπευτική έκπλυση (lavage) οπισθοπεριτοναϊκού χώρου µε υφιστάµενο ειδικό
καθετήρα και µε προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώµατος

517.07.00

Με υφιστάµενο ειδικό καθετήρα (κλειστή έκπλυση)

517.07.01

Με προσωρινή σύγκλειση τραύµατος

517.07.02

Σε ανοιχτό οπισθοπεριταναϊκό χώρο

517.07.98

Άλλη

517.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

517.08

Θεραπευτική έκπλυση άρθρωσης

517.08.00↔ Γληνοβραχιόνια άρθρωση
517.08.01↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
517.08.02↔ Χώρος θωρακοωµοπλατιαίας άρθρωσης
517.08.03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
517.08.04↔ Ωλενοβραχιόνια άρθρωση
517.08.05↔ Εγγύς κερκιδοωλενική άρθρωση
517.08.06↔ Άπω κερκιδοωλενική άρθρωση
517.08.07↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
517.08.08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
517.08.09↔ Ωλενιοκαρπική άρθρωση
517.08.10↔ Άρθρωση του καρπού
517.08.11↔ Καρποµετακάρπια άρθρωση
517.08.12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
517.08.13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
517.08.14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
517.08.15

Ηβική σύµφυση

517.08.16↔ Άρθρωση του ισχίου
517.08.17↔ Άρθρωση του γόνατος
517.08.18↔ Άνω κνηµοπερονιαία άρθρωση
517.08.19↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
517.08.20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
517.08.21↔ Άρθρωση του ταρσού
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517.08.22↔ Ταρσοµετατάρσια άρθρωση
517.08.23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
517.08.24↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του ποδιού
517.08.25↔ Άρθρωση της γνάθου
517.08.26↔ Αρθρώσεις σπονδυλικής στήλης και πλευρών
517.08.98↔ Άλλη
517.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

517.09

Άλλη θεραπευτική έκπλυση

517.09.00

Θεραπευτική έκπλυση µέσω υφιστάµενου ενδοκοιλιακού καθετήρα

517.09.01

Περιλ.: Καθετήρας περιτοναϊκής κάθαρσης
Θεραπευτική ενδοεγκεφαλική έκπλυση µε καθετήρα διπλού αυλού

517.09.02

Θεραπευτική ενδονωτιαία έκπλυση µε καθετήρα διπλού αυλού

517.09.03

Θεραπευτική ενστάλλαξη µε συσκευή αντλίας κενού (vacuum)

Εξαιρ.: Περιτοναϊκή κάθαρση (585.07)

Περιλ.:

∆ιαλείπουσα θεραπευτική έγχυση

517.09.98

Εξαιρ.: Θεραπευτική έκπλυση υπεζωκοτικής κοιλότητας, περιτοναϊκής κοιλότητας, οπισθοπεριτοναίου
και αρθρώσεων (517.03.01 κ.επ., 517.06 κ.επ., 517.07 κ.επ., 517.08 κ.επ.)
Σηµ.:
Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε
ελεγχόµενη θεραπευτική αναρρόφηση µε συσκευή αντλίας κενού (vacuum) (519.00.02 κ.επ.).
Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µια φορά ανά νοσηλεία.
Άλλη

517.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επιδέσεις
(519...519)
519

Επίδεση και αφαίρεση νοσούντος ιστού δέρµατος και υποδορίου

519.00

Ειδικές τεχνικές επίδεσης
Σηµ.:

519.00.02

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

Συνεχόµενη αναρρόφηση µε συσκευή αντλίας κενού (vacuum)
Περιλ.:

Εφαρµογή ή αντικατάσταση συσκευής αντλίας κενού (vacuum) χωρίς χειρουργική επέµβαση και
αναισθησία
Αντικατάσταση συστήµατος αναρρόφησης

Σηµ.:

Η εφαρµογή του κωδικού αυτού συνδέεται µε τη χρήση µηχανικού συστήµατος αντλίας µε
συνεχή παρακολούθηση της πίεσης.
Η επέµβαση τοποθέτησης ή αντικατάστασης της συσκευής αντλίας κενού (vacuum) πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (391.06.10 κ.επ.).
Για τον υπολογισµό διάρκειας της συνεχούς αναρρόφησης λαµβάνονται υπόψην µόνον οι χρόνοι
ενδονοσοκοµειακής θεραπείας του ασθενούς.

.00

Έως 7 ηµέρες

.01

8 έως 14 ηµέρες

.02

15 έως 21 ηµέρες

.03

Περισσότερες από 21 ηµέρες
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Συνεχόµενη αναρρόφηση µε άλλο σύστηµα αρνητικής πίεσης (vacuum)
Περιλ.:

Εφαρµογή ή αντικατάσταση συστήµατος αρνητικής πίεσης (vacuum) χωρίς χειρουργική
επέµβαση και αναισθησία
Αντικατάσταση συστήµατος αναρρόφησης
∆ιαδικασία αναρρόφησης µε φιάλη κενού

519.01

Σηµ.:

Η επέµβαση τοποθέτησης ή η αντικατάστασης του συστήµατος αρνητικής πίεσης (vacuum)
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (391.06.10 κ.επ.).
Για τον υπολογισµό διάρκειας της συνεχούς αναρρόφησης λαµβάνονται υπόψην µόνον οι χρόνοι
ενδονοσοκοµειακής θεραπείας του ασθενούς.

.00

Έως 7 ηµέρες

.01

8 έως 14 ηµέρες

.02

15 έως 21 ηµέρες

.03

Περισσότερες από 21 ηµέρες

Επίδεση σοβαρών και εκτεταµένων δερµατολογικών παθήσεων
Περιλ.: Επίδεση σε εκτεταµένες ποµφολυγώδεις δερµατοπάθειες, τοξική επιδερµική
νεκρόλυση, εγκαύµατα και µεγάλης έκτασης απώλεια δέρµατος
Σηµ.: Κωδικοί αυτού του τοµέα πρέπει να χρησιµοποιούνται µία µόνο φορά ανά νοσηλεία

519.01.00

519.01.01

519.01.02

519.01.03

519.01.04

Υγρός επίδεσµος µε αντισηπτικό διάλυµα
.00

Χωρίς χειρουργικό καθαρισµό-έκπλυση

.01

Με χειρουργικό καθαρισµό-έκπλυση

Γάζα παραφίνης
.00

Χωρίς λουτρό καθαρισµού

.01

Με λουτρό καθαρισµού

Γάζα παραφίνης µε αντισηπτική αλοιφή
Περιλ.:

Επίδεσµοι που περιέχουν άργυρο

.00

Χωρίς λουτρό καθαρισµού

.01

Με λουτρό καθαρισµού

Μαλακή περίδεση µε επιδέσµους, σε µικρή επιφάνεια
.00

Χωρίς ακινητοποίηση µέσω γύψου

.01

Με ακινητοποίηση µέσω γύψου

Μαλακή περίδεση µε επιδέσµους, σε µεγάλη επιφάνεια
.00

Χωρίς ακινητοποίηση µέσω γύψου

.01

Με ακινητοποίηση µέσω γύψου

519.01.05

Επίδεσµος υδρογέµης

519.01.98

Άλλη

519.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Αφαίρεση προσβεβληµένων ιστών δέρµατος και υποδορίου ιστού χωρίς αναισθησία,
στα πλαίσια αλλαγής (επιθέµατος) τραύµατος
Περιλ.: Αποµάκρυνση στρώµατος ινικής
Αφαίρεση συσκευής αντλίας κενού (vacuum) χωρίς αναισθησία και χειρουργικός
καθαρισµός
Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισµός χωρίς αναισθησία σε νευρολογικά επαγόµενη αναλγησία
(389.06 κ.επ.)
Σηµ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
00 Χείλος
04 Άλλα µέρη της κεφαλής
05 Τράχηλος
06↔ Ώµος και µασχαλιαία χώρα
07↔ Βραχίονας και αγκώνας
08↔ Αντιβράχιο
09↔ Άκρα χείρα
10 Θωρακικό τοίχωµα και ράχη
11 Κοιλιακή χώρα
12 Βουβωνική και γεννητική χώρα
13 Γλουτοί
14↔ Mηρός και γόνατο
15↔ Kνήµη
16↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

519.02.00** Περιορισµένης επιφάνειας
Σηµ.:
Μήκος µέχρι 3 cm ή επιφάνεια µέχρι 4 cm².
519.02.01** Εκτεταµένης επιφάνειας
519.02.02** Εκτεταµένης επιφάνειας, µε τοποθέτηση υλικών που φέρουν φαρµακευτικές ουσίες
519.02.03** Εκτεταµένης επιφάνειας µε χειρουργικές τεχνικές
519.02.98** Άλλη
519.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Κλειστή ανάταξη και διόρθωση παραµορφώσεων
(520...522)
520

Κλειστή ανάταξη κατάγµατος και εξαρθρήµατος χωρίς οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη κατάγµατος ή εξαρθρήµατος µε οστεοσύνθεση (379)
Σηµ.: Σε διενέργεια υπό γενική αναισθησία, πρέπει η αναισθησία να κωδικοποιείται χωριστά
(590 κ.επ.).
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Κλειστή ανάταξη κατάγµατος χωρίς οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη της σπονδυλικής στήλης χωρίς οστεοσύνθεση (520.02)
Κλειστή ανάταξη των οστών του προσώπου χωρίς οστεοσύνθεση (376)
Κλειστή ανάταξη κατάγµατος ρινικού οστού (321.06.00)
Σηµ.: Στον κωδικό περιλαµβάνεται η διενεργούµενη ακινητοποίηση (µε γυψονάρθηκα ή άλλη
υποστηρικτική επίδεση).
Σύνθετη γύψινη επίδεση κωδικοποιείται χωριστά (531.00).

520.00.00↔ Ωµοπλάτη και κλείδα
520.00.01↔ Εγγύς άκρο του βραχιονίου
520.00.02↔ ∆ιάφυση του βραχιονίου οστού
520.00.03↔ Άπω άκρο του βραχιονίου οστό
520.00.04↔ Εγγύς άκρο της κερκίδας
520.00.05↔ ∆ιάφυση της κερκίδας
520.00.06↔ Άπω άκρο της κερκίδας
520.00.07↔ Εγγύς άκρο της ωλένης
520.00.08↔ ∆ιάφυση της ωλένης
520.00.09↔ Άπω άκρο της ωλένης
520.00.10↔ Οστά του καρπού
520.00.11↔ Μετακάρπια οστά
520.00.12↔ Φάλαγγες της άκρας χειρός
520.00.13

Πύελος

520.00.14↔ Αυχένας του µηριαίου οστού
520.00.15↔ Εγγύς άκρο του µηριαίου οστού
520.00.16↔ ∆ιάφυση του µηριαίου οστού
520.00.17↔ Άπω άκρο του µηριαίου οστού
520.00.18↔ Επιγονατίδα
520.00.19↔ Εγγύς άκρο της κνήµης
520.00.20↔ ∆ιάφυση της κνήµης
520.00.21↔ Άπω άκρο της κνήµης
520.00.22↔ Εγγύς άκρο της περόνης
520.00.23↔ ∆ιάφυση της περόνης
520.00.24↔ Άπω άκρο της περόνης
520.00.25↔ Αστράγαλος
520.00.26↔ Πτέρνα
520.00.27↔ Οστά του ταρσού
520.00.28↔ Μετατάρσια οστά
520.00.29↔ Φάλαγγες του άκρου ποδός
520.00.98↔ Άλλη
520.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

520.01

Κλειστή ανάταξη εξαρθρήµατος χωρίς οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη της σπονδυλικής στήλης χωρίς οστεοσύνθεση (520.02)
Ανάταξη εξαρθρήµατος της κροταφογναθικής, κλειστά (χειρουργικά) (377.09.00)
Σηµ.: Στον κωδικό περιλαµβάνεται η διενεργούµενη ακινητοποίηση (µε γυψονάρθηκα ή άλλη
υποστηρικτική επίδεση).
∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

408

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 5

520.01.00↔ Γληνοβραχιόνια άρθρωση
520.01.01↔ Ακρωµιοκλειδική άρθρωση
520.01.02↔ Χώρος θωρακοωµοπλατιαίας άρθρωσης
520.01.03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
520.01.04↔ Ωλενοβραχιόνια άρθρωση
520.01.05↔ Εγγύς κερκιδοωλενική άρθρωση
520.01.06↔ Άπω κερκιδοωλενική άρθρωση
520.01.07↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
520.01.08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
520.01.09↔ Ωλενιοκαρπική άρθρωση
520.01.10↔ Άρθρωση του καρπού
520.01.11↔ Καρποµετακάρπια άρθρωση
520.01.12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
520.01.13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του χεριού
520.01.14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
520.01.15

Ηβική σύµφυση

520.01.16↔ Άρθρωση του ισχίου
520.01.17↔ Άρθρωση του γόνατος
520.01.18↔ Άνω κνηµοπερονιαία άρθρωση
520.01.19↔ Ποδοκνηµική άρθρωση
520.01.20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
520.01.21↔ Άρθρωση ταρσού
520.01.22↔ Ταρσοµετατάρσια άρθρωση
520.01.23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
520.01.24↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του ποδιού
520.01.25↔ Άρθρωση της γνάθου
520.01.98↔ Άλλη
520.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

520.02

Κλειστή ανάταξη κατάγµατος ή εξαρθρήµατος στη σπονδυλική στήλη χωρίς
οστεοσύνθεση

520.02.00

Κλειστή ανάταξη

520.02.01

Κλειστή ανάταξη µε ακινητοποίηση

520.02.02

Κλειστή ανάταξη µε ακινητοποίηση, µε συµµετοχή του νωτιαίου µυελού

520.02.98

Άλλη

520.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

521

∆ιόρθωση συµφύσεων και παραµορφώσεων µε δυναµικούς χειρισµούς
Σηµ.:

521.00↔

Σε διενέργεια υπό γενική αναισθησία, πρέπει η αναισθησία να κωδικοποιείται χωριστά
(590 κ.επ.).
Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία

∆υναµικοί χειρισµοί κινητοποίησης αρθρώσεων
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Σταδιακή διόρθωση παραµορφώσεων
Περιλ.: Σταδιακή αναµόρφωση παραµορφώσεων µε ορθωτικές συσκευές, ή µε ταχεία
αντικατάσταση γυψονάρθηκα
Σηµ.: Στον κωδικό περιλαµβάνεται η διενεργηθείσα ακινητοποίηση (µε γυψονάρθηκα, άλλη
υποστηρικτική επίδεση ή λάµες) καθώς και η εφαρµογή ορθωτικών
συσκευών.∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

521.02↔

∆ιόρθωση µε δυναµικούς νάρθηκες
Σηµ.:

521.03↔

Στον κωδικό περιλαµβάνεται η διενεργηθείσα ακινητοποίηση (µε γυψονάρθηκα, άλλη
υποστηρικτική επίδεση ή λάµες).∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι, πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

Οστεοκλασία
Σηµ.:

Στον κωδικό περιλαµβάνεται η διενεργηθείσα ακινητοποίηση (µε γυψονάρθηκα ή άλλη
υποστηρικτική επίδεση).∆απανηροί γύψινοι επίδεσµοι, πρέπει να κωδικοποιούνται
χωριστά (531.00).

522

Κατασκευή και προσαρµογή επιθεµάτων προσώπου

522.00

∆ηµιουργία και προσαρµογή επιθεµάτων προσώπου και σταθεροποίηση µε
κολλητική ταινία ή γυαλιά

522.00.00↔ Αυτί
522.00.01↔ Οφθαλµικός κόγχος
522.00.02

Μύτη

522.00.03↔ Πολλές περιοχές του προσώπου
522.00.98↔ Άλλη
522.00.99

Περιλ.: Μέτωπο, µάγουλο, χείλη
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

522.01

Παραγωγή επιθεµάτων προσώπου και σταθεροποίηση µε εµφυτεύµατα

522.01.00↔ Αυτί
522.01.01↔ Οφθαλµικός κόγχος
522.01.02

Μύτη

522.01.03↔ Πολλές περιοχές του προσώπου
522.01.98↔ Άλλη
522.01.99

Περιλ.: Μέτωπο, µάγουλο, χείλη
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Ακινητοποίηση και ειδική τοποθέτηση επί κλίνης
(531...539)
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Ακινητοποίηση µε γύψο
Περιλ.: Χρήση πλαστικού και άλλων υποκατάστατων γύψου
Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη κατάγµατος και εξαρθρήµατος, χωρίς εσωτερική οστεοσύνθεση (520)
Σηµ.: Στον τοµέα αυτό πρέπει να κωδικοποιούνται µόνο γύψινες επιδέσεις µε σηµαντικό
κόστος χρήσης προσωπικού, χρόνου και υλικών πόρων
Σε διενέργεια υπό γενική αναισθησία, πρέπει η αναισθησία να κωδικοποιείται χωριστά
(590 κ.επ.).

531.00

Σύνθετη αποκατάσταση µε γύψινο νάρθηκα

531.00.00↔ Κηδεµόνας (γύψινος νάρθηκας) σταθεροποίησης αυχένα- άνω θώρακα
531.00.01↔ Θωρακοβραχιόνιος γύψινος νάρθηκας έκτασης
531.00.02

∆ιορθωτικός κηδεµόνας (γύψινος νάρθηκας) κορµού

531.00.03↔ Κηδεµόνας (γύψινος νάρθηκας) πυέλου-κάτω άκρου
531.00.04

Κηδεµόνας τύπου µινέρβα

531.00.05↔ Κηδεµόνας µε γωνιόµετρο
531.00.98↔ Άλλη
531.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

539

Χειρισµοί τοποθέτησης επί κλίνης

539.00

Χειρισµοί τοποθέτησης επί κλίνης
Εξαιρ.: Τοποθέτηση σε στρώµα αποφυγής κατακλίσεων
Σηµ.: Με έναν κωδικό αυτού του τοµέα καταχωρούνται µόνο χειρισµοί τοποθέτησης επί
κλίνης µε σηµαντικό κόστος χρήσης προσωπικού, χρόνου και υλικών πόρων.Ο κωδικός
αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται για την εφαρµογή ειδικών µεθόδων τοποθέτησης επί
κλίνης (π.χ. µε κάγκελα και επεκτάσεις, σε αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, σε
ηµι-τετραπληγία ή µετά από µείζονα κρανιοεγκεφαλική χειρουργική επέµβαση) ή
ακινητοποίηση µε ειδικά βοηθητικά µέσα (π.χ. κρεβάτι µε περιστροφή ή τύπου
σάντουιτς).Οι κωδικοί αυτού του τοµέα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µία φορά
ανά νοσηλεία.

539.00.00

Φυσιοθεραπεία σε ειδική κλίνη
Περιλ.:

539.00.01

Τοποθέτηση επί κλίνης σε κρεβάτι µε περιστροφή ή τύπου σάντουιτς, σε προγραµµατιζόµενο
ηλεκτρικό κρεβάτι για υπέρβαρους ασθενείς
Θεραπευτική λειτουργική παρέµβαση σε ειδική νευροφυσιολογική κλίνη

539.00.02

Σηµ.:
Η τοποθέτηση επί κλίνης θα πρέπει να λαµβάνει χώρα αρκετές φορές την ηµέρα.
Κινησιοθεραπεία σε σύστηµα πολλαπλών ιµάντων

539.00.03

Κινησιοθεραπεία σε υποστηρικτικές ράβδους

539.00.04

Κινησιοθεραπεία σε διατατήρες

539.00.05

Τοποθέτηση στρώµατος κατακλίσεων µε προγραµµατήσιµη αυτοµατοποιηµένη κίνηση

539.00.06

Τοποθέτηση σοβαρού εγκαυµατία σε κλίνη εγκαυµάτων

539.00.98

Άλλη

539.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

∆ιάταση/επιµήκυνση οστών και άλλες µέθοδοι διάτασης
(540...541)
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540

∆ιάταση/επιµήκυνση σκελετού

540.00

Επιµήκυνση οστού µε ήλο τύπου Steinmann

540.00.00↔ Βραχιόνιο οστό
540.00.01↔ Ωλέκρανο
540.00.02↔ Μηριαίο οστό
540.00.03↔ Κνήµη
540.00.04↔ Πτέρνα
540.00.98↔ Άλλη
540.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

540.01

Επιµήκυνση οστού µε σύρµατα Kirschner (Kirschner wires)

540.01.00↔ Βραχιόνιο οστό
540.01.01↔ Ωλέκρανο
540.01.02↔ Μηριαίο οστό
540.01.03↔ Κνήµη
540.01.04↔ Πτέρνα
540.01.05↔ Επιµήκυνση δακτύλων µε έλξη
540.01.06↔ Φάλαγγες της χειρός
540.01.98↔ Άλλη
540.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

541

∆ιάταση/επιµήκυνση σπονδυλικής στήλης

541.00

∆ιάταση σπονδυλικής στήλης µε συγκράτηση στο κρανίο

541.00.00

Συσκευή σκελετικής συγκράτησης Halo

541.00.01

Με λαβίδα Crutchfield

541.00.98

Άλλη

541.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

541.01

Άλλου τύπου διάταση της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

541.02

∆ιάταση της οσφυικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

541.09

Άλλου τύπου διάταση της σπονδυλικής στήλης

541.09.00

Με κηδεµόνα τύπου Halo λεκάνης-κρανίου

541.09.98

Άλλη

541.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Επιπωµατισµός αιµορραγίας και χειρισµοί στο έµβρυο ή τη
µήτρα
(550...551)
550
412

Έλεγχος αιµορραγίας µε επιπωµατισµό
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Επιπωµατισµός ρινορραγίας
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία ρινορραγίας (321.00)

550.01

Επιπωµατισµός αιµορραγίας οισοφάγου
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία αιµορραγίας οισοφάγου (342.02)

550.02

Επιπωµατισµός αιµορραγίας εκ του ορθού
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία αιµορραγίας από το ορθό (348.02)

550.03

Επιπωµατισµός µητροραγγίας που δεν σχετίζεται µε κύηση ή τοκετό

550.04

Επιπωµατισµός κολπικής αιµορραγίας
Εξαιρ.: Επιπωµατισµός σε µαιευτική αιµορραγία (375.09.00)

550.06

Αντικατάσταση και αποµάκρυνση επιπωµατισµού σε αιµορραγίες

551

Χειρισµοί στο έµβρυο ή τη µήτρα κατά την εγκυµοσύνη ή αµέσως µετά
από τοκετό

551.00

Χειρισµοί στο έµβρυο προ του τοκετού

551.00.00

Εξωτερικός µετασχηµατισµός
Εξαιρ.: Εσωτερικός µετασχηµατισµός (373.02.00)

551.00.01

Συνδυασµένος µετασχηµατισµός (373.02.01)
Αποτυχηµένος εξωτερικός µετασχηµατισµός

551.00.98

Άλλοι

551.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

551.05

Τοκετός µε ειδικούς µαιευτικούς χειρισµούς
Εξαιρ.: Συνήθεις µαιευτικοί χειρισµοί κατά τον τοκετό (626.00, 626.01)

551.06

∆ιόρθωση εκστροφής µήτρας µετά τον τοκετό µε χειρουργικούς χειρισµούς

Ακτινοθεραπεία, θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα και
χηµειοθεραπεία
(552...554)
552

Ακτινοθεραπεία
Σηµ.:

Η ακτινοθεραπεία περιλαµβάνει την συστηµατική τεκµηρίωση µε κατάλληλα
συστήµατα (κλασσικής ακτινολογίας, σύστηµα ψηφιακής απεικόνισης).
Κάθε κλάσµα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.Ένα κλάσµα (ακτινοθεραπείας)
περιλαµβάνει όλες τις ρυθµίσεις και τα πεδία ακτινοβολίας για την ακτινοβόληση ενός
όγκου στόχου.Ένας όγκος-στόχος είναι ο όγκος του σώµατος, που µπορεί να
ακτινοβοληθεί χωρίς αλλαγή θέσης του ασθενή ή της τράπεζας τοποθέτησής του µε
κατάλληλες ρυθµίσεις πεδίου και ακτινοβόληση σταθερής δόσης και καθορισµένου
χρονικού διαστήµατος.
Η προσοµοίωση ακτινοβολίας (552.08 κ.επ.) και ο σχεδιασµός θεραπείας (552.09 κ.επ.)
πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
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552.00

Επιφανειακή ακτινοθεραπεία

552.00.00

Έως 2 πεδία ακτινοβόλησης

552.00.01

Περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβόλησης

552.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.01

Ακτινοθεραπεία δι ακτίνων Roentgen

552.01.00

Έως 2 πεδία ακτινοβόλησης

552.01.01

Περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβόλησης

552.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.02

Ακτινοθεραπεία υψηλής τάσης

552.02.00

Μονάδα πολλαπλών πηγών κοβαλτίου, έως 2 πεδία ακτινοβόλησης

552.02.01

Μονάδα πολλαπλών πηγών κοβαλτίου, 3 έως 4 πεδία ακτινοβόλησης

552.02.02

Μονάδα πολλαπλών πηγών κοβαλτίου, περισσότερα από 4 πεδία ακτινοβόλησης

552.02.03

Γραµµικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων έως 6 MeV, έως 2 πεδία ακτινοβόλησης
.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση
Περιλ.:

552.02.06

Γραµµικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων πάνω από 6 MeV, έως 2 πεδία ακτινοβόλησης
.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση
Περιλ.:

552.02.09

.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση

.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση

Τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία γραµµικού επιταχυντή φωτονίων ή ηλεκτρονίων έως 6 MeV
Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση
Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

Γραµµικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων πάνω από 6 MeV, περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβόλησης
.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση
Περιλ.:

552.02.13

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

.00

Περιλ.:

552.02.12

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

Γραµµικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων έως 6 MeV, περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβόλησης

Περιλ.:

552.02.11

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

Γραµµικού επιταχυντή µε δέσµη διαµορφούµενης έντασης (IMRT, VMAT)

Περιλ.:

552.02.10

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

Τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία γραµµικού επιταχυντή φωτονίων ή ηλεκτρονίων πάνω από 6 MeV
.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση
Περιλ.:

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

552.02.98

Άλλη

552.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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552.03

Άλλη ακτινοθεραπεία υψηλής τάσης

552.03.00

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε µία επίσκεψη

552.03.01

.00

Εγκεφαλικά

.01

Εξωεγκεφαλικά

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε κλασµατοποιηµένες δόσεις
Σηµ.:

Κάθε κλάσµα (ακτινοθεραπείας) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

Εγκεφαλικά

.01

Εξωεγκεφαλικά

552.03.02

Ακτινοχειρουργική µε Gamma Knife

552.03.03

Ηµισωµατική ακτινοθεραπεία

552.03.04

Ολοσωµατική ακτινοθεραπεία
Σηµ.:

Σε θωράκιση του πνεύµονα ή/και του ήπατος, σηµαντική για την κωδικοποίηση είναι η συνολική
δόση εκτός θωρακισµένων περιοχών.

.00

Συνολική δόση έως 4 Gy

.01

Συνολική δόση 4 Gy έως 10 Gy

.02

Συνολική δόση 10 Gy και άνω

552.03.05

Ακτινοβόληση όλου του δέρµατος

552.03.06

Σηµ.:
Κάθε κλάσµα (ακτινοθεραπείας) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
∆ιεγχειρητική ακτινοβολία/ακτινοθεραπεία

552.03.07

Ακτινοθεραπεία πεδίου µεγάλης έκτασης

552.03.98

Σηµ.:
Άλλη

552.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.04

Βραχυθεραπεία µε ραδιονουκλίδια κλειστών πηγών

Κάθε κλάσµα (ακτινοθεραπείας) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Εξαιρ.: ∆ιάµεση βραχυθεραπεία (552.05)
Βραχυθεραπεία µε επιφανειακούς φορείς (552.05)
Σηµ.: Ειδικές ανά περίσταση επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (Κεφάλαιο 3).
Στη µέθοδο HDR (υψηλού ρυθµού δόσης βραχυθεραπεία), κάθε κλάσµα της πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
552.04.00

Ενδοµητρίου

552.04.01

Ενδοκολπική

552.04.02

Ενδοµητρίου και ενδοκολπική, συνδυασµένη

552.04.03

Επιφάνειας σώµατος

552.04.04

Ενδοκοιλοτική

552.04.05

Εξαιρ.: Ενδοµήτρια και ενδοκολπική βραχυθεραπεία (552.04.00 έως 552.04.02)
Ενδοαυλική

552.04.06

Περιλ.: Αναπνευστικό σύστηµα, πεπτικό σύστηµα, ουρήθρα, ακουστικός πόρος
Ενδοαγγειακή
.00

Στεφανιαίου αγγείου

.01

Άλλο περιφερικό αγγείο

552.04.98

Άλλη

552.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Άλλη βραχυθεραπεία µε ραδιονουκλίδια κλειστών πηγών
Σηµ.:

552.05.00

552.05.01

552.05.02

Ειδικές ανά περίσταση επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (Κεφάλαιο 3).
Στη µέθοδο HDR (υψηλού ρυθµού δόσης βραχυθεραπεία), κάθε κλάσµα της πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

∆ιάµεση (interstitial) βραχυθεραπεία µε αφαιρούµενα ραδιο-εµφυτεύµατα σε ένα επίπεδο
.00

Χαµηλού ρυθµού δόσης

.01

Παλλόµενου ρυθµού δόσης (Pulse Dose Rate, PDR)

.02

Υψηλού ρυθµού δόσης (High-dose rate, HDR)

.98

Άλλη

∆ιάµεση (interstitial) βραχυθεραπεία µε αφαιρούµενα ραδιο-εµφυτεύµατα πολλαπλών επιπέδων
.00

Χαµηλού ρυθµού δόσης

.01

Παλλόµενου ρυθµού δόσης (Pulse Dose Rate, PDR)

.02

Υψηλού ρυθµού δόσης (High-dose rate, HDR)

.98

Άλλη

∆ιάµεση (interstitial) βραχυθεραπεία µε µόνιµα ραδιο-εµφυτεύµατα
.00

Έως 10 πηγές

.01

Περισσότερες από 10 πηγές

552.05.03

Αποµάκρυνση κλειστών πηγών ραδιονουκιδίων ή ανενεργών συσκευών υπό αναισθησία

552.05.04

Επιφανειακή βραχυθεραπεία

552.05.98

Άλλη

552.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.06

Ραδιενεργά προπλάσµατα
Σηµ.:

Ειδικές ανά περίσταση επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (Κεφάλαιο 3).

552.06.00

Κατασκευή και εφαρµογή επιφανειακών ραδιενεργών προπλασµάτων

552.06.01

Κατασκευή και εφαρµογή ραδιενεργών προπλασµάτων που δεν τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώµατος

552.06.02

Κατασκευή και εφαρµογή οφθαλµικών προπλασµάτων

552.06.98

Άλλα

552.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.07

Κατασκευή και προσαρµογή των υλικών σταθεροποίησης και στήριξης σε
ακτινοθεραπεία

552.07.00

Συσκευή στερέωσης, απλή

552.07.01

Συσκευή στερέωσης, µετρίου βαθµού δυσκολίας

552.07.02

Περιλ.: Θερµοπλαστικές µάσκες
Συσκευή στερέωσης, σύνθετη

552.07.06

Περιλ.: Μαξιλάρι µε κενό αέρος
Υποβοηθητικά εξαρτήµατα
Περιλ.:

Οδοντωτές ράγες
Ασπίδες προστασίας

552.07.07

Υλικό bolus
Χρησιµοποίηση στερεοτακτικού πλαισίου

552.07.08

Εξατοµικευµένα µπλοκ, διαφράγµατα πολλαπλών φύλλων (Multi-Leaf Collimation, MLC)

552.07.98

Άλλη

552.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.08

Εξωτερική ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία
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552.08.06

CT- καθοδηγούµενη προσοµοίωση για εξωτερική ακτινοθεραπεία

552.08.07

CT- καθοδηγούµενη Προσοµοίωση για βραχυθεραπεία

552.08.08

Καθορισµός πεδίου µε προσοµοιωτή, χωρίς τρισδιάστατη απεικόνιση

552.08.09

Καθορισµός πεδίου µε προσοµοιωτή, µε τρισδιάστατη απεικόνιση

552.08.98

Άλλη

552.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.09

Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας για εξωτερική (διαδερµική) ακτινοθεραπεία και
βραχυθεραπεία
Σηµ.:

Ο σχεδιασµός του πλάνου θεραπείας περιλαµβάνει την ενηµέρωση και λήψη
συγκατάθεσης του ασθενούς.

552.09.03

Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας για ακτινοθεραπεία διαµορφούµενης έντασης (IMRT, VMAT)

552.09.04

Σχεδιασµός ακτινοθεραπείας µε τη συνδροµή εικόνων από CT και MRI

552.09.05

Σχεδιασµός ακτινοθεραπείας για βραχυθεραπεία, µεσαίος
Σηµ.:

552.09.06

Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας µε ορθογώνιες ακτινολογικές εικόνες ανατοµίας του ασθενούς και
γεωµετρικής θέσης του φορέα ή/και γεωµετρία τύπου σπόρου (seed).
Σχεδιασµός ακτινοθεραπείας για βραχυθεραπεία, σύνθετος
Σηµ.:

552.09.07
552.09.08

Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας µε υπερήχους ή/και αξονική ή/και µαγνητική τοµογραφία της
ανατοµίας του ασθενούς και γεωµετρικής θέσης του φορέα ή/και γεωµετρία τύπου σπόρου (seed).
Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας χωρίς εξατοµικευµένο δοσιµετρικό υπολογισµό
Περιλ.: Απλός σχεδιασµός πλάνου θεραπείας για βραχυθεραπεία
Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας για εξωτερική (διαδερµική) ακτινοθεραπεία µε εξατοµικευµένο δοσιµετρικό
υπολογισµό
Εξαιρ.: Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας για διαµορφούµενης έντασης ακτινοθεραπεία (552.09.03)
Σχεδιασµός πλάνου θεραπείας µε συγχώνευση CT και MRI εικόνων (552.09.04)

552.09.98

Άλλη

552.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

552.10

Θεραπεία πρωτονίων

552.10.00

Έως 2 θεραπευτικά πεδία
.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση
Περιλ.:

552.10.01

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

Περισσότερο από 2 πεδία ακτινοβολίας
.00

Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση

.01

Με απεικονιστική καθοδήγηση
Περιλ.:

Ρύθµιση του ισόκεντρου µέσω ελέγχου του όγκου στόχου µε CT/MRI/κωνικής δέσµης CT ή
υπερηχογραφικές µεθόδους (άµεσα καθοδηγούµενη IGRT)

552.11

Θεραπεία µε ιόντα άνθρακα

552.12

Άλλες θεραπείες µε βαρέα ιόντα
Εξαιρ.: Θεραπεία µε ιόντα άνθρακα (552.11)

552.13

∆ιεγχειρητική ακτινοθεραπεία µε ακτίνες Roentgen
Σηµ.:

553

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται διεγχειρητική ακτινοθεραπεία µε
λιγότερο από 100 kV.

Θεραπεία πυρηνικής ιατρικής
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Θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα
Σηµ.:

Μια θεραπεία θεωρείται πλήρης όταν επιτευχθεί η επιθυµητή θεραπευτική δόση,
µετρηµένη µέσω εγκεκριµένης δοσιµετρίας. Σε πολλαπλή εφαρµογή θεραπείας
ραδιονουκλιδίων ανοιχτής πηγής κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας, πρέπει να
χρησιµοποιείται ένας κωδικός για κάθε θεραπεία.

553.00.01

Θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα σε οστικές µεταστάσεις

553.00.02

Περιλ.: Θεραπεία πόνου
Θεραπεία των αιµοποιητικών οργάνων µε ραδιοϊσότοπα

553.00.03

Τοποθέτηση ραδιοϊσοτοπικού εµφυτεύµατος σε άρθρωση

553.00.05

Περιλ.: Ραδιοϋµενόλυση
Άλλη συστηµατική θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα

553.00.06

Ενδοφλέβια µοριακή στοχευµένη θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα
.00

Με DOTA- ραδιοεπισηµασµένα ανάλογα σωµατοστατίνης

.98

Άλλη

553.00.07

Ενδοφλέβια θεραπεία µε ραδιενεργά επισηµασµένα αντισώµατα

553.00.08

Επιδερµική θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα

553.00.09

Περιλ.: Επιδερµική θεραπεία µε ρήνιο-188
Ενδοφλέβια θεραπεία µε ραδιενεργά επισηµασµένες µεταβολικές ουσίες
.00

Θεραπεία µε Ιώδιο-131-µετοµιδάτη

.01

Θεραπεία µε Ιώδιο-131-αµινοξέα

.98

Άλλη

Περιλ.:

553.00.10

553.00.11

553.00.12

Ιώδιο-131-φαινυλαλανίνη

Ενδαρτηριακή θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα
.00

Ενδαρτηριακή θεραπεία µε DOTA- ραδιενεργά επισηµασµένα ανάλογα σωµατοστατίνης

.01

Ενδαρτηριακή θεραπεία µε άλλες ραδιενεργά επισηµασµένες ουσίες

.02

Ενδαρτηριακή θεραπεία µε ραδιενεργά επισηµασµένα αντισώµατα

.03

Ενδαρτηριακή θεραπεία µε ραδιενεργά επισηµασµένες µεταβολικές ουσίες

.04

Ενδαρτηριακή θεραπεία µε άλλα ραδιοϊσότοπα

.05
.06

Εκλεκτική εσωτερική ραδιοθεραπεία (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) µε Yttrium-90 επισηµασµένα
µακροφάγα
Εκλεκτική εσωτερική ραδιοθεραπεία (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) µε Rhenium 188 µικροσφαιρίδια

.07

Ενδαρτηριακός ραδιοεµβολισµός µε άλλες ουσίες

.98

Άλλη

Ενδοκοιλοτική θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα
.00

Ενδοκοιλοτική θεραπεία µε ραδιοϊσότοπα εκλεκτικά προς υποδοχείς

.01

Ενδοκοιλοτική θεραπεία µε ραδιενεργά επισηµασµένα αντισώµατα

.02

Ενδοκοιλοτική θεραπεία µε ραδιενεργά επισηµασµένες µεταβολικές ουσίες

.03

Ενδοκοιλοτική θεραπεία µε άλλα ραδιοϊσότοπα

.98

Άλλη

Ενδαγγειακή βραχυθεραπεία µε ραδιοϊσότοπα
.00

Ενδαγγειακή βραχυθεραπεία µε υγρό Rhenium-188 σε κλειστό σύστηµα µπαλονιού, στεφανιαίο αγγείο

.01

Ενδαγγειακή βραχυθεραπεία µε υγρό Rhenium-188 σε κλειστό σύστηµα µπαλονιού, άλλο περιφερικό αγγείο

.02

Ενδοεγκεφαλική βραχυθεραπεία µε καθετήρα-µπαλόνι

.98

Άλλη

553.00.98

Άλλη

553.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Ακτινοθεραπεία µε ιώδιο
Σηµ.:

553.01.00

553.01.01

Κεφάλαιο 5

Σε χορήγηση πολλαπλών δόσεων κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας πρέπει να
κωδικοποιείται η επιτευχθείσα συνολική δραστικότητα.

Θεραπεία ραδιενεργού ιωδίου έως 1,2 GBq I-131
Περιλ.:

Θεραπεία µε ραδιενεργό ιώδιο σε καλοήθεις νόσους του θυρεοειδούς

.00

Χωρίς χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)

.01

Με χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)

Θεραπεία ραδιενεργού ιωδίου άνω των 1,2 έως 5 GBq I-131
Περιλ.:

Ολοσωµατικό σπινθηρογράφηµα
Θεραπεία µε ραδιενεργό ιώδιο για κατάλυση υπολειµµατικού ιστού σε καρκίνο του θυρεοειδούς
Θεραπεία µε ραδιενεργό ιώδιο σε µετάσταση, υποτροπή και ενεργό καρκίνο θυρεοειδούς
Θεραπεία µε ραδιενεργό ιώδιο σε καλοήθεις νόσους του θυρεοειδούς

553.01.02

.00

Χωρίς χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)

.01

Με χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)

Θεραπεία ραδιενεργού ιωδίου µε 5 και περισσότερα GBq I-131
Περιλ.:

Ολοσωµατικό σπινθηρογράφηµα

.00

Χωρίς χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)

.01

Με χορήγηση ανασυνδυασµένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)

Θεραπεία µε ραδιενεργό ιώδιο σε µετάσταση, υποτροπή και ενεργό καρκίνο θυρεοειδούς

553.01.98

Άλλη

553.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

553.09

Άλλες θεραπείες πυρηνικής ιατρικής

554

Χηµειοθεραπεία µε κυτταροστατικά, ανοσοθεραπεία και αντιρετροϊκή
θεραπεία
Περιλ.: Ανοσοτροποποιητική θεραπεία ή θεραπεία µε τροποποιηµένα µονοκλωνικά αντισώµατα
Σηµ.: Η χηµειοθεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται σύµφωνα µε το πρωτόκολλο διάρκειας και
πολυπλοκότητας της ενδονοσοκοµειακής παρεντερικής χηµειοθεραπείας. Καθοριστικές
είναι οι προδιαγραφές ηµερών που ορίζονται στο επίσηµο, τρέχον πρωτόκολλο
χηµειοθεραπείας. Εξατοµικευµένες αναγκαστικές καθυστερήσεις δεν λαµβάνονται
υπόψη. Οι συντοµεύσεις λαµβάνονται υπόψη, εφόσον µπορούν να οδηγήσουν σε
χαµηλότερη κατάταξη.
Κάθε νοσηλεία και κάθε κύκλος πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Υποστηρικτικά φάρµακα χορηγούµενα πάντα σε συνδυασµό µε κυτταροστατικά
φάρµακα δεν υπολογίζονται ως επιπλέον φάρµακα ή/και κυτταροστατικά στις
"Σηµειώσεις" των κωδικών 554.02, 554.03 και 554.04 (παράδειγµα: mesna µετά από
κυκλοφωσφαµίδη/ιφωσφαµίδη (cyclophosphamide/ifosphamide), φυλλικό οξύ µετά
από µεθοτρεξάτη (methotrexate)).

554.01

Έγχυση και τοπική θεραπεία µε κυτταροστατικά και ανοσοτροποποιητικά φάρµακα
Σηµ.:

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

554.01.00

Ενδορραχιαία

554.01.01

Ενδοεγκεφαλικά

554.01.02↔ Στην υπεζωκοτική κοιλότητα
554.01.03

Στην περιτοναϊκή κοιλότητα

554.01.04

Στην ουροδόχο κύστη
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554.01.05↔ Στη νεφρική πύελο
554.01.06

Ενδαρτηριακή

554.01.98

Άλλη

554.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Απλή χηµειοθεραπεία
Περιλ.: Μη σύνθετο σχήµα χηµειοθεραπείας µιας ή περισσότερων ηµερών
Παραδείγµατα για παιδιά και εφήβους:
• Θεραπεία επαγωγής ή επανεπαγωγής, εγχύσεις κυκλοφωσφαµίδης
(cyclophosphamide) ηµέρα 36 (πρωτόκολλο I, II και III) ή ηµέρα 64 (πρωτόκολλο Ι) σε
ΟΛΛ ή NHL
• Μεµονωµένες ενέσεις cytarabine ή VCR ή µεµονωµένες εγχύσεις ASP ή
DNR-/DOX σε ΟΛΛ και ΟΜΛ
• Θεραπεία συντήρησης (PCV), σειρές καρβοπλατίνης (carboplatin) (σε άτυπους
τερατοειδείς ραβδοειδείς όγκους), λιποσωµική δοξορουβικίνη (doxorubicin) σε όγκους
εγκεφάλου
• DNR/VCR/PRED (από τη 2η δόση), φάση ΚΝΣ ή φάση επανεπαγωγής µε
VCR/ADR/DEXA και CYC/Ara-C/6-TG σε ΟΛΛ (ALL) στο πρωτόκολλο COALL
• Εφάπαξ χορήγηση καρβοπλατίνης (carboplatin), VCR ή ετοποσίδης (etoposide) κατά
την LGG-επαγωγή ή τη σταθεροποίηση σε χαµηλής κακοήθειας όγκους εγκεφάλου
• Μεµονωµένες ενέσεις VBL, εγχύσεις ετοποσίδης (etoposide) ή cladribine σε
Ιστιοκύτωση ή Αναπλαστικό Λέµφωµα (Anaplastic Large Cell Lymphoma ή ALCL
(NHL))
• Κύκλοι COPP, OPPA, ABVD σε νόσο Hodgkin
• Μεµονωµένες ενέσεις VCR ή AMD ή εγχύσεις DOX κατά τη διάρκεια των κύκλων
AV-1 ή AV-2 σε νεφροβλάστωµα
• Μεµονωµένες ενέσεις VCR ή VBL κατά τη διάρκεια των κύκλων VA ή VAI ή
CYC/VBL σε σάρκωµα µαλακών µορίων
• Μονοθεραπεία µε γεµσιταβίνη (gemcitabine) σε διάφορους όγκους
• N7 σε νευροβλάστωµα (µόνο σε παρεντερική χορήγηση)
• CVA σε Αναπλαστικό Λέµφωµα (Anaplastic Large Cell Lymphoma - ALCL (NHL))
Προετοιµασία πριν από µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων (SCT) σε παιδιά και
εφήβους:
• Ετοποσίδη (etoposide) (ETO MONO, 1 ηµέρα)
• Φλουδαραβίνη (fludarabin) (FLU MONO, 3 ηµέρες)
• per os βουσουλφάνη (busulfan) και κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid) (BU-CY,
5-8 ηµέρες)
• per os βουσουλφάνη (busulfan) και µελφαλάνη (melphalan) (BU-MEL, 5-6 ηµέρες)
• Κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid) (CY MONO, 2-4 ηµέρες)
• Μελφαλάνη (melphalan) (MEL MONO, 1 ηµέρα)
• Tοποτεκάνη (topotecan) (ΤΟΡΟ, 5 ηµέρες)
• Μιτοξαντρόνη (mitoxantron) και θειοτέπα (thiotepa) (MXN-ΤΕΡΑ, 2 ηµέρες)
Παραδείγµατα σε ενήλικες:
• BEACOPP (ηµέρα 1-3 ή ηµέρα 8), CHOP, MCP, VACOP-Β, FCM, COP-BLAM
Φλουδαραβίνη (fludarabin), φλουδαραβίνη/κυκλοφωσφαµίδη
(fludarabin/cyclophosphamid), κλαδριβίνη (cladribine), βενδαµουστίνη (bendamustine),
2-CDA, µελφαλάνη (melphalan) iv, βορτεζοµίµπη (bortezomib), VAD, VID, VAP σε
λέµφωµα ή πολλαπλό µυέλωµα
• TAD σε πολλαπλό µυέλωµα
• Προστάδιο ΟΛΛ, θεραπεία σταθεροποίησης V σε ΟΛΛ
• Laromustine σε ΟΜΛ, AT ως θεραπεία συντήρησης στην ΟΜΛ
• Κυκλοφωσφαµίδη/πεντοστατίνη (cyclophosphamid/pentostatin) σε ΧΛΛ
• Αζακιτιδίνη (azacitidine) σε Μ∆Σ
• Κύκλοι B, C σε λέµφωµα ΚΝΣ σε ασθενείς από την ηλικία των 60ετών
("Πρωτόκολλο της Βόννης")
• CE, Epi-CE, Epi-CO, CEV σε καρκίνο πνεύµονα (SCLC)
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• Ταξόλη/καρβοπλατίνη (taxol/carboplatin), τοποτεκάνη (topotecan), γεµσιταβίνη
(gemcitabin), δοσεταξέλη (docetaxel), βινορελµπίνη (vinorelbine),
δοξορουβικίνη/δοσεταξέλη (doxorubicin/docetaxel), πεµετρεξέδη (pemetrexed),
γεµσιταβίνη/πεµετρεξέδη (gemcitabin/pemetrexed), γεµσιταβίνη/ιρινοτεκάνη
(gemcitabin/irinotecan), ACO (ADM, VCR, CTX) σε NSCLC
• 5-Φθοριοουρακίλη/καρβοπλατίνη (5-FU/carboplatin), µιτοµυκίνη/5-Φθοριοουρακίλη
(mitomycin/5-FU) σε ΩΡΛ όγκους
• 5-Φθοριοουρακίλη (5-FU) µονοθεραπεία, 5-FU/φυλικό οξύ, µονοθεραπεία
ιρινοτεκάνης (irinotecan), γεµσιταβίνη (gemcitabin), βινορελµπίνη (vinorelbine),
οκτρεοτίδιο (octreotide), raltitrexed (tomudex)/οξαλιπλατίνη (oxaliplatine),
γεµσιταβίνη/5-φθοριοουρακίλη/φυλικό οξύ (gemcitabin/5-FU/Folic acid (GFF)),
οξαλιπλατίνη/καπεσιταβίνη (oxaliplatine/capecitavine) σε όγκους του πεπτικού
• ELF, FLP σε καρκίνο στοµάχου
• Γεµσιταβίνη/οξαλιπλατίνη (gemcitabine/oxaliplatin), OFF σε καρκίνο παγκρέατος
• CMF, FAC, AC, EP, MCP, δοσεταξέλη (docetaxel), βινορελβίνη (vinorelbine),
γεµσιταβίνη (gemcitabin), δοξορουβικίνη/δοσεταξέλη (doxorubicin/docetaxel), µόνο
ταξόλη (taxol), βενδαµουστίνη (bendamustine), δοσεταξέλη/καπεσιταβίνη
(docetaxel/capecitabine), δοσεταξέλη/καπεσιταβίνη (docetaxel/gemcitabine),
βινορελβίνη/µιτοµυκίνη (vinorelbine/mitomycin), ιφωσφαµίδη/καρβοπλατίνη
(ifosfamide/carboplatin), FEC, ΕΚ, ET πακλιταξέλη/γεµσιταβίνη
(paclitaxel/gemcitabin), πακλιταξέλη (paclitaxel) σε καρκίνο µαστού
• Μόνο καρβοπλατίνη (carboplatin), κυκλοφωσφαµίδη/καρβοπλατίνη
(cyclophosphamid/carboplatin), µόνο τρεοσουλφάνη (treosulfan) iv, πεγκυλιωµένη
λιποσωµιακή δοξορουβικίνη (doxorubicin), γεµσιταβίνη (gemcitabin), επιρουβικίνη
(epirubicin), ετοποσίδη (etoposide) ηµέρα 1-3, τοποτεκάνη (topotecan) σε καρκίνο
ωοθηκών
• Κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid), δοξορουβικίνη (doxorubicin),
κυκλοφωσφαµίδη/δοξορουβικίνη (cyclophosphamid/doxorubicin,
µιτοξαντρόνη/πρεδνιζόνη (mitoxantron/prednisolon)
ταξάνη/µιτοξαντρόνη/πρεδνιζολόνη (taxane/mitoxantron/prednisolon),
δοσεταξέλη/εστραµουστίνη/πρεδνιζολόνη/δεξαµεθαζόνη
(docetaxel/estramustin/prednisolon/dexamethasone) σε καρκίνο προστάτη
• Πακλιταξέλη/γεµσιταβίνη (paclitaxel/gemcitabin), γεµσιταβίνη, πακλιταξέλη σε
ουροθηλιακό καρκίνο
• Νιτροζοουρία (ACNU, BCNU)/τενιποσίδη (teniposide) (VM26), procarbacin,
CCNU, βινκριστίνη (vincristine) σε γλοιώµατα
• IVA, γεµσιταβίνη (gemcitabin)/δοσεταξέλη (docetaxel) σε σάρκωµα
• ∆οξορουβικίνη (doxorubicin) σε οστεοσάρκωµα
• DTIC σε µελάνωµα
• VAC σε σάρκωµα Ewing
• MTX ως GVHD προφύλαξη µετά από αλλογενή µεταµόσχευση
Προετοιµασία πριν από µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων (SCT) σε ενήλικες:
• TBI/φλουδαραβίνη (fludarabin)
• Τρεοσουλφάνη (treosulfan) HD (OMF)
• Μελφαλάνη (melphalan) σε υψηλή δόση
• VP16-TBI (ΟΛΛ)
• Φλουδαραβίνη/µελφαλάνη (fludarabin/melphalan) ως προετοιµασία πριν από
αλλογενή µεταµόσχευση
• CTX-κινητοποίηση
Εξαιρ.: Eνδορραχιαία έγχυση κυτταροστατικών (554.01.00)
Από του στόµατος χορήγηση κυτταροστατικών φαρµάκων
Χορήγηση στεροειδών
Χορήγηση αντισωµάτων (554.07)
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554.02.01

554.02.02

554.02.03

554.02.04

554.02.05

554.02.06

554.02.07

Κεφάλαιο 5
Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να χρησιµοποιούνται για υποδόρια ή ενδοφλέβια
χηµειοθεραπεία µε 1-2 φάρµακα ως χηµειοθεραπεία µιας ηµέρας.
Κάθε κύκλος θεραπείας (µία ή περισσότερες ηµέρες στη σειρά) πρέπει να
κωδικοποιείται µια φορά.
Περιλαµβάνει µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες χορηγείται χηµειοθεραπεία. Σε
περιπτώσεις χορήγησης κατά τη διάρκεια της νύκτας προσµετράται µόνο η ηµέρα
έναρξης χορήγησης.
∆ιαλείµµατα διάρκειας έως µία ηµέρα θα συνυπολογίζονται, αν αποτελούν τακτικό
µέρος του εκάστοτε πρωτοκόλλου χηµειοθεραπείας. ∆ιαλείµµατα δύο ή περισσοτέρων
ηµερών αποτελούν αιτία καταχώρησης νέου κωδικού.
Περιλαµβάνει όλα τα κυτταροστατικά φάρµακα, ανεξάρτητα από το εάν χορηγήθηκαν
καθ' όλες τις προς χρέωση ηµέρες ή για µικρότερο χρονικό διάστηµα.
Συµπεριλαµβάνονται τα χρησιµοποιηθέντα κυτταροστατικά και όχι οι µεµονωµένες
χορηγήσεις.

1 ηµέρα
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

2 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

3 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

4 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

5 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

6 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

7 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες
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.04

554.02.08

554.02.09
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4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

8 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

9 ηµέρες και άνω
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες και άνω
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Μετρίως σύνθετος και εντατικός κύκλος χηµειοθεραπείας
Περιλ.: Π.χ. κύκλος χηµειοθεραπείας 2 έως 4 ηµερών
Παραδείγµατα κύκλων χηµειοθεραπείας:
Παραδείγµατα για παιδιά και εφήβους:
• Κύκλοι EIIS, EIVS, CARBO-ΕΤΟ 96 ωρών σε κακοήθεις όγκους εγκεφάλου
• Κύκλοι DDP/VCR ή CARBO/VCR/ETO σε χαµηλής κακοήθειας όγκους εγκεφάλου
• Κύκλοι VAI, VAC σε σαρκώµατα Ewing
• Κύκλοι Α ή AP σε οστεοσάρκωµα
• Κύκλος CARBO-ΕΤΟ 96 ωρών σε όγκους ήπατος
• Κύκλος haM (σταθεροποίηση) σε ΟΜΛ
• Κύκλοι OEPA, COPDAC ή DHAP σε νόσο Hodgkin
• Κύκλοι D1, D2, M1 σε κακοήθεις όγκους ενδοκρινών αδένων
• Κύκλος Ν5, κύκλοι Α, Β, C (COJEC) σε νευροβλάστωµα
• Κύκλοι AVD, κύκλος HR σε νεφροβλάστωµα
• Κύκλοι I2VA, I2VAd, ΤΟΡΟ/ETO/CARBO, I3VAd, I3VE, ΤΕ, TC σε σάρκωµα
µαλακών µορίων
• Προκαταρκτική φάση έως 1η DNR/VCR/PRED, φάση σταθεροποίησης,
VCR/ADR/ASP/DEXA στη φάση επανεπαγωγής στο πρωτόκολλο COALL
• Doxo/Acto-D/Cisplatin (DAC) σε άτυπους τερατοειδείς ραβδοειδείς όγκους
Προετοιµασία πριν από µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων (SCT) σε παιδιά και
εφήβους:
• ATG, κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid) (ATG-CY, 4 ηµέρες)
• per os βουσουλφάνη, κυκλοφωσφαµίδη, µελφαλάνη (per osbusulfan,
cyclophosphamid, melphalan) (BU-CY-MEL, 6-7 ηµέρες)
• per os βουσουλφάνη, κυκλοφωσφαµίδη, µελφαλάνη, ATG (per osbusulfan,
cyclophosphamid, melphalan, ATG) (BU-CY-MEL-ATG, 7 ηµέρες)
• per os βουσουλφάνη, ετοποσίδη, κυκλοφωσφαµίδη, ATG (per osbusulfan, etoposid,
cyclophosphamid, ATG) (BU-ΕΤΟ-CY-ΑΤΟ, 8 ηµέρες)
• Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη (carboplatin, etoposid) (CARBO-ΕΤΟ, 3-4 ηµέρες)
• Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη, µελφαλάνη (carboplatin, etoposid,
melphalan(CARBO-ΕΤΟ-MEL, 4 ηµέρες)
• Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη, θειοτέπα (carboplatin, etoposid, thiotepa)
(CARBO-ΕΤΟ-ΤΕΡΑ, 4 ηµέρες)
• Κυκλοφωσφαµίδη, καρβοπλατίνη, θειοτέπα (cyclophosphamid, carboplatin, thiotepa)
(CY-CARBO-ΤΕΡΑ, 4 ηµέρες)
• Κυκλοφωσφαµίδη, θειοτέπα (cyclophosphamid, thiotepa) (CY-ΤΕΡΑ, 3-4 ηµέρες)
• Ετοποσίδη (etoposide), ATG (ETO-ATG, 3 ηµέρες)
• Etoposide, κυκλοφωσφαµίδη (etoposid, cyclophosphamid) (ETO-CY, 4 ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη (fludarabine), ATG (FLU-ATG, 4 ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη, ATG, µελφαλάνη (fludarabine, ATG, melphalan) (FLU-ATG-MEL,
4 ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη, i.v. βουσουλφάνη, ATG (fludarabine, busulfan iv, ATG)
(FLU-bui-ATG, 3 ηµέρες).
• Φλουδαραβίνη, κυκλοφωσφαµίδη, θειοτέπα (fludarabine, cyclophosphamid, thiotepa)
(FLU-CY-ΤΕΡΑ, 3 ηµέρες)
• Θειοτέπα, κυκλοφωσφαµίδη, ATG (thiotepa, cyclophosphamid, ATG)
(ΤΕΡΑ-CY-ATG, 4 ηµέρες)
• Θειοτέπα, ετοποσίδη (thiotepa, etoposid) (ΤΕΡΑ-ΕΤΟ, 2 ή 3 ηµέρες)
• Θειοτέπα, ετοποσίδη, κυκλοφωσφαµίδη (thiotepa, etoposid, cyclophosphamid)
(ΤΕΡΑ-ΕΤΟ-CY, 4 ηµέρες)
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Περιλ.: Παραδείγµατα σε ενήλικες:
• Πρωτόκολλο προ φάσης Β-ALL
• Σταθεροποίηση II έως VI (υψηλή δόση Ara-C + i.th. Chx) σε ΟΛΛ
• Θεραπεία σταθεροποίησης (υψηλή δόση Ara-C (CALGB))
• COP, CHOEP, DHAP, Dexa-BEAM, IMVP16, ICE, MINE, Mega-CHOEP σε NHL
• AC, AD ως θεραπεία συντήρησης σε ΟΜΛ
• ABVD σε νόσο Hodgkin
• Κύκλος A σε λέµφωµα ΚΝΣ σε ασθενείς από την ηλικία των 60ετών ("Πρωτόκολλο
της Βόννης")
• Ιφωσφαµίδη/ετοποσίδη/επιρουβικίνη (ifosfamide/epirubicin/epirubicin) (IEV) σε
λέµφωµα ή πολλαπλό µυέλωµα
• Σισπλατίνη (cisplatin)/5-FU σε ΩΡΛ όγκους
• Σισπλατίνη/ετοποσίδη (cisplatin/etoposid), σισπλατίνη/βινορελβίνη
(cisplatin/vinorelbin) σε NSCLC
• PLF, PELF, DCF σε καρκίνο στοµάχου
• Σισπλατίνη/δοξορουβικίνη (cisplatin/doxorubicin), δοξορουβικίνη/υψηλή δόση
ιφωσφαµίδης (doxorubicin/high-dose-Ifosfamid) (µόνο 1 ηµέρα),
πεµετρεξέδη/σισπλατίνη (pemetrexed/cisplatin) σε µεσοθηλίωµα του υπεζωκότα
• ΡΕΒ, PE, PEI, PIV σε όγκους όρχεων
• M-VAC για ουροθηλιακό καρκίνωµα (για τις ηµέρες 1 και 2), τότε οι ηµέρες 15 και
22 πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά ως µη σύνθετη χηµειοθεραπεία
• E/AC-Doc, E/AC-Pac, TA/EC, συµπυκνωµένη δόση Ε/ATC, συµπυκνωµένη δόση
E-T, EC-TX, E/AT-CMF, ιφωσφαµίδη/επιρουβικίνη (ifosfamid/epirubicin) σε καρκίνο
µαστού
• Επιρουβικίνη/ταξόλη/καρβοπλατίνη (epirubicin/taxol/carboplatin),
σισπλατίνη/ταξόλη (cisplatin/taxol) σε καρκίνο ωοθηκών
• Rx/5-FU/σισπλατίνη (cisplatin) σε καρκίνο οισοφάγου
• Rx/5-FU/µιτοµυκίνη (mitomycin)/σισπλατίνη (cisplatin) σε καρκίνο πρωκτού
• Rx/5-FU/σισπλατίνη (cisplatin) σε καρκίνο παγκρέατος
• Γεµσιταβίνη/σισπλατίνη (gemcitabin/cisplatin) σε NSCLC, µεσοθηλίωµα
υπεζωκότα, καρκίνο παγκρέατος, όγκους πεπτικού, ουροθηλιακό καρκίνωµα κ.ά.
καρκίνους
• CVD, σισπλατίνη (cisplatin)/DTIC/ΒΟΝΙΙ σε µελάνωµα
• Αδριαµυκίνη/ιφωσφαµίδη (adriamycin/ifosfamid) σε σάρκωµα µαλακών µορίων
• VAI, VIDE στο σάρκωµα του Ewing
• IP, CE, Ifo/δοξορουβικίνη (doxorubicin), σισπλατίνη/δοξορουβικίνη
(cisplatin/doxorubicin) σε οστεοσάρκωµα
• EIA, mini-ICE, ιφωσφαµίδη (ifosfamid) διαδοχικά, σε σάρκωµα
• FOLFIRI, FOLFOX, raltritexed/οξαλιπλατίνη (oxaliplatin) σε όγκους του πεπτικού
• ADOC σε θύµωµα
• CAD, CED σε πολλαπλό µυέλωµα
Προετοιµασία πριν από µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων (SCT) σε ενήλικες:
• TBI-κυκλοφωσφαµίδη (TBI-cyclophosphamid), βουσουλφάνη/κυκλοφωσφαµίδη
(busulfan/cyclophosphamid), FC (φλουδαραβίνη (fludarabin) 125, ηµέρα 7 έως 3,
κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid) 2.000 ηµέρα 5 έως 3)
• Βουσουλφάνη-µελφαλάνη (busulfan-melphalan) (Euro-EWING)
• Φλουδαραβίνη/µελφαλάνη (fludarabine/melphalan) (ΟΜΛ)
• Καρβοπλατίνη/ετοποσίδη (carboplatin/etoposid) (όγκος γεννητικών κυττάρων)
• Καρβοπλατίνη/ετοποσίδη/κυκλοφωσφαµίδη (carboplatin/etoposid/cyclophosphamid)
• VCI-Ε, HD-ΡΕΙ
• Φλουδαραβίνη/βουσουλφάνη/ATG (fludarabine/busulfan/ATG)
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• CVB (BCNU, κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid), ετοποσίδη (etoposid))
Παραδείγµατα χηµειοθεραπείας προσαρµοζόµενης βάσει µετρήσεων:
Παραδείγµατα για παιδιά και εφήβους:
• Υψηλές δόσεις µεθοτρεξάτης (ΜΤΧ) σε όγκους εγκεφάλου, ιστιοκυττάρωση, όγκους
των οστών ή λευχαιµίες
Παραδείγµατα σε ενήλικες:
• Υψηλές δόσεις µεθοτρεξάτης (methotrexate) (ΜΤΧ)/ασπαραγινάση (asparaginase)
σε ΟΛΛ
• Υψηλές δόσεις µεθοτρεξάτης (methotrexate) (ΜΤΧ) σε όλα τα πρωτόκολλα
Εξαιρ.: Ενδορραχιαία έγχυση κυτταροστατικών (554.01.00)
Από του στόµατος χορήγηση κυτταροστατικών φαρµάκων
Χορήγηση στεροειδών
Χορήγηση αντισωµάτων (554.07)
Σηµ.: Ο κύκλος χηµειοθεραπείας περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο ενδοφλεβίως χορηγούµενα
κυτταροστατικά ή πρόκειται για σύνθετη και εντατική χηµειοθεραπεία µε δαπανηρή,
καθοδηγούµενη από µετρήσεις θεραπεία (π.χ. µεθοτρεξάτη σε υψηλή δόση
(HD-methotrexate) µε χορήγηση αντίστοιχα δόσεων διάσωσης φυλικού οξέος).
Περιλαµβάνει µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες χορηγείται χηµειοθεραπεία. Σε
περιπτώσεις χορήγησης κατά τη διάρκεια της νύκτας προσµετράται µόνο η ηµέρα
έναρξης χορήγησης.
∆ιαλείµµατα διάρκειας έως µία ηµέρα θα συνυπολογίζονται, αν αποτελούν τακτικό
µέρος του εκάστοτε πρωτοκόλλου χηµειοθεραπείας. ∆ιαλείµµατα δύο ή περισσοτέρων
ηµερών αποτελούν αιτία καταχώρησης νέου κωδικού.
Περιλαµβάνει όλα τα κυτταροστατικά φάρµακα, ανεξάρτητα από το εάν χορηγήθηκαν
καθ' όλες τις προς χρέωση ηµέρες ή για µικρότερο χρονικό διάστηµα.
Συµπεριλαµβάνονται τα χρησιµοποιηθέντα κυτταροστατικά και όχι οι µεµονωµένες
χορηγήσεις.
Κατά τη χορήγηση της µεθοτρεξάτης σε υψηλή δόση (HD-methotrexate)
προσµετρώνται οι ηµέρες µέτρησης των επιπέδων της µεθοτρεξάτης.
554.03.01

554.03.02

554.03.03

1 ηµέρα
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

2 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

3 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες
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554.03.04

554.03.05

554.03.06

554.03.07

554.03.08

554.03.09
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.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

4 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

5 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

6 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

7 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

8 ηµέρες
.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

9 ηµέρες και άνω
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.01

1 φαρµακευτική ουσία

.02

2 φαρµακευτικές ουσίες

.03

3 φαρµακευτικές ουσίες

.04

4 φαρµακευτικές ουσίες

.05

5 φαρµακευτικές ουσίες

.06

6 φαρµακευτικές ουσίες

.07

7 φαρµακευτικές ουσίες και άνω

Ιδιαίτερα σύνθετος και εντατικός κύκλος χηµειοθεραπείας
Περιλ.: Π.χ. κύκλος χηµειοθεραπείας 5 έως 8 ηµερών
Εξαιρ.: Ενδορραχιαία έγχυση κυτταροστατικών (554.01.00)
Από του στόµατος χορήγηση κυτταροστατικών φαρµάκων
Χορήγηση στεροειδών
Χορήγηση αντισωµάτων (554.07)
Σηµ.: Ο κύκλος χηµειοθεραπείας περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο ενδοφλεβίως χορηγούµενα
κυτταροστατικά.
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Ένας κύκλος χηµειοθεραπείας κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας
Περιλ.:

Παραδείγµατα για παιδιά και εφήβους:
• Κύκλοι PEV, PEI, CycEV, CarboEV, MET-HIT-BIS4 επαγωγής σε όγκους εγκεφάλου
• Κύκλοι VBP, BEP, PEI, υψηλής δόσης (HD) PEI, ΡΕ σε όγκους γεννητικών κυττάρων
• Κύκλος VIDE σε σαρκώµατα Ewing
• Κύκλοι Ai ή IE σε οστεοσάρκωµα
• Κύκλοι IPA, ΤΟΡΟ-DOXO σε όγκους ήπατος
• Κύκλοι HR-1, HR-2, HR-3, F1, F2, R1, R2. Πρωτόκολλα I, II ή III: Φάση 1 ή 2 σε ΟΛΛ
• Κύκλοι HAM, AIE, ADXE (επαγωγή), AI, AI/2-CDA (θεραπεία σταθεροποίησης),
HD-Ara-C/ETO (HAE), FLAG, FLAG-L-DNR, Ida-FLAG, ARAC/L-DNR σε ΟΜΛ
• Κύκλοι IEP, Dexa-BEAM σε νόσο Hodgkin
• Συνεδρία a, Α4, Α24, AA, ΑΑ24, AAZ1, AAZ2, AM, b, B4, B24, BB, BB24, BBZ1, BBZ2,
BM, CC, πρωτόκολλα I, II ή III: Φάση 1 ή 2 (a ή b) σε NHL
• Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, AV2, AV3, BV1, BV2, BV3, ΑΜ1, AM2, AM3, ΒΜ1, ΒΜ2, BM3,
AMV2, AMV3, BMV1, BMV2, BMV3, CC, ICM και ICI σε NHL
• Κύκλοι Μ2, ΝΝ-1, ΝΝ-2 σε κακοήθεις ενδοκρινείς όγκους
• Κύκλοι Α, Β σε ρινοφαρυγγικό καρκίνωµα
• Κύκλοι Ν4, Ν6, TCE (N8) σε νευροβλάστωµα
• TECC (τοποτεκάνη (topotecan), ΕΤΟ, καρβοπλατίνη (carboplatin), CPM, 5 ηµέρες). TACC
(Topo, Acto-D, CPM, καρβοπλατίνη (carboplatin), 5 ηµέρες) για σάρκωµα µαλακών µορίων
Προετοιµασία πριν από µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων (SCT) σε παιδιά και εφήβους:
• ATG, βουσουλφάνη (busulfan), κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid) (ATG-BU-CY, 12
ηµέρες)
• ATG, βουσουλφάνη (busulfan), φλουδαραβίνη (fudarabin), κυκλοφωσφαµίδη
(cyclophosphamid) (ATG-BU-FLU-CY, 15 ηµέρες)
• BCNU, ετοποσίδη (etoposid), κυταραβίνη (cytarabin), µελφαλάνη (melphalan) (BEAM, 6
ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid) (BUi-CY, 5-8 ηµέρες)
• Βουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid), µελφαλάνη (melphalan)
(BUi-CY-MEL, 7 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid), µελφαλάνη (melphalan),
ATG (Bui-CY-MEL-ATG, 7-11 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid), θειοτέπα (Bui-CY-ΤΕΡΑ,
7 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan), ετοποσίδη (etoposid), κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid)
(BU-ETO-CY, 5-7 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan), φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid),
ATG (BU-FLU-CY-ATG, 7-11 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) i.v., µελφαλάνη (melphalan) (Bui-MEL, 5 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) i.v., thiotepa, φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαµίδη
(cyclophosphamid) (BU-ΤΕΡΑ-FLU-CY, 8 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) p.o., ετοποσίδη (etoposid), θειοτέπα (thiotepa) (BU-ΕΤΟ-ΤΕΡΑ, 6-7
ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) p.o., φλουδαραβίνη (fludarabin), ATG (BU-FLU-ATG, 5-6 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) p.o., φλουδαραβίνη(fludarabin), κυκλοφωσφαµίδη
(cyclophosphamid) (BU-FLU-CY, 5 ηµέρες)
• Bουσουλφάνη (busulfan) po., θειοτέπα (thiotepa), ετοποσίδη (etoposid), ATG
(BU-ΤΕΡΑ-ETO-ATG, 8 ηµέρες)
• Campath, φλουδαραβίνη (fludarabin), µελφαλάνη (melphalan) (CAM-FLU-MEL, 7 ηµέρες)
• Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη (etoposid), µελφαλάνη (melphalan) (CARBO-ΕΤΟ-MEL, 6-7
ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid) (FLU-CY, 5 ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαµίδη (cyclophosphamid), ATG (FLU-CY-ATG, 7-9
ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη (fludarabin), ετοποσίδη (etoposid) (FLU-ΕΤΟ, 5 ηµέρες)
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• Φλουδαραβίνη (fludarabin), ετοποσίδη (etoposid), ATG (FLU-ΕΤΟ-ATG, 7-8 ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη (fludarabin), µελφαλάνη (melphalan) (FLU-MEL, 6 ηµέρες)
• Φλουδαραβίνη (fludarabin), µελφαλάνη (melphalan), ATG (FLU-MEL-ATG, 5-7 ηµέρες)
• Θειοτέπα (thiotepa), ATG, φλουδαραβίνη (fludarabin) (ΤΕΡΑ-ATG-FLU, 7 ηµέρες)
• Θειοτέπα (thiotepa), ετοποσίδη (etoposid), ATG (ΤΕΡΑ-ΕΤΟ-ATG, 5 ηµέρες)
Παραδείγµατα σε ενήλικες:
• Θεραπεία σταθεροποίησης Ι, Ida-FLAG, ΜΙΤΟ-FLAG, CLAEG θεραπεία επαγωγής φάση 1 ή
2, θεραπεία επανεπαγωγής φάση 1 και 2 σε ΟΛΛ
• Κύκλος A, B ή C σε Β-ΟΛΛ, επιθετικό λέµφωµα και λέµφωµα ΚΝΣ σε ασθενείς ηλικίας
κάτω των 60 ετών ("Πρωτόκολλο της Βόννης")
• Θεραπεία επαγωγής (ICE, DAV, DA, MAV, MAMAC, IDAC, AIE ή MTC), Θεραπεία
σταθεροποίησης (MHD-Ara-C/Daunorubicin ή AMSA), MAMAC, HAM, I-MAC, H-MAC,
NOVE σε ΟΜΛ
• VDTPACE σε πολλαπλό µυέλωµα

554.04.01

• BEAM, ICE (σαρκώµατα) προ µεταµόσχευσης βλαστοκυττάρων (SCT)
∆ύο κύκλοι χηµειοθεραπείας κατά την διάρκεια µιας νοσηλείας
Περιλ.:

Παραδείγµατα για παιδιά και εφήβους:
• Θεραπεία επαγωγής φάση 1 και 2, κύκλοι F1 και F2, κύκλος MARAM, κύκλος OCTADD,
πρωτόκολλο II-IDA, πρωτόκολλα I, II ή III: φάση 1 και 2.R1 και R2 σε ΟΛΛ
• Κύκλοι AIE και HAM (διπλή επαγωγή) σε ΟΜΛ
• Κύκλοι ΑΑ και ΒΒ.Κύκλοι Α και Β, AAZ1 και AAZ2, πρωτόκολλα I, II ή III: φάση a και b σε
NHL
Παραδείγµατα σε ενήλικες:
• Θεραπεία επαγωγής φάση 1 και 2 σε ΟΛΛ
• Θεραπεία επαγωγής µε 2 κύκλους σε νοσηλεία (διπλή επαγωγή). Αργότερα σταθεροποίηση µε
υψηλή δόση (high dose) Ara-C/δαουνορουβικίνη (daunorubicin), HAM (διπλή επαγωγή), I-MAC
(διπλή επαγωγή), S-HAM σε ΟΜΛ

554.06

Υπέρθερµη χηµειοθεραπεία

554.06.00

Υπέρθερµη ενδοπεριτοναϊκή χηµειοθεραπεία

554.06.01

Υπέρθερµη ενδοθωρακική χηµειοθεραπεία

554.06.98

Άλλη

554.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

554.07

Άλλη ανοσοθεραπεία

554.07.00

Με µη τροποποιηµένα αντισώµατα
Περιλ.:

554.07.01

Θεραπεία, π.χ. µε ριτουξιµάµπη (rituximab) σε ασθενείς µε λέµφωµα, αλεµτουζουµάµπη
(alemtuzumab) σε ασθενείς µε ΧΛΛ, τραστουζουµάµπη (trastuzumab) σε ασθενείς µε καρκίνο
του µαστού, bevazicumab σε ασθενείς µε καρκίνο παχέος εντέρου-ορθού
Με τροποποιηµένα αντισώµατα
Περιλ.:

Θεραπεία µε κυτταροτοξίνες

554.07.02

Εξαιρ.: Θεραπεία µε ραδιενεργά αντισώµατα (553.00.07)
Με ανοσοτροποποιητικά φάρµακα

554.07.03

Περιλ.: Θεραπεία µε ιντερλευκίνη-2, ιντερφερόνη ή παράγοντα νέκρωσης όγκων άλφα
Ανοσοκαταστολή
.00

Ενδοφλέβια χορήγηση

.01

Άλλος τρόπος εφαρµογής

554.07.98

Άλλη

554.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστικότητας (Highly Active Antiretroviral
Therapy, HAART)
Σηµ.:

Αντιρετροϊικοί παράγοντες για φαρµακευτική αγωγή λοίµωξης από ιό HIV, π.χ.
αναστολείς πρωτεάσης, αναστολείς σύντηξης, νουκλεοσιδικά ανάλογα και
µη-νουκλεοσιδικοί RT-αναστολείς

554.08.00

Με 2 έως 4 µεµονωµένα αντι-HIV φάρµακα

554.08.01

Με 5 ή περισσότερα µεµονωµένα αντι-HIV φάρµακα

554.09

∆ιαδερµική χηµειοθεραπεία µε χορήγηση του φαρµάκου εντός του οργάνου
Περιλ.: ∆ιαδερµικός χηµειοκορεσµός

554.09.00

Ήπαρ

554.09.98

Άλλη

Πρώιµη φυσική ιατρική αποκατάσταση
(556...560)
556

Επιµέρους φυσικοθεραπευτικές παρεµβάσεις
Σηµ.:

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

556.00

Φωτοθεραπεία

556.00.00

Εκλεκτική UV φωτοθεραπεία

556.00.01

Φωτοχηµειοθεραπεία (PUVA)

556.00.02

Φωτοθεραπεία στο νεογνό (σε υπερχολερυθριναιµία)

556.00.03

Σηµ.:
∆ιάρκεια τουλάχιστον 12 ωρών.
UVA 1 φωτοθεραπεία

556.00.04

Φωτοδυναµική θεραπεία (PDT)

556.00.05

Φωτοθεραπεία σε συνδυασµό µε αλατούχα λουτροθεραπεία

556.00.98

Άλλη

556.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

556.01

Λειτουργική φυσιοθεραπεία
Σηµ.:

556.01.01

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Τυποποιηµένη διαγνωστική προσέγγιση σε προσωρινή ή προϋπάρχουσα βλάβη
σωµατικών λειτουργιών και δοµών µε στόχο θεραπεία ή/και δευτερογενή πρόληψη

Φυσιοθεραπεία αποκατάστασης µεµονωµένης λειτουργίας
Περιλ.:

Θεραπεία αισθητικοκινητικής ανάπτυξης και άσκησης και άλλες µορφές θεραπείας

Σηµ.:

556.01.02

Η χρήση οποιουδήποτε από τους ακόλουθους θεραπευτικούς τοµείς:
Φυσιοθεραπεία/Κινησιοθεραπεία, Φυσική Ιατρική, Εργοθεραπεία, µε τουλάχιστον 5 συνεδρίες
θεραπείας (κάθε µία από τουλάχιστον 30 λεπτά) την εβδοµάδα
Συνδυασµένη φυσιοθεραπεία αποκατάστασης πολλαπλών λειτουργιών
Σηµ.:

Αγωγή υπό ειδική ιατρική επίβλεψη
Εφαρµογή δύο θεραπευτικών τοµέων: Φυσιοθεραπεία/Κινησιοθεραπεία, Φυσική Ιατρική,
Εργοθεραπεία, µε τουλάχιστον 10 συνεδρίες θεραπείας (κάθε µία από τουλάχιστον 30 λεπτά) την
εβδοµάδα για τουλάχιστον 10 ηµέρες θεραπείας
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Σύνθετη φυσικοθεραπευτική και ιατρική αντιµετώπιση
Εξαιρ.: Σύνθετη γηριατρική θεραπεία πρώιµης αποκατάστασης (555.00 κ.επ.)
Νευρολογική-νευροχειρουργική πρώιµη αποκατάσταση (555.02 κ.επ.)
∆ιεπιστηµονική και άλλη πρώιµη αποκατάσταση (555.09 κ.επ.)
Σηµ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Αγωγή υπό ειδική ιατρική επίβλεψη (ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης ή τουλάχιστον 5 έτη απασχόλησης στη Φυσική Ιατρική και
Αποκατάσταση)
• Τυποποιηµένη διαγνωστική αξιολόγηση προς αξιολόγηση σωµατικών λειτουργιών
και δοµών και σωµατικής δραστηριότητας µε στόχο θεραπεία ή/και δευτερογενή
πρόληψη
Εβδοµαδιαία συνάντηση της οµάδας που περιλαµβάνει όλες τις επιστηµονικές
κατηγορίες, όπου αναλύεται η γραµµή θεραπείας, µε εβδοµαδιαία τεκµηρίωση των
προηγούµενων θεραπευτικών αποτελεσµάτων και επεξεργασία των περαιτέρω στόχων
• Εφαρµογή κατά µέσο όρο 15 συνεδριών θεραπείας (κάθε µία απο τις οποίες για
τουλάχιστον 30 λεπτά) ανά εβδοµάδα, από τους ακόλουθους θεραπευτικούς τοµείς:
Φυσιοθεραπεία/Κινησιοθεραπεία, Φυσική Ιατρική, Εργοθεραπεία, Θεραπεία
∆υσφαγίας, Λογοθεραπεία, Θεραπεία Τεχνών (τέχνης και µουσικοθεραπεία),
Ψυχολογικοί χειρισµοί και Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Πόνου, σύµφωνα µε τις ανάγκες
του ασθενή, σε διάφορους συνδυασµούς και ποικίλα χρονικά διαστήµατα

556.03.00

Έως 6 ηµέρες θεραπείας

556.03.01

Τουλάχιστον 7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

556.03.02

Τουλάχιστον 14 ηµέρες θεραπείας

560

Υπερθερµία και υποθερµία

560.00

Τοπική υπερθερµία στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας
Σηµ.:

Η ταυτόχρονη διενέργεια χηµειοθεραπείας µε κυτταροστατικά πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (554).
Ο σχεδιασµός πλάνου θεραπείας µε τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design)
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).

560.00.00

Επιφανειακή υπερθερµία

560.00.01

Εν τω βάθει υπερθερµία

560.01

Υπερθερµία µέρους του σώµατος στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας
Σηµ.:

560.02

Θέρµανση µιας περιοχής του σώµατος (π.χ., κοιλιά, λεκάνη) µε επαρκώς µεγάλο
δακτυλιοειδή φορέα υπό παρακολούθηση MRΙ
Η παρακολούθηση µέσω MRΙ περιλαµβάνεται στον κωδικό
Η ταυτόχρονη διενέργεια χηµειοθεραπείας µε κυτταροστατικά θα πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (554).
Ο σχεδιασµός πλάνου θεραπείας µε τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design)
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).

Ολοσωµατική υπερθερµία στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας
Σηµ.:

Η εφαρµογή µηχανικής υποστήριξης καρδιάς πνευµόνων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (585.01).
Η ταυτόχρονη διενέργεια χηµειοθεραπείας µε κυτταροστατικά θα πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (554).
Ο σχεδιασµός πλάνου θεραπείας µε τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design)
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).
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∆ιάµεση και ενδοκοιλοτική υπερθερµία στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας
Σηµ.:

560.04

Η θερµική κατάλυση περιγράφεται για την κωδικοποίηση στο Κεφάλαιο 3
(ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών, π.χ. καταστροφή
παθολογικού ιστού
Η ταυτόχρονη διενέργεια χηµειοθεραπείας µε κυτταροστατικά πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (554).
Ο σχεδιασµός πλάνου θεραπείας µε τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design)
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).

Προγραµµατισµός της υπερθερµίας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
Περιλ.: ∆ηµιουργία ενός ειδικού για τον ασθενή µοντέλου από δεδοµένα της αξονικής (CT) ή
µαγνητικής (MRI) τοµογραφίας

560.07

Θεραπευτική υποθερµία
Περιλ.: Θεραπευτική υποθερµία π.χ. σε εγκεφαλική ισχαιµία, µετά από καρδιακή ανακοπή ή
κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Σηµ.: Εάν η εφαρµογή µηχανικής υποστήριξης καρδιάς-πνευµόνων, κωδικοποιείται µε τους
κωδικούς 585.01.01 έως 585.01.05, η θεραπεία υποθερµίας δεν πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

560.07.00

Επεµβατική υποθερµία µε καθετήρες ανταλλαγής θερµότητας

560.07.01

Σηµ.:
Η ψύξη και επαναθέρµανση θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται.
Μη επεµβατική υποθερµία µε συσκευή ψύξης επιφάνειας

560.07.02

Σηµ.:
Η ψύξη και επαναθέρµανση θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται.
Ρινοφαρυγγική ψύξη

560.07.03

Μη επεµβατική ψύξη µε χρήση συσκευής ψύξης επιφανείας ή αυτοκόλλητων ψύξης που ρυθµίζεται αυτόµατα
βάσει της θερµοκρασίας του σώµατος
Σηµ.:

Πρέπει να υπάρχει µέτρηση της θερµοκρασίας του σώµατος µέσω µορφοµετατροπέα (probe).
Τα επιθέµατα ψύξης πρέπει να είναι αυτοκόλλητα.

560.07.04

Ένα σύστηµα στοιχείων ψύξης αποτελείται από στρώµατα, κουβέρτες, γιλέκα ή/και κουκούλες.
Μη επεµβατική ψύξη µε χρήση άλλης συσκευής ψύξης επιφανείας ή αυτοκόλλητων ψύξης
Σηµ.:

Πρέπει να υπάρχει µέτρηση της θερµοκρασίας του σώµατος µέσω µορφοµετατροπέα (probe).
Τα επιθέµατα ψύξης πρέπει να είναι αυτοκόλλητα.
Ένα σύστηµα στοιχείων ψύξης αποτελείται από στρώµατα, κουβέρτες, γιλέκα ή/και κουκούλες.

560.07.98

Άλλη

Ηλεκτροδιέγερση, ηλεκτροθεραπεία και διάρκεια αγωγής µε
εστιασµένους υπερήχους
(563...566)
563

Ηλεκτροδιέγερση νευρικού συστήµατος

563.00

Ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ElectroConclusive Therapy, ECT)
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Βασική απόδοση
Σηµ.:

563.00.03

Κεφάλαιο 5
Στη βασική υπηρεσία περιλαµβάνεται η εξειδικευµένη ιατρική ένδειξη, η εξήγηση στον ασθενή
και η εφαρµογή της πρώτης συνεδρίας ηλεκτροσπασµοθεραπείας.Αυτά δεν θα πρέπει να
κωδικοποιούνται χωριστά.
Η εφαρµογή γίνεται υπό µυοχάλαση σε αναισθησία

Αυτός ο κωδικός πρέπει να καταχωρείται µόνο µία φορά ανά νοσηλεία
Θεραπευτική συνεδρία
Περιλ.:

Ηλεκτροσπασµοθεραπεία συντήρησης

Σηµ.:

563.00.99

Ο κωδικός αυτός πρέπει να καταχωρείται µία µόνο φορά ανά θεραπευτική συνεδρία, ανεξάρτητα
από το συνολικό αριθµό των διεγέρσεων
Η εφαρµογή γίνεται υπό µυοχάλαση σε αναισθησία
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

563.01

Νευροδιέγερση
Σηµ.:

563.01.00

Η αρχική ρύθµιση µετά την εµφύτευση περιλαµβάνεται στον κωδικό εµφύτευσης
Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία

Προγραµµατισµός εµφυτευµένου νευροδιεγερτή για διέγερση του εγκεφάλου
Περιλ.:

Ενδονοσοκοµειακή προσαρµογή διεγέρτη και φαρµακοθεραπείας πολλών ηµερών

Εξαιρ.: Απεικόνιση (Κεφ. 2)
Σηµ.:

563.01.01

563.01.02

Αυτός ο κωδικός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο εάν πληρούνται τα κάτωθι ποιοτικά πρότυπα:

• Ποσοτικός έλεγχος µέσω φαρµακευτικής διέγερσης µε κλινική κλιµάκωση (επανειληµµένα
εάν είναι απαραίτητο), νευρολογικό και νευροφυσιολογικό έλεγχο και προσαρµογή της
φαρµακοθεραπείας
• Εξειδικευµένη φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία και, ενδεχοµένως, νευροψυχολογική θεραπεία
και λογοθεραπεία
Προγραµµατισµός εµφυτευµένου νευροδιεγερτή για διέγερση του νωτιαίου µυελού
.00

Χωρίς προσαρµογή της φαρµακευτικής αγωγής

.01

Με προσαρµογή της φαρµακευτικής αγωγής

Προγραµµατισµός εµφυτευµένου νευροδιεγερτή για διέγερση των περιφερικών νεύρων
.00

Χωρίς προσαρµογή της φαρµακευτικής αγωγής

.01

Με προσαρµογή της φαρµακευτικής αγωγής

563.01.98

Άλλη

563.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

564

Ηλεκτροµετατροπή του καρδιακού ρυθµού
Σηµ.:

Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία

564.00

Απινίδωση (εξωτερική ηλεκτρική ανάταξη αρρυθµίας)

564.00.00

Συγχρονισµένη απινίδωση

564.00.01

Ασύγχρονη απινίδωση

564.00.98

Άλλη

564.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

564.01

Προσωρινή εξωτερική ηλεκτρική διέγερση του καρδιακού ρυθµού
Περιλ.: Εµφύτευση, προσαρµογή, επανατοποθέτηση, χειρισµός και αφαίρεση ηλεκτροδίων
προσωρινού βηµατοδότη
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Προσωρινή εσωτερική ηλεκτρική διέγερση του καρδιακού ρυθµού
Περιλ.: Εµφύτευση, προσαρµογή, επανατοποθέτηση, χειρισµός και αφαίρεση ηλεκτροδίων
προσωρινού βηµατοδότη, υπερδιέγερση

564.03

Ηλεκτρική διέγερση του καρδιακού ρυθµού, διεγχειρητικά
Σηµ.:

565

Ηλεκτροθεραπεία
Σηµ.:

565.00

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε επεµβάσεις στις οποίες δεν
διενεργείται κατά κανόνα ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς

Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία

Ηλεκτροθεραπεία
Περιλ.: Γαλβανισµός, ρεύµατα παλµών, θεραπεία µε υπερήχους, θεραπεία υψηλών
συχνοτήτων, µυϊκά αντιπαλινδροµικά ρεύµατα παλµών

565.01

Θερµοθεραπεία µε µαγνητικά νανοµόρια
Σηµ.:

566

∆ιάρκεια θεραπείας µε εστιασµένο υπέρηχο
Σηµ.:

566.00

Ο κωδικός αυτός πρέπει να καταχωρείται χωριστά για κάθε εφαρµογή
Η έγχυση µαγνητικών νανοσωµατιδίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (κεφάλαιο 3).
Η διενέργεια ακτινο- ή χηµειοθεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (552 κ.επ.,
554 κ.επ.).

Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία

∆ιάρκεια θεραπείας υπερήχων καθοδηγούµενων από µαγνητική τοµογραφία
(Magnetic Resonance guided High intensity Focused Ultrasound, MR HIFU)
Σηµ.:

Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός.Η καταστροφή στην αντίστοιχη εντόπιση πρέπει
να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφ. 3).

566.00.00

Έως 1 ώρα

566.00.01

1 έως 2 ώρες

566.00.02

2 έως 3 ώρες

566.00.03

3 έως 4 ώρες

566.00.04

4 έως 5 ώρες

566.00.05

5 ώρες και παραπάνω

Θεραπευτικές πράξεις του αναπνευστικού συστήµατος
(570...572)
570

Προσπέλαση υπό µηχανικό αερισµό και µέτρα για να κρατηθούν ανοικτοί
οι αεραγωγοί
Εξαιρ.: Προσωρινή τραχειοστοµία (331.01)
Σηµ.: Η διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης δεν πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.
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∆ιασφάλιση ανοιχτών αεραγωγών
Σηµ.:

Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία

570.00.00

Μέσω στοµατοφαρυγγικού σωλήνα

570.00.01

Μέσω ρινοφαρυγγικού σωλήνα

570.00.98

Άλλη

570.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

570.01

Απλή ενδοτραχειακή διασωλήνωση
Περιλ.: Επείγουσα διασωλήνωση
Αλλαγή τραχειοσωλήνα

570.04

∆ιασωλήνωση µε σωλήνα διπλού αυλού

570.06

Τοποθέτησης µάσκας για µηχανική υποστήριξη της αναπνοής
Περιλ.: Προσαρµογή µιας µάσκας προσώπου ή ρινικής

571

Μηχανικός αερισµός και υποστήριξη της αναπνοής µέσω µάσκας ή
σωλήνα
Σηµ.:

571.01

Μηχανικός αερισµός και µηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε νεογνά και βρέφη
Σηµ.:

571.01.00

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

Όταν χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι αερισµού πρέπει να χρησιµοποιείται ο πιο
δαπανηρός.

Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής µε συνεχή θετική πίεση αεραγωγού (CPAP)
.00

Σε νεογνά (1η έως 28η ηµέρα ζωής)
Σηµ.:

.01

571.01.01

Σε αναπνευστική υποστήριξη αµέσως µετά τον τοκετό αυτός ο κωδικός πρέπει να
χρησιµοποιείται µόνο αν διενεργήθηκε υποστήριξη της αναπνοής επί τουλάχιστον 30 λεπτά.
Σε βρέφη (29η έως 365η ηµέρα ζωής)

Ελεγχόµενος αερισµός σε νεογνά
Περιλ.:

Αερισµός διαλείπουσας θετικής πίεσης (IPPV)
Αερισµός συνεχούς θετικής πίεσης (CPPV)
Υψηλής συχνότητας αερισµός (HFV)
Υψηλής συχνότητας αερισµός µε ταλαντώσεις (HFOV)

571.01.02

Υψηλής συχνότητας αερισµός µε Jet αερίων (HFJV)
Υποβοηθούµενος αερισµός σε νεογνά
Περιλ.:

Συγχρονισµένος αερισµός διαλείπουσας θετικής πίεσης (S-IPPV)
Συγχρονισµένη αερισµός συνεχούς θετικής πίεσης (S-CPPV)

571.01.03

∆ιαλείπων µηχανικός αερισµός (IMV)
Συνεχής αερισµός αρνητικής πίεσης (Continuous Negative Pressure, CNP) σε νεογνά

571.01.98

Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής µε χρήση υψηλής ροής ρινικού καθετήρα (High Flow Nasal Canula,
HFNC)
Άλλη

571.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

571.02

Μηχανικός αερισµός και µηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε παιδιά και εφήβους

571.01.04
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Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής µε συνεχή θετική πίεση αεραγωγού (CPAP)
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς από την έναρξη του 2ου
έτους ζωής µέχρι την ηλικία των 18.
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εντατική
θεραπεία.

571.04

Ειδικές τεχνικές µηχανικού αερισµού σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια

571.04.00

Θεραπεία µε εισπνεόµενο µονοξείδιο του αζώτου
.00

∆ιάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες

.01

∆ιάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες

.02

∆ιάρκεια θεραπείας 96 ώρες και άνω

571.04.01

Αερισµός ταλάντωσης (oscillator)

571.04.98

Άλλη

571.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

571.06

Εγκατάσταση µηχανικού αερισµού κατ' οίκον
Περιλ.: Αερισµός µέσω µάσκας ή τραχειοστοµίας
Εφαρµογή ρινικού αερισµού σε αναπνοή Cheyne-Stokes, στα πλαίσια της καρδιακής
ανεπάρκειας

571.06.00

Πρώτη εγκατάσταση

571.06.01

Έλεγχος και βελτιστοποίηση συσκευής κατ' όικον µηχανικού αερισµού, ήδη εγκατεστηµένης

571.07

Εγκατάσταση ρινικής ή στοµατορινικής συσκευής θετικής πίεσης αεραγωγών, σε
διαταραχές αναπνοής που σχετίζονται µε τον ύπνο
Περιλ.: CPAP, θεραπεία σε Bi-επίπεδο, θεραπεία µε auto-CPAP
Σηµ.: Η διαγνωστική πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη ύπνου (Polysomnography) πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (179.00).

571.07.00

Πρώτη εγκατάσταση

571.07.01

Έλεγχος και βελτιστοποίηση µίας ρινικής ή στοµατορινικής συσκευής θετικής πίεσης αεραγωγών, ήδη
εγκατεστηµένης

571.09

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε µηχανικό αερισµό

571.09.00

Χρησιµοποίηση µεθόδου αερισµού NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assistance)
Περιλ.:

Τοποθέτηση ειδικού γαστρικού καθετήρα

572

Παροχή οξυγόνου

572.00

Παροχή οξυγόνου σε νεογνά: Χορήγηση οξυγόνου σε νεογνό
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µια φορά ανά νοσηλεία.
Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο εάν η χορήγηση οξυγόνου διήρκησε περισσότερες από
τέσσερις ώρες.

572.01

Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (HBO)

572.01.00

∆ιάρκεια θεραπείας έως 145 λεπτά χωρίς εντατική παρακολούθηση

572.01.01

∆ιάρκεια θεραπείας έως 145 λεπτά µε εντατική παρακολούθηση

572.01.02

∆ιάρκεια θεραπείας από 145 εώς 280 λεπτά µε εντατική παρακολούθηση

572.01.03

∆ιάρκεια θεραπείας περισσότερο από 280 λεπτά µε εντατική παρακολούθηση

572.01.04

∆ιάρκεια θεραπείας από 145 έως 280 λεπτά χωρίς εντατική παρακολούθηση

572.01.98

Άλλη

Σηµ.:
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Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Θεραπευτικές πράξεις στα πλαίσια ανάνηψης
(577...577)
577

Θεραπευτικές πράξεις στα πλαίσια ανάνηψης

577.01

Καρδιακή ή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
Περιλ.: Θεραπευτικές πράξεις αερισµού

577.02

Χειρουργική αναζωογόνηση

577.09

Άλλες θεραπευτικές πράξεις ανάνηψης

Αιµατολογικές θεραπευτικές πράξεις
(580...580)
580

Μετάγγιση κυττάρων του αίµατος
Εξαιρ.: Ενδοµήτρια µετάγγιση (375.04.00)

580.00

Μετάγγιση ολικού αίµατος, συµπυκνωµένων ερυθρών αιµοσφαιρίων και
συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων
Περιλ.: ∆οκιµασία παρά την κλίνη του ασθενούς
Σηµ.: Για επιµέρους µεταγγίσεις ίδιου τύπου πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο ένας κωδικός
ανά νοσηλεία.
Η αυτόλογη µετάγγιση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (580.03.00).

580.00.00

Ολικό αίµα 1-5 µονάδες µετάγγισης

580.00.01

Ολικό αίµα, πάνω από 5 µονάδες µετάγγισης

580.00.06

Περιλ.: Μαζική µετάγγιση
Συµβατά και διασταυρωµένα συµπυκνωµένα αιµοπετάλια
Σηµ.:

Με έναν κωδικό από τον τοµέα αυτό καταχωρούνται συµπυκνωµένα αιµοπετάλια ειδικά
παρασκευασµένα για ασθενείς µε υπόνοια ή αποδεδειγµένη ύπαρξη ειδικών αντισωµάτων έναντι
των αιµοπεταλίων ή HLA-αντισωµάτων.

.00

1 µονάδα συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.01

2 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.02

3 έως λιγότερες από 5 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.03

5 έως λιγότερες από 7 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.04

7 έως λιγότερες από 9 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.05

9 έως λιγότερες από 11 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.06

11 έως λιγότερες από 13 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.07

13 έως λιγότερες από 15 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.08

15 έως λιγότερες από 17 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.09

17 έως λιγότερες από 19 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.10

19 έως λιγότερες από 23 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων
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580.00.09

580.00.11
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.11

23 έως λιγότερες από 27 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.12

27 έως λιγότερες από 31 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.13

31 έως λιγότερες από 35 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.14

35 έως λιγότερες από 39 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.16

39 έως λιγότερες από 43 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.17

43 έως λιγότερες από 47 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.18

47 έως λιγότερες από 51 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.19

51 έως λιγότερες από 55 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.20

55 έως λιγότερες από 59 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.21

59 έως λιγότερες από 63 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.22

63 έως λιγότερες από 67 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.23

67 έως λιγότερες από 71 µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.24

71 και άνω µονάδες συµβατών και διασταυρωµένων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

Συµπυκνωµένα αιµοπετάλια αφαίρεσης
Σηµ.:

Ο κωδικός για 1 µια µονάδα αιµοπεταλίων αφαίρεσης ανευρίσκεται στο τέλος της λίστας.

.00

2 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.01

3 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.02

4 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.03

5 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.04

6 έως λιγότερες από 8 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.05

8 έως λιγότερες από 10 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.06

10 έως λιγότερες από 12 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.07

12 έως λιγότερες από 14 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.08

14 έως λιγότερες από 16 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.09

16 έως λιγότερες από 18 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.10

18 έως λιγότερες από 20 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.11

20 έως λιγότερες από 24 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.12

24 έως λιγότερες από 28 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.13

28 έως λιγότερες από 32 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.14

32 έως λιγότερες από 36 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.15

36 έως λιγότερες από 40 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.16

40 έως λιγότερες από 46 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.17

46 έως λιγότερες από 52 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.18

52 έως λιγότερες από 58 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.19

58 έως λιγότερες από 64 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.20

64 έως λιγότερες από 70 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.21

70 έως λιγότερες από 78 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.22

78 έως λιγότερες από 86 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.23

86 έως λιγότερες από 94 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.24

94 έως λιγότερες από 102 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.25

102 έως λιγότερες από 110 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.26

110 έως λιγότερες από 118 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.27

118 και άνω µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων αφαίρεσης

.28

1 µονάδα αιµοπεταλίων αφαίρεσης

Συµπυκνωµένα αιµοπετάλια
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.00

1 µονάδα συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.01

2 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.02

3 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.03

4 έως λιγότερες από 6 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.04

6 έως λιγότερες από 8 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.05

8 έως λιγότερες από 10 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.06

10 έως λιγότερες από 12 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.07

12 έως λιγότερες από 14 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.08

14 έως λιγότερες από 16 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.09

16 έως λιγότερες από 18 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.10

18 έως λιγότερες από 20 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.11

20 έως λιγότερες από 22 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.12

22 έως λιγότερες από 24 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.13

24 έως λιγότερες από 28 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.14

28 έως λιγότερες από 32 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.15

32 έως λιγότερες από 36 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.16

36 έως λιγότερες από 40 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.17

40 έως λιγότερες από 44 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.18

44 έως λιγότερες από 48 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.19

48 έως λιγότερες από 56 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.20

56 έως λιγότερες από 64 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.21

64 έως λιγότερες από 72 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.22

72 έως λιγότερες από 80 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.23

80 έως λιγότερες από 88 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.24

88 έως λιγότερες από 96 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.25

96 έως λιγότερες από 104 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.26

104 έως λιγότερες από 112 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.27

112 έως λιγότερες από 120 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.28

120 έως λιγότερες από 128 µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

.29

128 και άνω µονάδες συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων

Συµπυκνωµένα ερυθρά
.00

1 έως λιγότερες από 6 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.01

6 έως λιγότερες από 11 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.02

11 έως λιγότερες από 16 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.03

16 έως λιγότερες από 24 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.04

24 έως λιγότερες από 32 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.05

32 έως λιγότερες από 40 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.06

40 έως λιγότερες από 48 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.07

48 έως λιγότερες από 56 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.08

56 έως λιγότερες από 64 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.09

64 έως λιγότερες από 72 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.10

72 έως λιγότερες από 80 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.11

80 έως λιγότερες από 88 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.12

88 έως λιγότερες από 104 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.13

104 έως λιγότερες από 120 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών
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.14

120 έως λιγότερες από 136 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.15

136 έως λιγότερες από 152 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.16

152 έως λιγότερες από 168 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.17

168 έως λιγότερες από 184 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.18

184 έως λιγότερες από 200 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.19

200 έως λιγότερες από 216 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.20

216 έως λιγότερες από 232 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.21

232 έως λιγότερες από 248 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.22

248 έως λιγότερες από 264 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.23

264 έως λιγότερες από 280 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών

.24

280 µονάδες συµπυκνωµένων ερυθρών και άνω

580.00.98

Άλλη

580.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

580.01

Θεραπεία αφαιµαξοµετάγγισης

580.02

Μετάγγιση λευκών αιµοσφαιρίων
Σηµ.:

Για επιµέρους µεταγγίσεις ίδιου τύπου πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο ένας κωδικός
ανά νοσηλεία.

580.02.02

Λεµφοκύτταρα, 1-5 µονάδες µετάγγισης

580.02.03

Λεµφοκυττάρα, περισσότερα από 5 µονάδες µετάγγισης

580.02.04

Λεµφοκύτταρα από τον ίδιο δότη µετά από µεταµόσχευση αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων

580.02.05

.00

Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.01

Με in-vitro-επεξεργασία

Λευκά αιµοσφαίρια, µετά από ex vivo καλλιέργεια
.00

Τ-κύτταρα

.01

Φυσικά κύτταρα φονείς (NK-κύτταρα)

.02

∆ενδριτικά κύτταρα
Εξαιρ.:

.98

580.02.06

Τοπική εφαρµογή δενδριτικών κυττάρων (586.01.01)

Άλλα

Κοκκιοκύτταρα
.00

1 µονάδα συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.01

2 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.02

3 έως λιγότερες από 5 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.03

5 έως λιγότερες από 7 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.04

7 έως λιγότερες από 9 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.05

9 έως λιγότερες από 11 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.06

11 έως λιγότερες από 13 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.07

13 έως λιγότερες από 15 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.08

15 έως λιγότερες από 17 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.09

17 έως λιγότερες από 19 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.10

19 έως λιγότερες από 21 µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

.11

21 και άνω µονάδες συµπυκνωµένων κοκκιοκυττάρων

580.02.98

Άλλη

580.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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Συλλογή και αυτόλογη µετάγγιση αίµατος
Σηµ.:

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά σε
κάθε νοσηλεία.

580.03.00

Αυτόλογη µετάγγιση αίµατος

580.03.01

Περιλ.: Επαναµετάγγιση
Ισοογκαιµική αιµοαραίωση ασθενή στα πλαίσια εγχείρησης

580.03.02

Σύστηµα αυτοµετάγγισης (cell saver), χωρίς ακτινοβόληση

580.03.03

Σύστηµα αυτοµετάγγισης (cell saver), µε ακτινοβόληση

580.03.98

Άλλη

580.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

580.05

Μεταµόσχευση περιφερικών αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων
Εξαιρ.: Μεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων του µυελού των οστών (341.01)
Αυτογενής µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων (586.00)
Σηµ.: Η in vitro επεξεργασία βλαστοκυττάρων πρέπει να κωδικοποιείται από την κλινική,
στην οποία έγινε η προσπάθεια για την in vitro επεξεργασία (341.00.02 κ.επ.).

580.05.00

580.05.02

580.05.03

580.05.04

580.05.05

580.05.06

Αυτογενής
.00

Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.03

Μετά από in-vitro επεξεργασία

Αλλογενής µεταµόσχευση από συγγενικό HLA µη πλήρως συµβατό δότη
.04

Μετά από in-vitro επεξεργασία σε ασυµβατότητα ενός µόνο HLA αντιγόνου

.05

Μετά από in-vitro επεξεργασία σε ασυµβατότητα 2-3 HLA αντιγόνων

.06

Χωρίς in-vitro επεξεργασία σε ασυµβατότητα ενός µόνο HLA αντιγόνου

.07

Χωρίς in-vitro επεξεργασία σε ασυµβατότητα 2-3 HLA αντιγόνων

Αλλογενής µεταµόσχευση από µη συγγενικό, HLA µη πλήρως συµβατό δότη
.00

Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02

Μετά από in-vitro επεξεργασία

Αλλογενής µεταµόσχευση από συγγενικό, HLA συµβατό δότη
.00

Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02

Μετά από in-vitro επεξεργασία

Αλλογενής µεταµόσχευση από µη συγγενικό, HLA συµβατό δότη
.00

Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02

Μετά από in-vitro επεξεργασία

Χρήση stem cells boost µετά από επιτυχή µεταµόσχευση αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων
.00

Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02

Μετά από in-vitro επεξεργασία

580.05.98

Άλλη

580.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

581

Μετάγγιση πλάσµατος, συστατικών του πλάσµατος και χορήγηση
υποκατάστατων όγκου
Σηµ.:

Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά ανά
παραµονή στο νοσοκοµείο. Οι επιµέρους µεταγγίσεις του ίδιου τύπου πρέπει να
προστίθενται.
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Μετάγγιση συστατικών του πλάσµατος και γενετικά τροποποιηµένων πρωτεϊνών του
πλάσµατος
Εξαιρ.: Συστατικά του πλάσµατος και των γενετικά τροποποιηµένων πρωτεϊνών του
πλάσµατος, οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα κωδικών 581.02.

581.00.06

581.00.07

581.00.08

581.00.09

581.00.10

581.00.11

581.00.12

581.00.13

581.00.14

581.00.16

Ανασυνδυασµένος ενεργοποιηµένος παράγοντας VII
.00

Έως 1.000 KIU

.01

1001 έως 3000 KIU

.02

Περισσότερα από 3.000 KIU

Παράγοντας VII
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.02

Περισσότερες από 5.000 µονάδες

Ανασυνδυασµένος παράγοντας VIII
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.02

Περισσότερες από 5.000 µονάδες

Παράγοντας VIII
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.02

Περισσότερες από 5.000 µονάδες

Ανασυνδυασµένος παράγοντας IX
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.02

Περισσότερες από 5.000 µονάδες

Παράγοντας IX
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.02

Περισσότερες από 5.000 µονάδες

Σύµπλεγµα προθροµβίνης αναστολέα δραστικότητας παράγοντα VIII
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.02

Περισσότερες από 5.000 µονάδες

Παράγοντας von Willebrand
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.02

Περισσότερες από 5.000 µονάδες

Παράγοντας XIII
.00

Έως 2.000 µονάδες

.01

2001 µονάδες έως 5000 µονάδες

.03

5001 έως 8.000 µονάδες

.04

Περισσότερες από 8.000 µονάδες

Αντιθροµβίνη III
.01

2.000 IU έως 3.500 IU
Σηµ.:
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3.500 IU έως 5.000 IU
Σηµ.:

.03

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
5.000 IU έως 7.000 IU
Σηµ.:

581.00.17

581.00.18

581.00.19

.04

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
7.000 IU έως 10.000 IU

.05

10.000 IU έως 15.000 IU

.06

15.000 IU εως 20.000 IU

.07

20.000 IU έως 25.000 IU

.08

25.000 IU έως 30.000 IU

.10

30.000 IU έως 40.000 IU

.11

40.000 IU έως 50.000 IU

.12

50.000 IU έως 60.000 IU

.13

60.000 IU έως 70.000 IU

.14

70.000 IU έως 90.000 IU

.15

90.000 IU έως 110.000 IU

.16

110.000 IU έως 130.000 IU

.17

130.000 IU έως 150.000 IU

.18

150.000 IE και άνω

Αναστολέας C1-εστεράσης
.03

500 µονάδες έως 1.000 µονάδες

.04

1.000 µονάδες έως 1.500 µονάδες

.05

1.500 IU έως 2.000 IU

.06

2.000 µονάδες έως 2.500 µονάδες

.07

2.500 µονάδες έως 3.000 µονάδες

.08

3.000 µονάδες έως 4.000 µονάδες

.09

4.000 έως 5.000 µονάδες

.10

5.000 µονάδες έως 6.000 µονάδες

.11

6.000 µονάδες εως 7.000 µονάδες

.12

7.000 µονάδες έως 9.000 µονάδες

.13

9.000 µονάδες έως 11.000 µονάδες

.14

11.000 µονάδες και άνω

Συµπυκνωµένο ινωδογόνο
.00

Έως 3 g

.01

Από 3g έως 10g

.02

Περισσότερο από 10 g

Ανασυνδυασµένη ενεργοποιηµένη πρωτεΐνη C
.03

20 mg έως 40 mg

.04

40 mg έως 60 mg

.05

60 mg έως 80 mg

.06

80 mg έως 100 mg

.07

100 mg έως 120 mg

.08

120 mg έως 140 mg

.09

140 mg έως 160 mg

.10

160 mg έως 180 mg

.11

180 mg έως 200 mg
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.12

200 mg έως 220 mg

.13

220 mg έως 240 mg

.14

240 mg έως 260 mg

.15

260 mg έως 280 mg

.16

280 mg και άνω

Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη µε αντισώµατα κατά του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β
(Anti-HBs)
.00

2.000 IU έως 4.000 IU

.01

4.000 IU έως 6.000 IU

.02

6.000 IU έως 8.000 IU

.03

8.000 IU έως 10.000 IU

.04

10.000 IU έως 12.000 IU

.05

12.000 IU έως 14.000 IU

.06

14.000 IU έως 16.000 IU

.07

16.000 IU έως 18.000 IU

.08

18.000 IU έως 20.000 IU

.09

20.000 IU έως 22.000 IU

.10

22.000 IU έως 24.000 IU

.11

24.000 IU έως 28.000 IU

.12

28.000 IU έως 32.000 IU

.13

32.000 IU έως 36.000 IU

.14

36.000 IU έως 40.000 IU

.15

40.000 IU έως 46.000 IU

.16

46.000 IU έως 52.000 IU

.17

52.000 IU έως 58.000 IU

.18

58.000 IU έως 64.000 IU

.19

64.000 IU και άνω

Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη µε αντισώµατα κατά του κυτταροµεγαλοϊού
.00

1,0 g έως 2,0 g
Σηµ.:

.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 5 ετών.
2,0 g έως 3,0 g
Σηµ.:

.02

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 5 ετών.
3,0 g έως 5,0 g
Σηµ.:

446

.03

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 5 ετών.
5,0 g έως 7,5 g

.04

7,5 g έως 10,0 g

.05

10,0 g έως 12,5 g

.06

12,5 g έως 15,0 g

.07

15,0 g έως 20,0 g

.08

20,0 g έως 25,0 g

.09

25,0 g έως 30,0 g

.10

30,0 g έως 35,0 g

.11

35,0 g έως 40,0 g

.12

40,0 g έως 45,0 g

.13

45,0 g έως 50,0 g
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50,0 g και άνω

Ανθρώπινη γ-σφαιρίνη µε αντισώµατα κατά της ανεµευλογιάς-έρπητος ζωστήρα
.00

250 ΙΕ έως 500 ΙΕ
Σηµ.:

.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
500 IU έως 750 IU
Σηµ.:

.02

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
750 IU έως 1.000 IU
Σηµ.:

581.00.29

.03

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
1.000 µονάδες έως 1.500 µονάδες

.04

1.500 IU έως 2.000 IU

.05

2.000 IU έως 2.500 IU

.06

2.500 IU έως 3.000 IU

.07

3.000 IU έως 3.500 IU

.08

3.500 IU έως 4.000 IU

.09

4.000 IU έως 5.000 IU

.10

5.000 IU έως 6.000 IU

.11

6.000 IU έως 7.000 IU

.12

7.000 IU έως 8.000 IU

.13

8.000 IU και άνω

Υπεράνοση γ-σφαιρίνη
.00

2,5 g έως 5 g
Σηµ.:

.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
5 g έως 10 g
Σηµ.:

.02

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
10 g έως 15 g

.03

15 g έως 25 g

.04

25 g έως 35 g

.05

35 g έως 45 g

.06

45 g έως 55 g

.07

55 g έως 65 g

.08

65 g έως 75 g

.09

75 g έως 85 g

.10

85 g έως 105 g

.11

105 g έως 125 g

.12

125 g έως 145 g

.13

145 g έως 165 g

.14

165 g έως 185 g

.15

185 g έως 205 g

.16

205 g έως 225 g

.17

225 g έως 245 g

.18

245 g έως 285 g

.19

285 g έως 325 g

.20

325 g έως 365 g

.21

365 g έως 445 g
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.22

445 g έως 525 g

.23

525g έως 605 g

.24

605 g έως 685 g

.25

685 g έως 765 g

.26

765 g έως 845 g

.27

845 g και άνω

581.00.98

Άλλη

581.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

581.01

Χορήγηση προϊόντων υποκατάστασης όγκου σε νεογνά

581.01.00

Μία χορήγηση (1-5 µονάδες)

581.01.01

Μαζική χορήγηση (> 5 µονάδες)

581.01.98

Άλλη

581.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

581.02

Χορήγηση πλάσµατος, άλλων συστατικών του και γενετικά τροποποιηµένων
πρωτεϊνών του
Εξαιρ.: Συστατικά του πλάσµατος και γενετικά τροποποιηµένων πρωτεϊνών του πλάσµατος, τα
οποία αναφέρονται στην ενότητα κωδικών 581.00

581.02.00

Αναστολέας άλφα-1 πρωτεϊνάσης (α1-αντιθρυψίνης), ανθρώπινης προέλευσης, παρεντερική χορήγηση
.00

600 mg έως 1.200 mg
Σηµ.:

.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
1.200 mg έως 1,800 mg
Σηµ.:

.02

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
1.800 mg έως 2.400 mg
Σηµ.:
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.03

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
2.400 mg έως 3.000 mg

.04

3.000 mg έως 3.600 mg

.05

3.600 mg έως 4.200 mg

.06

4.200 mg έως 4.800 mg

.07

4.800 mg έως 5.400 mg

.08

5.400 mg έως 6.000 mg

.09

6.000 mg έως 7.200 mg

.10

7.200 mg έως 8.400 mg

.11

8.400 mg έως 9.600 mg

.12

9.600 mg έως 10.800 mg

.13

10.800 mg έως 13.200 mg

.14

13.200 mg έως 15.600 mg

.15

15.600 mg έως 18.000 mg

.16

18.000 mg έως 20.400 mg

.17

20.400 mg έως 22.800 mg

.18

22.800 mg έως 25.200 mg

.19

25.200 mg έως 27.600 mg

.20

27.600 mg έως 30.000 mg

.21

30.000 mg έως 34.800 mg

.22

34.800 mg έως 39.600 mg
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39.600 mg και άνω

Ιντερφερόνη άλφα (alpha 2a), παρεντερική χορήγηση
.00

100 εκατ. µονάδες έως 125 εκατ. µονάδες

.01

125 εκατ. µονάδες έως 150 εκατ. µονάδες

.02

150 εκατ. µονάδες έως 175 εκατ. µονάδες

.03

175 εκατ. µονάδες έως 200 εκατ. µονάδες

.04

200 εκατ. µονάδες έως 225 εκατ. µονάδες

.05

225 εκατ. µονάδες έως 250 εκατ. µονάδες

.06

250 εκατ. µονάδες έως 275 εκατ. µονάδες

.07

275 εκατ. µονάδες έως 300 εκατ. µονάδες

.08

300 εκατ. µονάδες έως 350 εκατ. µονάδες

.09

350 εκατ. µονάδες έως 400 εκατ. µονάδες

.10

400 εκατ. µονάδες έως 450 εκατ. µονάδες

.11

450 εκατ. µονάδες έως 500 εκατ. µονάδες

.12

500 εκατ. µονάδες έως 600 εκατ. µονάδες

.13

600 εκατ. µονάδες έως 700 εκατ. µονάδες

.14

700 εκατ. µονάδες έως 800 εκατ. µονάδες

.15

800 εκατ. µονάδες έως 900 εκατ. µονάδες

.16

900 εκατ. µονάδες έως 1.000 εκατ. µονάδες

.17

1.000 εκατ. µονάδες έως 1.100 εκατ. µονάδες

.18

1.100 εκατ. µονάδες έως 1.200 εκατ. µονάδες

.19

1.200 εκατ. µονάδες έως 1.300 εκατ. µονάδες

.20

1.300 εκατ. µονάδες έως 1.400 εκατ. µονάδες

.21

1.400 εκατ. µονάδες και άνω

Ιντερφερόνη άλφα 2b (alpha 2b), παρεντερική χορήγηση
.00

75 εκατ. µονάδες έως 100 εκατ. µονάδες

.01

100 εκατ. µονάδες έως 125 εκατ. µονάδες

.02

125 εκατ. µονάδες έως 150 εκατ. µονάδες

.03

150 εκατ. µονάδες έως 175 εκατ. µονάδες

.04

175 εκατ. µονάδες έως 200 εκατ. µονάδες

.05

200 εκατ. µονάδες έως 225 εκατ. µονάδες

.06

225 εκατ. µονάδες έως 250 εκατ. µονάδες

.07

250 εκατ. µονάδες έως 275 εκατ. µονάδες

.08

275 εκατ. µονάδες έως 300 εκατ. µονάδες

.09

300 εκατ. µονάδες έως 350 εκατ. µονάδες

.10

350 εκατ. µονάδες έως 400 εκατ. µονάδες

.11

400 εκατ. µονάδες έως 450 εκατ. µονάδες

.12

450 εκατ. µονάδες έως 500 εκατ. µονάδες

.13

500 εκατ. µονάδες έως 600 εκατ. µονάδες

.14

600 εκατ. µονάδες έως 700 εκατ. µονάδες

.15

700 εκατ. µονάδες έως 800 εκατ. µονάδες

.16

800 εκατ. µονάδες έως 900 εκατ. µονάδες

.17

900 εκατ. µονάδες έως 1.000 εκατ. µονάδες

.18

1.000 εκατ. µονάδες έως 1.100 εκατ. µονάδες

.19

1.100 εκατ. µονάδες έως 1.200 εκατ. µονάδες
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.20

1.200 εκατ. µονάδες έως 1.300 εκατ. µονάδες

.21

1.300 εκατ. µονάδες έως 1.400 εκατ. µονάδες

.22

1.400 εκατ. µονάδες και άνω

581.02.03

Αντιλεµφοκυτταρικός ορός κουνελιού, παρεντερική χορήγηση

581.02.04

Αντιλεµφοκυτταρική ανοσοσφαιρίνη αλόγου, παρεντερική χορήγηση

581.02.05

Συµπυκνωµένο σύµπλεγµα προθροµβίνης
.00

500 IU έως 1.500 IU
Σηµ.:

.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
1.500 IU έως 2.500 IU
Σηµ.:

.02

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
2.500 IU έως 3.500 IU
Σηµ.:

581.02.06

581.02.07

581.02.08

581.02.09

450

.03

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι
κάτω των 15 ετών.
3.500 IU έως 4.500 IU

.04

4.500 IU έως 5.500 IU

.05

5.500 IU έως 6.500 IU

.06

6.500 IU έως 7.500 IU

.07

7.500 IU έως 8.500 IU

.08

8.500 IU έως 9.500 IU

.09

9.500 IU έως 10.500 IU

.10

10.500 IU έως 15.500 IU

.11

15.500 IU έως 20.500 IU

.12

20.500 IU έως 25.500 IU

.13

25.500 IU έως 30.500 IU

.14

30.500 IE και άνω

Νωπό πλάσµα
.00

1 TU έως 6 TU

.01

6 TU έως 11 TU

.02

11 TU έως 21 TU

.03

21 TU έως 31 TU

.04

31 TU και άνω

Κρυοΐζηµα πλάσµατος
.00

1 TU έως 6 TU

.01

6 TU έως 11 TU

.02

11 TU έως 21 TU

.03

21 TU έως 31 TU

.04

31 TU και άνω

Πλάσµα µε αδρανοποιηµένα παθογόνα
.00

1 TU έως 6 TU

.01

6 TU έως 11 TU

.02

11 TU έως 21 TU

.03

21 TU έως 31 TU

.04

31 TU και άνω

Πρωτεΐνη C, ανθρώπινη, παρεντερική χορήγηση
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582

Πλασµαφαίρεση και ανοσοπροσρόφηση

582.00

Θεραπευτική πλασµαφαίρεση

582.00.00

Με νωπό πλάσµα

Περιλ.: Θεραπευτική πλασµαφαίρεση µε ταυτόχρονη κυτταραφαίρεση

582.00.01

Περιλ.:

Θεραπευτική πλασµαφαίρεση µε λευκωµατίνη

.00

1 µονάδα πλασµαφαίρεσης

.01

2 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.02

3 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.03

4 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.04

5 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.08

6 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.09

7 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.10

8 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.11

9 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.12

10 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.13

11 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.14

12 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.15

13 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.16

14 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.17

15 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.18

16 έως 17 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.19

18 έως 19 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.20

20 έως 21 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.21

έως 22 έως 23 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.22

24 έως 25 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.23

26 έως 28 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.24

29 έως 31 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.25

32 έως 34 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.26

35 έως 39 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.27

40 έως 44 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.28

45 έως 49 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.29

50 και άνω µονάδες πλασµαφαίρεσης

Με ψυχρό πλάσµα
.00

1 µονάδα πλασµαφαίρεσης

.01

2 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.02

3 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.03

4 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.04

5 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.08

6 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.09

7 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.10

8 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.11

9 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.12

10 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.13

11 µονάδες πλασµαφαίρεσης
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.14

12 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.15

13 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.16

14 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.17

15 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.18

16 έως 17 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.19

18 έως 19 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.20

20 έως 21 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.21

έως 22 έως 23 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.22

24 έως 25 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.23

26 έως 28 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.24

29 έως 31 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.25

32 έως 34 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.26

35 έως 39 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.27

40 έως 44 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.28

45 έως 49 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.29

50 και άνω µονάδες πλασµαφαίρεσης

Με ακτινοβοληµένο (µε αδρανοποιηµένα παθογόνα) κατεψυγµένο πλάσµα
Περιλ.:

Θεραπευτική πλασµαφαίρεση από µεµονωµένους δότες µε ελαχιστοποίηση παθογόνων και
ελεύθερο κυττάρων κατεψυγµένο πλάσµα
Θεραπευτική πλασµαφαίρεση µε δεξαµενή πλάσµατος µε ελαχιστοποίηση παθογόνων και
ελεύθερο κυττάρων κατεψυγµένο πλάσµα

.00

1 µονάδα πλασµαφαίρεσης

.01

2 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.02

3 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.03

4 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.04

5 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.05

6 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.06

7 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.07

8 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.08

9 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.09

10 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.10

11 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.11

12 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.12

13 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.13

14 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.14

15 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.15

16 έως 17 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.16

18 έως 19 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.17

20 έως 21 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.18

έως 22 έως 23 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.19

24 έως 25 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.20

26 έως 28 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.21

29 έως 31 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.22

32 έως 34 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.23

35 έως 39 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.24

40 έως 44 µονάδες πλασµαφαίρεσης
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.25

45 έως 49 µονάδες πλασµαφαίρεσης

.26

50 και άνω µονάδες πλασµαφαίρεσης

582.01

Ανοσοπροσρόφηση (Immunoadsorption, IAS)

582.01.00

Σε µη ανανεώσιµη στήλη

Σηµ.:
582.01.01

Κάθε διενεργούµενη ανοσοπροσρόφηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Σε ανανεώσιµη στήλη
.00

Πρώτη συνεδρία
Σηµ.:

.01

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µία φορά ανά θεραπευτικό πρωτόκολλο.Κάθε
πρόσθετη εφαρµογή της ανανεώσιµης στήλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(582.01.01.01).
Περαιτέρω συνεδρίες

582.02

LDL- αφαίρεση

582.03

Κυτταραφαίρεση
Εξαιρ.: Κυτταραφαίρεση για την παραγωγή κοκκιοκυττάρων ή βλαστικών κυττάρων
Κυτταραφαίρεση µε ταυτόχρονη πλασµαφαίρεση (582.00)
Ειδική µέθοδος κυτταραφαίρεσης (582.05)
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την κυτταραφαίρεση για
θεραπευτικούς σκοπούς.
Κάθε διενεργούµενη κυτταραφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

582.04

Εξωσωµατική φωτοανοσοχηµειοθεραπεία (φωταφαίρεση)
Σηµ.:

Κάθε διενεργούµενη φωταφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

582.05

Ειδικές τεχνικές κυτταραφαίρεσης

582.05.00

Κυτταραφαίρεση µε προσρόφηση κοκκιοκυττάρων και µονοκυττάρων σε κυτταρίνη

582.05.01
582.05.98

Κυτταραφαίρεση µε προσρόφηση κοκκιοκυττάρων, µονοκυττάρων και λεµφοκυττάρων σε φίλτρο
πολυπροπυλενίου
Άλλη

582.06

Τεχνική πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

582.06.00

Χωρίς κρυοδιήθηση

Σηµ.:

Κάθε διενεργούµενη κυτταραφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

.00

1 µονάδα πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.01

2 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.02

3 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.03

4 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.04

5 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.05

6 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.06

7 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.07

8 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.08

9 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.09

10 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.10

11 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.11

12 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.12

13 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.13

14 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.14

15 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
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.15

16 έως 17 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.16

18 έως 19 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.17

20 έως 21 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.18

22 έως 23 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.19

24 έως 25 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.20

26 έως 28 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.21

29 έως 31 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.22

32 έως 34 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.23

35 έως 39 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.24

40 έως 44 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.25

45 έως 49 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.26

50 και άνω µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

Με κρυοδιήθηση
.00

1 µονάδα πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.01

2 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.02

3 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.03

4 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.04

5 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.05

6 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.06

7 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.07

8 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.08

9 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.09

10 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.10

11 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.11

12 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.12

13 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.13

14 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.14

15 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.15

16 έως 17 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.16

18 έως 19 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.17

20 έως 21 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.18

22 έως 23 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.19

24 έως 25 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.20

26 έως 28 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.21

29 έως 31 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.22

32 έως 34 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.23

35 έως 39 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.24

40 έως 44 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.25

45 έως 49 µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

.26

50 και άνω µονάδες πλασµαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

582.07

Αφαίρεση του διαλυτού, fms-αναλόγου της τυροσινικής κινάσης-1: (sFlt-1 )
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583.01

Τοποθέτηση και αντικατάσταση κεντρικής φλεβικής γραµµής

583.01.00

Τοποθέτηση

583.01.02

Αντικατάσταση

583.01.05

Τοποθέτηση καθετήρα µεγάλου αυλού για εξωσωµατική κυκλοφορία

583.01.98

Άλλη

583.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

583.02

Τοποθέτηση και αντικατάσταση καθετήρα στην πνευµονική αρτηρία

583.02.00

Τοποθέτηση

583.02.02

Αντικατάσταση

583.02.98

Άλλη

583.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

583.05

Τεχνικές κατάλυσης ταχυαρρυθµίας

Εξαιρ.: Εµφύτευση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήµατος (339.09.05)

Σηµ.:

583.05.02

Η διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικής µελέτης της καρδιάς µετά από καθετηριασµό
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (126.05).
Η διενέργεια διαφραγµατικής καρδιοπαρακέντησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(127.04 κ.επ.).
Η χρήση συστήµατος πλοήγησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (599.00).

Συµβατική κατάλυση µε ραδιοσυχνότητες
.00

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.02.01)

.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Εξαιρ.:

Συµβατική καυτηρίαση µε ραδιοσυχνότητες µετά από καθετηριασµό στις πνευµονικές φλέβες
(583.05.09)
Μεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες (583.05.02.05)

Σηµ.:

.04

Ο κωδικός αυτός, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες
µε περαιτέρω σηµειακές ή γραµµικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγµατος ή/και στο
υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
Αριστερή κοιλία

.05

Πνευµονικές φλέβες
Σηµ.:

583.05.03

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η µεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές
φλέβες.

Κατάλυση µε ψυχρές ραδιοσυχνότητες
.00

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.03.01)

.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Εξαιρ.:

Μεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες (583.05.03.05)

Σηµ.:

.04

Ο κωδικός αυτός, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες
µε περαιτέρω σηµειακές ή γραµµικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγµατος ή/και στο
υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
Αριστερή κοιλία
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.05

Πνευµονικές φλέβες
Σηµ.:

583.05.04

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η µεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές
φλέβες.

Κατάλυση µε άλλες πηγές ενέργειας
Περιλ.:

Υπέρηχοι, µικροκύµατα, laser

.00

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.04.01)

.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Εξαιρ.:

Μεµονωµένη κατάλυση (ablation) πνευµονικών φλεβών (583.05.04.05)

Σηµ.:

.04

Ο κωδικός αυτός µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες
µε περαιτέρω σηµειακές ή γραµµικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγµατος ή/και στο
υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
Αριστερή κοιλία

.05

Πνευµονικές φλέβες
Σηµ.:

583.05.08

Κατάλυση µε τη χρήση τρισδιάστατης ηλεκτροανατοµικής χαρτογράφησης της καρδιάς
Περιλ.:

Σύστηµα CARTO, EnSite Array, EnSite NavX, EPLogix

.00

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.08.01)

.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Περιλ.:

.04

583.05.09
583.05.10

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η µεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές
φλέβες.

Πνευµονικές φλέβες

Αριστερή κοιλία

Συµβατική κατάλυση αρρυθµιών στις πνευµονικές φλέβες µε ραδιοσυχνότητες µε χρήση MESH- καθετήρων
κατάλυσης
Κρυοπηξία µε ψυχρό άζωτο (cryoablation)
.00

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.10.01)

.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Εξαιρ.:

Μεµονωµένη κατάλυση (ablation) πνευµονικών φλεβών (583.05.10.05)

Σηµ.:

.04

Ο κωδικός, αυτός µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες
µε περαιτέρω σηµειακές ή γραµµικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγµατος ή/και στο
υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
Αριστερή κοιλία

.05

Πνευµονικές φλέβες
Σηµ.:

583.05.11

Κατάλυση µε ραδιοσυχνότητες εναλλασσόµενου ρεύµατος
.00

456

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η µεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές
φλέβες.

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.11.01)
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.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Εξαιρ.:

Μεµονωµένη κατάλυση (ablation) πνευµονικών φλεβών (583.05.11.05)

Σηµ.:

.04

Ο κωδικός αυτός, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες
µε περαιτέρω σηµειακές ή γραµµικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγµατος ή/και στο
υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
Αριστερή κοιλία

.05

Πνευµονικές φλέβες
Σηµ.:

583.05.12

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η µεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές
φλέβες.

Κατάλυση µε ψυχρές ραδιοσυχνότητες µε µέτρηση πίεσης
.00

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.12.01)

.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Εξαιρ.:

Μεµονωµένη κατάλυση (ablation) πνευµονικών φλεβών (583.05.12.05)

Σηµ.:

.04

Ο κωδικός αυτός, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευµονικές φλέβες
µε περαιτέρω σηµειακές ή γραµµικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγµατος ή/και στο
υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
Αριστερή κοιλία

.05

Πνευµονικές φλέβες
Σηµ.:

583.05.13

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η µεµονωµένη κατάλυση στις πνευµονικές
φλέβες.

Κατάλυση µε τη χρήση τρισδιάστατης ηλεκτροανατοµικής χαρτογράφησης της καρδιάς µε µέτρηση πιέσεων
Περιλ.:

Σύστηµα CARTO, EnSite Array, EnSite NavX, EPLogix

.00

∆εξιός κόλπος
Περιλ.:

Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος

Εξαιρ.:

Κολποκοιλιακός κόµβος (583.05.13.01)

.01

Κολποκοιλιακός κόµβος

.02

∆εξιά κοιλία

.03

Αριστερός κόλπος
Περιλ.:

.04

Πνευµονικές φλέβες

Αριστερή κοιλία

583.05.14

Κατάλυση µε laser µε ενδοαγγειακή ενδοσκοπική καθοδήγηση

583.05.98

Περιλ.:
Άλλη

583.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

Κατάλυση (ablation) πνευµονικών φλεβών µε ενδοαγγειακό και ενδοσκοπικό χειρισµό
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∆ιαδερµική-διαυλική επέµβαση σε αγγεία
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική διαυλική επέµβαση σε αγγεία της µικρής (πνευµονικής) κυκλοφορίας
(583.08)
∆ιαδερµική διαυλική επέµβαση σε αγγεία της καρδιάς και σε στεφανιαία αγγεία
(583.07)
Ενδοαγγειακή εµφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (338.10)
∆ιαδερµική-ενδαυλική εµφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (584 κ.επ.)
Σηµ.: Η χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.09).
Η χρήση περισσότερων του ενός µικροκαθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.07).
Η χρήση συστηµάτων επανασηραγγοποίησης για διαδερµική διάνοιξη αποφραγµένων
αγγείων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.10).
Άλλες διαδερµικές-διαυλικές αγγειακές επεµβάσεις ανευρίσκονται στην ενότητα
κωδικών 583.12.
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης, όταν µία από τις
αναφερόµενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέµβασης.
Για την ταξινόµηση µεµονωµένων αγγείων σε οµάδες, βλέπε επίσης τη λίστα των
αγγείων πριν από τον κωδικό 338.
Η µητριαία αρτηρία κωδικοποιείται µε τον κωδικό 09 "άλλα ενδοκοιλιακά αγγεία".
Για τους κωδικούς µε ** η εντόπιση της επέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η
υποδιαίρεση σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ενδοκρανιακά αγγεία
01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου
02↔ Αγγεία ώµου και βραχίονα
03↔ Αγγεία αντιβραχίου
04 Αορτή
05 Ισθµός αορτής
06 Ανοιχτός αρτηριακός πόρος
07 Κοίλη φλέβα
08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία
09↔ Άλλα ενδοκοιλιακά αγγεία
10 Σπλαγχνικά αγγεία
11↔ Αγγεία µηρού
12↔ Aγγεία κνήµης
13 Aγγειακές δυσπλασίες
14 Tεχνητά αιµοφόρα αγγεία
15 Νωτιαία αγγεία
16 Πυλαία φλέβα
98↔ Άλλο

583.06.00

458

Αγγειοπλαστική µε µπαλόνι
Σηµ.:

Η χρήση ειδικά διαµορφωµένου µπαλονιού (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.05).
Το είδος και ο αριθµός των χρησιµοποιηθέντων µπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που
απελευθερώνουν φάρµακο πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (583.11.11).
Το είδος των χρησιµοποιηθέντων µπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που είναι επικαλυµµένα µε
αντισώµατα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.11).

.00

Ενδοκρανιακά αγγεία

.02↔

Αγγεία ώµου και βραχίονα

.03↔

Αγγεία αντιβραχίου
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.04

Αορτή

.05

Ισθµός της αορτής

.06

Ανοικτός αρτηριακός πόρος

.07

Κοίλη φλέβα

.08↔

Άλλα θωρακικά αγγεία

.09↔

Άλλα κοιλιακά αγγεία

.10

Σπλαγχνικά αγγεία

.11↔

Αγγεία µηρού

.12↔

Αγγεία κνήµης

.13

Αγγειακές δυσπλασίες

.14

Τεχνητά αγγεία

.15

Νωτιαία αγγεία

.16

Πυλαία φλέβα

.17↔

Καρωτίδα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

.18↔

Κοινή καρωτίδα

.19↔

Έσω καρωτίδα, εξωκρανιακή µοίρα

.20↔

Εξωκρανιακή µοίρα έσω καρωτίδας µε κοινή καρωτίδα

.21↔

Έξω καρωτίδα

.22↔

Σπονδυλική αρτηρία, εξωκρανιακή µοίρα

.98↔

Άλλη

583.06.01** Αγγειοπλαστική µε µπαλόνι αθηροτόµο (cutting balloon)
583.06.02** Αγγειοπλαστική µε laser
583.06.03** Αθηρεκτοµή
583.06.06** Αφαίρεση ξένου σώµατος
Σηµ.:

Η χρήση συστήµατος αποµάκρυνσης θρόµβου µε µικροσύρµα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
583.06.07** Εκλεκτική θροµβόλυση
583.06.08** Θροµβεκτοµή
Εξαιρ.: Θροµβεκτοµή µέσω περιστροφής (583.06.22)
Σηµ.:

Η χρήση υδροδυναµικού συστήµατος θροµβεκτοµής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.04).
Η χρήση συστήµατος αποµάκρυνσης θρόµβου µε µικροσύρµα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
Η χρήση εύκαµπτου ενδοκρανιακού συστήµατος αναρρόφησης θρόµβου µε µικροκαθετήρες
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.13).
583.06.09** Εκλεκτικός εµβολισµός αγγείων µε υγρούς εµβολικούς παράγοντες
Σηµ.:

Το είδος των χρησιµοποιηθέντων υγρών εµβολικών παραγόντων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.02).
583.06.11** Εκλεκτικός εµβολισµός µε αποσπώµενα µπαλόνια
Σηµ.:

Ο αριθµός των αποσπώµενων µπαλονιών (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.06).
583.06.12** Εκλεκτικός εµβολισµός µε οµπρέλα
583.06.19** Εκλεκτικός εµβολισµός µε σωµατίδια
Σηµ.:

Το είδος των χρησιµοποιηθέντων σωµατιδίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.01).
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583.06.20** Εκλεκτικός εµβολισµός µε µεταλλικά σπειράµατα
Σηµ.:

583.06.21

Ο αριθµός των χρησιµοποιηθέντων µεταλλικών σπειραµάτων πρέπει να κωδικοποιείται στους
κωδικούς 583.06.21 κ.επ.
Το είδος των χρησιµοποιούµενων µεταλλικών σπειραµάτων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.03).
Η χρήση ειδικά διαµορφωµένου µπαλονιού (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.05).
Αριθµός των µεταλλικών σπειραµάτων
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε ένα κωδικό από τους
583.06.20 ή 583.08.09.

.01

1 µεταλλικό σπείραµα

.02

2 µεταλλικά σπειράµατα

.03

3 µεταλλικά σπειράµατα

.04

4 µεταλλικά σπειράµατα

.05

5 µεταλλικά σπειράµατα

.06

6 µεταλλικά σπειράµατα

.07

7 µεταλλικά σπειράµατα

.08

8 µεταλλικά σπειράµατα

.09

9 µεταλλικά σπειράµατα

.10

10 µεταλλικά σπειράµατα

.11

11 µεταλλικά σπειράµατα

.12

12 µεταλλικά σπειράµατα

.13

13 µεταλλικά σπειράµατα

.14

14 µεταλλικά σπειράµατα

.15

15 µεταλλικά σπειράµατα

.16

16 µεταλλικά σπειράµατα

.17

17 µεταλλικά σπειράµατα

.18

18 µεταλλικά σπειράµατα

.19

19 µεταλλικά σπειράµατα

.20

20 µεταλλικά σπειράµατα

.21

Περισσότερα από 20 µεταλλικά σπειράµατα

583.06.22** Θροµβεκτοµή µε καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής (rotational thrombectomy)
Περιλ.:

Θροµβεκτοµή µε περιστροφή και καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής (rotational
thrombectomy)
583.06.24** Κρυοπλαστική
583.06.29** Αθηρεκτοµή µε σύστηµα προστασίας από περιφερικό εµβολικό επεισόδιο [6η υποδιαίρεση: 11,12,98]
Σηµ.:

Η χρήση ενός συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια δεν πρέπει να κωδικοποιείται
εδώ.

583.06.98** Άλλη
583.06.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

583.07

∆ιαδερµική-διαυλική επέµβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]
Σηµ.:

460

Η χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται
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Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης, όταν µία από τις
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Αγγειοπλαστική µε µπαλόνι
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

Σηµ.:

Το είδος των χρησιµοποιηθέντων µπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που είναι επικαλυµµένα µε
αντισώµατα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.11).
Το είδος των χρησιµοποιηθέντων µπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που είναι επικαλυµµένα µε
αντισώµατα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.11).

.00

Μία στεφανιαία αρτηρία

.01

Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες

Αγγειοπλαστική µε laser
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

.00

Μία στεφανιαία αρτηρία

.01

Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες

Αθηρεκτοµή
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

.00

Μία στεφανιαία αρτηρία

.01

Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες

Αφαίρεση ξένου σώµατος
Σηµ.:

583.07.05

583.07.06

583.07.07

Η χρήση συστήµατος αποµάκρυνσης θρόµβου µε µικροσύρµα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
Περιστροφική αθηρεκτοµή (Rotablation)
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

.00

Μία στεφανιαία αρτηρία

.01

Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες

Εκλεκτική θροµβόλυση
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

.00

Μία στεφανιαία αρτηρία

.01

Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες

Εκλεκτικός εµβολισµός
.00

Με υγρούς εµβολικούς παράγοντες

.01

Με σωµατίδια ή µεταλλικά σπειράµατα

.02

Με αποσπώµενα µπαλόνια

.03

Με οµπρέλα

.98

Άλλη

583.07.08

Τοποθέτηση πρόθεσης

583.07.09

Σύγκλειση στεφανιαίου συριγγίου

583.07.10

Βαλβιδοπλαστική (βαλβιδοτοµή) µε µπαλόνι

583.07.11

583.07.12

.00

Αορτική βαλβίδα

.01

Μιτροειδής βαλβίδα

.02

Πνευµονική βαλβίδα

.03

Τριγλώχινα βαλβίδα

.04

Τεχνητή καρδιακή βαλβίδα

.98

Άλλη

∆ηµιουργία ελλείµµατος του διαφράγµατος (µεσοκολπική ή µεσοκοιλιακή επικοινωνία)
.00

Μεσοκολπικό διάφραγµα

.01

Μεσοκοιλιακό διάφραγµα

∆ιεύρυνση υπάρχοντος ελλείµµατος του διαφράγµατος
.00

Μεσοκολπικό διάφραγµα
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.01

583.07.13

Μεσοκοιλιακό διάφραγµα

Σύγκλειση ελλείµµατος του διαφράγµατος
.00

Μεσοκολπικό διάφραγµα

.01

Μεσοκοιλιακό διάφραγµα

583.07.14

∆ιαδερµική διαµυοκαρδιακή επαναγγείωση µε laser

583.07.15

∆ιεύρυνση του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας

583.07.16

∆ιεύρυνση του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας

583.07.17

Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) στον χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας

583.07.18

∆ιάνοιξη και διεύρυνση κλειστής καρδιακής βαλβίδας

583.07.19

Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρµακο

583.07.20

Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

.00

Μία ενδοπρόθεση (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.01

Τουλάχιστον δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.02

Τουλάχιστον δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.98

Άλλη

Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρµακο (Drug Eluting Stent, DES)
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

Σηµ.:

Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρµακο [drug eluting stents] πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).

.00

Μία ενδοπρόθεση (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.01

∆ύο ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.02

∆ύο ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.03

Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.04

Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.05

Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.06

Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.07

Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.08

Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.09

Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.10

Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.98

Άλλη

583.07.22

Τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης [stent graft] που δεν απελευθερώνει φάρµακο

583.07.23

Αγγειοπλαστική µε µπαλόνι αθηροτόµο [cutting balloon]

583.07.25

Εµφύτευση µόνιµου συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια στο ωτίο του αριστερού κόλπου

583.07.26

Θροµβεκτοµή σε στεφανιαία αγγεία
Σηµ.:

583.07.27

Η χρήση υδροδυναµικού συστήµατος θροµβεκτοµής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.04).
Η χρήση συστήµατος αποµάκρυνσης θρόµβου µε µικροσύρµα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
Τοποθέτηση µιας διχαλωτής ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρµακο
Σηµ.:

583.07.28

Με αυτόν τον κωδικό δεν πρέπει να κωδικοποιείται η χρήση δύο "κανονικών" ενδοπροθέσεων
(stent), σύµφωνα µε την τεχνική "kissing-ballons".
Τοποθέτηση µιας διχαλωτής ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρµακο
Σηµ.:
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Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρµακο [drug eluting stents] πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).
Με αυτόν τον κωδικό δεν πρέπει να κωδικοποιείται η χρήση δύο "κανονικών" ενδοπροθέσεων
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Τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent)
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

Σηµ.:

Το είδος της επικάλυψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.14 κ.επ.).

.00

Μία ενδοπρόθεση (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.01

δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.02

δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.03

Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε µια στεφανιαία αρτηρία

.04

Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.05

Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.06

Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.07

Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.08

Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.09

Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε µία στεφανιαία αρτηρία

.10

Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από µία στεφανιαίες αρτηρίες

.98

Άλλη

583.07.98

Άλλη

583.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

583.08

∆ιαδερµική-διαυλική επέµβαση σε αγγεία της µικρής (πνευµονικής) κυκλοφορίας του
αίµατος [PTPA]
Σηµ.:

Η χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.09).
Η χρήση περισσότερων του ενός µικροκαθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.07).
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιµοποιείται επίσης, όταν µία από τις
αναφερόµενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέµβασης.
Η εντόπιση στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται µε βάση την ακόλουθη
λίστα:
00 Πνευµονική αρτηρία
01↔ Πνευµονική φλέβα
02 Αορτοπνευµονικά παράπλευρα αγγεία (MAPCA)
03 Αγγειακές δυσπλασίες
04 Τεχνητή αορτοπνευµονική επικοινωνία (shunt)
05 Τεχνητά αγγεία
98↔ Άλλο

583.08.00** Αγγειοπλαστική µε µπαλόνι
583.08.01** Αγγειοπλαστική µε µπαλόνι αθηροτόµο [cutting balloon]
583.08.02** Αγγειοπλαστική µε laser
583.08.03** Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)
Εξαιρ.: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) µεγάλου εύρους αυλού (583.08.14 κ.επ., 583.08.16 κ.επ.).
583.08.04** Τοποθέτηση πολλαπλών ενδοπροθέσεων (stent)
Εξαιρ.: Τοποθέτηση 2 ή περισσοτέρων ενδοπροθέσεων (stent) µεγάλου εύρους αυλού (583.08.15 κ.επ.,
583.08.17 κ.επ.)
583.08.05** Αφαίρεση ξένου σώµατος
583.08.06** Εκλεκτική θροµβόλυση
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583.08.07** Κατακερµατισµός του θρόµβου
Σηµ.:

Η χρήση υδροδυναµικού συστήµατος θροµβεκτοµής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.04).
Η χρήση συστήµατος αποµάκρυνσης θρόµβου µε µικροσύρµα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
583.08.08** Εκλεκτικός εµβολισµός µε υγρούς εµβολικούς παράγοντες
Σηµ.:

Το είδος των χρησιµοποιηθέντων υγρών εµβολικών παραγόντων πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.02).
583.08.09** Εκλεκτικός εµβολισµός µε σωµατίδια ή µεταλλικά σπειράµατα
Σηµ.:

Ο αριθµός των χρησιµοποιηθέντων µεταλλικών σπειραµάτων πρέπει να κωδικοποιείται στους
κωδικούς 583.06.21 κ.επ.
583.08.10** Εκλεκτικός εµβολισµός µε αποσπώµενα µπαλόνια
Σηµ.:

Ο αριθµός των αποσπώµενων µπαλονιών (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.06).
583.08.11** Εκλεκτικός εµβολισµός µε οµπρέλα
583.08.12** Εµφύτευση ενδοαυλικού συστήµατος ελάττωσης πίεσης
583.08.13** Θροµβεκτοµή µε καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής (rotational thrombectomy) [6η υποδιαίρεση:
00,05,98]
583.08.14** Τοποθέτηση µη επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent) µεγάλου αυλού
Σηµ.:

Οι ενδοπροθέσεις (stent) µεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάµετρο άνω των 16mm για
ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
583.08.15** Τοποθέτηση 2 ή παραπάνω µη επικαλυµµένων ενδοπροθέσεων (stent) µεγάλου αυλού
Σηµ.:

Οι ενδοπροθέσεις (stent) µεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάµετρο άνω των 16mm για
ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
583.08.16** Τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent) µεγάλου αυλού
Σηµ.:

Οι ενδοπροθέσεις (stent) µεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάµετρο άνω των 16mm για
ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
583.08.17** Τοποθέτηση 2 ή παραπάνω επικαλυµµένων ενδοπροθέσεων (stent) µεγάλου αυλού
Σηµ.:

583.08.18

Οι ενδοπροθέσεις (stent) µεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάµετρο άνω των 16mm για
ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
Εµφύτευση αισθητήρα πίεσης στην πνευµονική αρτηρία

Εξαιρ.: Τοποθέτηση καθετήρα στην πνευµονική αρτηρία (583.02.00)
583.08.19** Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόµενης, µη επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent)
Περιλ.: Ενδοπρόθεση (stent) cheatham-platinum (CP)
583.08.20** Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόµενης, επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης (stent)
Περιλ.:
583.08.98** Άλλη

Ενδοπρόθεση (stent) cheatham-platinum (CP)

583.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

583.09

Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασµοί της καρδιάς και των αιµοφόρων αγγείων
Σηµ.:

Η χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.09).

583.09.00

∆ιαδερµική εισαγωγή ενδοαορτικής αντλίας

583.09.01

Σηµ.:
Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.00 κ.επ.).
∆ιαδερµική εισαγωγή οµπρέλας προστασίας από θρόµβους (οµπρέλα Watchman)

583.09.03

Περιλ.: ∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου στην κάτω κοίλη φλέβα
Αφαίρεση ενδοαορτικής αντλίας

583.09.04

Τοποθέτηση ή αποµάκρυνση ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας (συσκευής υποβοήθησης
κοιλίας)
.02

Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης µίας κοιλίας
Σηµ.:
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Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης και των δύο κοιλιών
Σηµ.:

Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.00 κ.επ.).

.04

Αποµάκρυνση συσκευής υποβοήθησης µίας κοιλίας

.05

Αποµάκρυνση συσκευής υποβοήθησης και των δύο κοιλιών

583.09.06

∆ιαδερµική τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοσυγκρατούµενου καθετήρα στην ηπατική αρτηρία ή πυλαία
φλέβα
∆ιαδερµική αποµάκρυνση αυτοσυγκρατούµενου καθετήρα στην ηπατική αρτηρία ή πυλαία φλέβα

583.09.07

∆ιαδερµική αποµάκρυνση οµπρέλας προστασίας από θρόµβους (οµπρέλα Watchman)

583.09.08

Περιλ.: ∆ιαδερµική αφαίρεση φίλτρου από την κάτω κοίλη φλέβα
∆ιασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηµατική επικοινωνία (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt,
TIPS)

583.09.05

583.09.09

.01

∆ιαδερµική αγγειοπλαστική µε µπαλόνι

.02

∆ιαδερµική θροµβόλυση

.03

∆ιαδερµική θροµβεκτοµή

.04

∆ιαδερµική σµίκρυνση ενός υπάρχοντος συστήµατος διαφυγής µε πολλές εισόδους

.05

∆ιαδερµική σύγκλειση

.06

Ανανέωση µε τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)

.07

∆ιαδερµική τοποθέτηση µη επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης

.08

∆ιαδερµική τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης

.98

Άλλη

Επαναγγείωση στεφανιαίου αγγείου µε χρήση ειδικών τεχνικών
Περιλ.:

Επανασηραγγοποίηση χρονίως αποφραγµένου στεφανιαίου αγγείου

Σηµ.:

Ένας κωδικός αυτής της ενότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως πρόσθετος κωδικός στην
ενότητα 583.07.
Η χρήση καθετήρα επανασηραγγοποίησης στεφανιαίου αγγείου µε βιδωτό άκρο πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (583.11.16).

.00

Με ετερόπλευρη απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων
Σηµ.:

.01

Είναι απαραίτητες δύο αρτηριακές γραµµές.

Με ετερόπλευρη απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων και µε τεχνική doppler
Σηµ.:

Είναι απαραίτητες δύο αρτηριακές γραµµές.
Χρησιµοποιήθηκαν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο σύρµατα στα στεφανιαία αγγεία.

.02

583.09.10

Με ανάστροφη καλωδίωση µέσω των παράπλευρων αγγείων

Επέµβαση στην περιοχή διχασµού ενός στεφανιαίου αγγείου µε σύστηµα OPD (Ostium Protection Device)
Σηµ.:

Σύστηµα OPD (Ostium Protection Device) για προστασία και διατήρηση ανοιχτού αυλού
παράπλευρου αγγείου σε επεµβάσεις σε στεφανιαίο διχασµό/διακλάδωση.

.00

Χωρίς απελευθέρωση φαρµάκου

.01

Με απελευθέρωση φαρµάκου
Σηµ.:

Το είδος του συστήµατος OPD (Ostium Protection Device) που απελευθερώνει φάρµακο πρέπει
να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).

583.09.98

Άλλος

583.09.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

583.10

∆ιάρκεια θεραπείας µε συσκευή υποστήριξης της κυκλοφορίας

583.10.00

Ενδοαορτική αντλία
Εξαιρ.: Ανοικτή χειρουργική εµφύτευση και αφαίρεση ενδοαορτικής αντλίας (337.06.00 κ.επ.)
∆ιαδερµική τοποθέτηση και αφαίρεση ενδοαορτικής αντλίας (583.09.00, 583.09.03)
.00

Έως 48 ώρες

.01

48 έως 96 ώρες

.02

96 ώρες και άνω
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Εξωσωµατική αντλία, µονοκοιλιακή
Εξαιρ.: Εµφύτευση και αφαίρεση εξωσωµατικής µονοκοιλιακής αντλίας (337.06.02 κ.επ.)

583.10.02

.00

Έως 48 ώρες

.01

48 έως 96 ώρες

.02

96 ώρες και άνω

Εξωσωµατική αντλία, αµφικοιλιακή
Εξαιρ.: Εµφύτευση και αφαίρεση εξωσωµατικής αµφικοιλιακής αντλίας (337.06.03 κ.επ.)

583.10.03

.00

περιστροφική αντλία ή φυγόκεντρη αντλία): Έως 48 ώρες

.01

περιστροφική αντλία ή φυγόκεντρη αντλία): 48 έως 96 ώρες

.02

περιστροφική αντλία ή φυγόκεντρη αντλία): 96 ώρες και άνω

Ενδαγγειακή αντλία υποστήριξης της κυκλοφορίας
Εξαιρ.: Εµφύτευση και αφαίρεση µικροαξονικής ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας
(583.09.04 κ.επ.)
.00

Έως 48 ώρες

.01

48 έως 96 ώρες

.02

96 έως 120 ώρες

.03

120 ώρες και άνω

583.10.98

Άλλη

583.10.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

583.11

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε υλικά

583.11.00

Είδος ενδοπροθέσεων (stent) που απελευθερώνουν φάρµακα ή είδος συστηµάτων OPD (Ostium Protection
Device)

583.11.01

Σηµ.:

Αυτή η πρόσθετη πληροφορία χρησιµοποιείται για κάθε εµφυτευµένη ενδοπρόθεση (stent) ή για
κάθε εµφυτευµένο OPD (Ostium Protection Device) σύστηµα.

.00

ABT-578-eluting stent (zotarolimus) ή OPD σύστηµα µε πολυµερές υλικό

.01

Biolimus-A9-eluting-stent ή OPD σύστηµα µε πολυµερές υλικό

.02

Everolimus-eluting-stent ή OPD σύστηµα µε πολυµερές υλικό

.03

Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστηµα χωρίς πολυµερές υλικό

.04

Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστηµα µε SIBS (Styrene-b-Isobutylene-b-Styrene)

.05

Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστηµα µε βιοαπορροφήσιµο πολυµερές υλικό

.06

Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστηµα µε άλλο πολυµερές υλικό

.07

Sirolimus-eluting stent ή OPD σύστηµα χωρίς πολυµερές υλικό

.08

Sirolimus-eluting stent ή OPD σύστηµα µε πολυµερές υλικό

.09

Tacrolimus-eluting stent ή OPD σύστηµα

.10

Pimecrolimus-eluting-stent ή OPD σύστηµα µε βιοαπορροφήσιµο πολυµερές υλικό

.98

Άλλη

Είδος των σωµατιδίων για εκλεκτικό εµβολισµό
.00

Σωµατίδια µε φαρµακευτικές ουσίες

.01

Ραδιενεργά σωµατίδια

.02

Μη σφαιρικά σωµατίδια

.03

Άλλα σφαιρικά σωµατίδια
Εξαιρ.:

Σωµατίδια που φέρουν φαρµακευτική ουσία (583.11.01.00)
Ραδιενεργά σωµατίδια (583.11.01.01)

.98

583.11.02

Είδος του υγρού παράγοντα για εκλεκτικό εµβολισµό
.00
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Υγρό πολυµερές αιθανόλης
Εξαιρ.:

583.11.03

Πολυµερές αιθυλενίου-βινυλίου-αλκοόλης (583.11.02.02)

.02

Πολυµερές αιθυλενίου-βινυλίου-αλκοόλης

.98

Άλλα υγρά

Είδος µεταλλικών σπειραµάτων για εκλεκτικό εµβολισµό
Σηµ.:

Το µήκος των µεταλλικών σπειραµάτων άνω των 30 cm λαµβάνεται ως υπέρµετρο.

.00

Επικαλυµµένα µε υδρογέλη µεταλλικά σπειράµατα, κανονικού µήκους

.01

Άλλα βιοενεργά µεταλλικά σπειράµατα κανονικού µήκους

.02

Βιοενεργά µεταλλικά σπειράµατα µεγάλου µήκους

.03

Μη βιοενεργά µεταλλικά σπειράµατα µεγάλου µήκους
Εξαιρ.:

Σπείραµα για όγκο (583.11.03.05)

.04

Αγγειακό βύσµα (Vascular Plug)

.05

Πηνία όγκου (Volume Coins)

.06

Αποσπώµενα µεταλλικά σπειράµατα
Εξαιρ.:
Σηµ.:

Ειδικά αποσπώµενα µεταλλικά σπειράµατα (583.11.03.00, 583.11.03.01, 583.11.03.02,
583.11.03.03, 583.11.03.04, 583.11.03.05)
Ο µηχανισµός απόσπασης µπορεί π.χ. να είναι ηλεκτρολυτικός, µηχανικός ή υδραυλικός.

.07

Ενδο-ανευρυσµατικά σπειράµατα σύγκλεισης για ενδοκρανιακά ανευρύσµατα

.98

Άλλα µεταλλικά σπειράµατα

583.11.04

Χρησιµοποίηση υδροδυναµικού συστήµατος καθετήρων για θροµβεκτοµή

583.11.05

Περιλ.: Θροµβεκτοµή µε χρήση ύδατος υψηλής πίεσης
Χρήση ειδικά διαµορφωµένου µπαλονιού (αγγειοπλαστικής)

583.11.06

583.11.07

583.11.08

.00

1 ειδικά διαµορφωµένο µπαλόνι

.01

2 ή παραπάνω ειδικά διαµορφωµένα µπαλόνια

Χρήση αποσπώµενου µπαλονιού
.00

1 αποσπώµενο µπαλόνι

.01

2 αποσπώµενα µπαλόνια

.02

3 ή παραπάνω αποσπώµενα µπαλόνια

Χρήση περισσότερων του ενός συστήµατος µικροκαθετήρων
Σηµ.:

Τα συστήµατα µικροκαθετήρων συνιστώνται από καθετήρες διαµέτρου από 0,5 έως 1 mm.

.00

2 συστήµατα µικροκαθετήρων

.01

3 συστήµατα µικροκαθετήρων

.02

4 συστήµατα µικροκαθετήρων

.03

5 συστήµατα µικροκαθετήρων

.04

6 συστήµατα µικροκαθετήρων

.05

7 ή περισσότερα συστήµατα µικροκαθετήρων

Χρήση µηχανικής συσκευής αποµάκρυνσης θρόµβου, µε µικροσύρµα ή stent για θροµβεκτοµή ή
αποµάκρυνση ξένου σώµατος
.00

1 συσκευή clot retrieval system with microwire

.02

2 συσκευές clot retrieval systems with microwire

.03

3 ή παραπάνω συσκευές clot retrieval systems with microwire

.04

1 συσκευή clot retrieval system with stent

.05

2 συσκευές clot retrieval systems with stent

.06

3 ή παραπάνω συσκευές clot retrieval systems with stent

583.11.09

Τοποθέτηση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια

583.11.10

Εξαιρ.: ∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου στην κάτω κοίλη φλέβα (583.09.01)
Χρήση συστηµάτων επανασηραγγοποίησης για διαδερµική διάνοιξη οργανωµένων αποφράξεων
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.00

Σύστηµα µικρο-διατοµής

.01

Σύστηµα επανασηραγγοποίησης υπό τον έσω χιτώνα

.02

Μηχανικό σύστηµα ραδιοσυχνοτήτων

.98

Άλλη

Είδος των χρησιµοποιηµένων µπαλονιών
.01

Μπαλόνια επικαλυµµένα µε αντισώµατα

.06

Ένα µπαλόνι που απελευθερώνει φάρµακο σε στεφανιαία αγγεία

.07

∆ύο µπαλόνια που απελευθερώνουν φάρµακο σε στεφανιαία αγγεία

.08

Τρία µπαλόνια που απελευθερώνουν φάρµακο σε στεφανιαία αγγεία

.09

Τέσσερα ή περισσότερα µπαλόνια που απελευθερώνουν φάρµακο σε στεφανιαία αγγεία

.10

Ένα µπαλόνι που απελευθερώνει φάρµακο σε άλλα αγγεία

.11

∆ύο µπαλόνια που απελευθερώνουν φάρµακο σε άλλα αγγεία

.12

Τρία µπαλόνια που απελευθερώνουν φάρµακο σε άλλα αγγεία

.13

Τέσσερα ή περισσότερα µπαλόνια που απελευθερώνουν φάρµακο σε άλλα αγγεία

.98

Άλλα µπαλόνια

Χρήση συστήµατος απολίνωσης αγγείων
Σηµ.:

Η χρήση συστήµατος απολίνωσης σε διαγνωστική ή επεµβατική τοποθέτηση καθετήρα πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά.

.02

Σύστηµα ραµµάτων

.03

Σύστηµα µε clip

.04

Έµφραξη µε πολυµερές υλικό που επενδύει και την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου

.05

Απορροφήσιµα βύσµατα χωρίς άγκυρα

.06

Απορροφήσιµα βύσµατα µε άγκυρα

Περιλ.:

Περιλ.:

Βύσµατα κολλαγόνου χωρίς άγκυρα, εξωαγγειακή χρήση πολυγλυκολικού οξέος

Βύσµατα κολλαγόνου µε άγκυρα

583.11.13

Χρήση εύκαµπτων συστηµάτων µικροκαθετήρων για ενδοεγκεφαλική αναρρόφηση

583.11.14

Είδος της επικάλυψης της ενδοπρόθεσης (stent)
Εξαιρ.: Είδος των ενδοπροθέσεων (stent) που απελευθερώνουν φάρµακα (583.11.00 κ.επ.)

583.11.15

.00

Επικάλυψη µε αντισώµατα

.01

Επικαλυµµένες ενδοπροθέσεις (stent) µε βιοενεργή επιφάνεια

.98

Άλλη επικάλυψη

Ενδοπροθέσεις (stent) περιφερικών αγγείων µεγάλου µήκους
.01

100 mm έως 150 mm

.02

150 mm έως 200 mm

.03

200 mm έως 250 mm

.04

250 mm και άνω

583.11.16

Χρήση καθετήρα µε βιδωτό άκρο για την επανασηραγγοποίηση στεφανιαίου αγγείου

583.11.17

Χρήση ρυθµιζόµενου συστήµατος δύο µπαλονιών

583.11.98

Άλλη
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Άλλες διαδερµικές-διαυλικές επεµβάσεις αγγείων
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική-διαυλική επέµβαση σε αγγεία της µικρής (πνευµονικής) κυκλοφορίας
(583.08)
∆ιαδερµική-διαυλική επέµβαση σε αγγεία της καρδιάς και στα στεφανιαία αγγεία
(583.07)
Ενδοαγγειακή εµφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (338.10)
∆ιαδερµική-διαυλική εµφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (584 κ.επ.)
Σηµ.: Η χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.09).
Άλλες διαδερµικές-διαυλικές επεµβάσεις σε αγγεία ανευρίσκονται στην ενότητα
κωδικών 583.06.
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιµοποιείται επίσης, όταν µία από τις
αναφερόµενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέµβασης.

583.12.05

583.12.06

583.12.07

Κατάλυση δια της νεφρικής αρτηρίας
.00↔

Κατάλυση µε ραδιοσυχνότητες

.01↔

Κατάλυση µε υπερήχους

.98↔

Άλλη

Ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασµου σε αγγειόσπασµο εγκεφαλικής αρτηρίας
Σηµ.:

Η χρήση ειδικά διαµορφωµένου µπαλονιού (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(583.11.05 κ.επ.).

.00

1 αγγείο

.01

2 αγγεία

.02

3 και περισσότερα αγγεία

Ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασµου σε άλλα αγγεία
Εξαιρ.: Ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασµου σε αγγειόσπασµο εγκεφαλικής αρτηρίας (583.12.06 κ.επ.)

Σηµ.:

Εφάπαξ χορήγηση σπασµολυτικού φαρµάκου για διαγνωστικούς σκοπούς, στα πλαίσια άλλης
επέµβασης
Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται επίσης, όταν διενεργείται ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασµου
στα πλαίσια άλλης επέµβασης.

.00

1 αγγείο

.01

2 αγγεία

.02

3 και περισσότερα αγγεία

583.12.08

Εκλεκτικός εµβολισµός µε ενδοκρανιακό εµφύτευµα από νιτινόλη

583.12.09

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση αυτοεκτεινόµενου ενδαγγειακού clip
Σηµ.:

Ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων συνδετήρων/clips πρέπει να κωδικοποιείται στους κωδικούς
583.12.10 κ.επ.

.00

Ενδοκρανιακά αγγεία

.01↔

Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου

.02↔

Αγγεία ώµου και βραχίονα

.03↔

Αγγεία αντιβραχίου

.04

Αορτή

.05

Ισθµός της αορτής

.06

Ανοικτός αρτηριακός πόρος

.07

Κοίλη φλέβα

.08↔

Άλλα θωρακικά αγγεία

.09↔

Άλλα κοιλιακά αγγεία

.10

Σπλαγχνικά αγγεία

.11↔

Αγγεία µηρού
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.12↔

Αγγεία κνήµης

.13

Αγγειακές δυσπλασίες

.14

Τεχνητά αγγεία

.15

Νωτιαία αγγεία

.16

Πυλαία φλέβα

.98↔

Άλλα

Αριθµός των αυτοεκτεινόµενων ενδαγγειακών clips
Σηµ.:

Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι κωδικοί. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µαζί µε έναν από
τους κωδικούς 583.12.09 κ.επ.

.01

1 clip

.02

2 clips

.03

3 clips

.04

4 clips

.05

5 clips και άνω

Άλλες διαδερµικές-διαυλικές επεµβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία
Σηµ.:

583.13.00

470

Η χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.09).
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης, όταν µία από τις
αναφερόµενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέµβασης.

Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιµης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρµακο
Περιλ.:

Αγγειακό µόσχευµα παράκαµψης

Σηµ.:

Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρµακο [drug eluting stents] πρέπει να
κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).

.00

1 βιοαπορροφήσιµη ενδοπρόθεση (stent) σε µια στεφανιαία αρτηρία

.01

2 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε µια στεφανιαία αρτηρία

.02

2 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε δύο στεφανιαίες αρτηρίες

.03

3 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε µια στεφανιαία αρτηρία

.04

3 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες

.05

4 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε µια στεφανιαία αρτηρία

.06

4 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες

.07

5 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε µια στεφανιαία αρτηρία

.08

5 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες

.09

Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε µια στεφανιαία αρτηρία

.10

Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιµες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες

.98

Άλλη
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∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε αγγεία της µικρής
(πνευµονικής) κυκλοφορίας (583.08)
∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε καρδιά και στεφανιαία
αγγεία (583.07)
Ενδοαγγειακή εµφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (338.10)
∆ιαδερµικές-διαυλικές επεµβατικές πράξεις (583.06)
Άλλες διαδερµικές-διαυλικές επεµβάσεις σε αγγεία (583.12)
Σηµ.: Η χρήση συστήµατος προστασίας από εµβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.09).
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης, όταν µία από τις
αναφερόµενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέµβασης.
Για την ταξινόµηση µεµονωµένων αγγείων σε οµάδες, βλέπε επίσης τη λίστα των
αγγείων πριν από την ενότητα 338.
Η εντόπιση για τους κωδικούς 584.00 έως 584.06 και 584.08 έως 584.11 πρέπει να
κωδικοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα:
00 Ενδοκρανιακά αγγεία
02↔ Αγγείου ώµου και βραχίονα
03↔ Αγγεία αντιβραχίου
04 Αορτή
05 Ισθµός αορτής
06 Ανοιχτός αρτηριακός πόρος
07 Κοίλη φλέβα
08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία
09↔ Άλλα ενδοκοιλιακά αγγεία
10 Σπλαγχνικά αγγεία
11↔ Αγγεία µηρού
12↔ Αγγεία κνήµης
13 Αγγειακές δυσπλασίες
14 Τεχνητά αιµοφόρα αγγεία
15 Νωτιαία αγγεία
16 Πυλαία φλέβα
17↔ Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
18↔ Κοινή καρωτίδα αρτηρία
19↔ Έσω καρωτίδα αρτηρία, εξωκράνια µοίρα
20↔ Έσω καρωτίδα αρτηρία, εξωκράνια µοίρα, µε την κοινή καρωτίδα αρτηρία
21↔ Έξω καρωτίδα αρτηρία
22↔ Σπονδυλική αρτηρία, εξωκράνια µοίρα
98↔ Άλλο

584.00

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει
φάρµακο
Σηµ.:

Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) µε µήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.15 κ.επ.).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε την ανωτέρω
λίστα:

584.00.00** Μία ενδοπρόθεση (stent)
584.00.01** ∆ύο ενδοπροθέσεις (stent)
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584.00.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)
584.00.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)
584.00.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)
584.00.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent)

584.01

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρµακο
Σηµ.:

Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρµακο [drug eluting stents]
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).
Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) µε µήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.15 κ.επ.).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.01.00** Μία ενδοπρόθεση (stent)
584.01.01** ∆ύο ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent)

584.02

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης [stent graft] που δεν
απελευθερώνει φάρµακο
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) στην αορτή µέσα από θηκάρι
µεγάλου εύρους αυλού (338.10 κ.επ.)
Σηµ.: Το είδος της επικάλυψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.14 κ.επ.).
Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) µε µήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.15 κ.επ.).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.02.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.01** ∆ύο ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]

584.03

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιµης ενδοπρόθεσης (stent)
Σηµ.:

Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) µε µήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (583.11.15 κ.επ.).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.03.00** Μία ενδοπρόθεση (stent)
584.03.01** ∆ύο ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent)

584.04

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση αυτοεκτεινόµενης ενδοπρόθεσης (stent)
Σηµ.:
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584.04.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
584.04.01** ∆ύο ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
584.04.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
584.04.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
584.04.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
584.04.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]

584.05

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση µη επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης Cheatham
Platinum (CP Stent)
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.05.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]
584.05.01** ∆ύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]

584.06

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum
(CP Stent)
Σηµ.:

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.06.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]
584.06.01** ∆ύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]

584.07

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενός growth stent

584.08

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυµµένης ενδοπρόθεσης [stent graft] που
απελευθερώνει φάρµακο
Εξαιρ.: ∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) στην αορτή µέσα από θηκάρι
µεγάλου εύρους αυλού (338.10 κ.επ.)
Σηµ.: Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρµακο [drug eluting stents]
πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.08.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.08.01** ∆ύο ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.08.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.08.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.08.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.08.05** Έξι και περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]

584.09

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση άλλων µη επικαλυµµένων ενδοπροθέσεων (stent)
µε µεγάλο αυλό
Εξαιρ.: Μη επικαλυµµένες ενδοπροθέσεις (stent) cheatham-platinum (584.05 κ.επ.)
Σηµ.: Ως "ενδοπροθέσεις (stent) µεγάλου αυλού" νοούνται για ενήλικες εκείνες µε διάµετρο
άνω των 16mm και για παιδιά µε διάµετρο άνω των 8mm.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.09.00** Μια ενδοπρόθεση (stent)
584.09.01** ∆ύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent)
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∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση άλλων επικαλυµµένων ενδοπροθέσεων (stent) µε
µεγάλο αυλό
Εξαιρ.: Επικαλυµµένες ενδοπροθέσεις (stent) cheatham-platinum (584.06 κ.επ.)
Σηµ.: Ως "ενδοπροθέσεις (stent) µεγάλου αυλού" νοούνται για ενήλικες εκείνες µε διάµετρο
άνω των 16mm και για παιδιά µε διάµετρο άνω των 8mm.
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.10.00** Μια ενδοπρόθεση (stent)
584.10.01** ∆ύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent)

584.11

∆ιαδερµική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρoθέσεων (stent) σε ανευρύσµατα για
τροποποίηση της ροής του αίµατος
Περιλ.: Stent πολλαπλών στρώσεων όπως τα "flow-diverter" και "multilayer"
Σηµ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύµφωνα µε τη λίστα πριν
από τον κωδικό 384.00.

584.11.00** Ένα stent
584.11.02** ∆ύο ενδοπροθέσεις (stent)
584.11.03** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)
584.11.04** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)
584.11.05** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)
584.11.06** Έξι ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent)

585

Εξωσωµατική κυκλοφορία και διαχείριση του αίµατος

585.01

Χειρουργική εξωσωµατική κυκλοφορία (µε χρήση συσκευής καρδιοπνευµονικής
παράκαµψης)
Σηµ.:

585.01.00

585.01.01

585.01.03

585.01.04

585.01.05

Ισχύει η χαµηλότερη θερµοκρασία σώµατος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής
επέµβασης.
Η ελάττωση του κυκλοφορούντος όγκου υγρών στα πλαίσια εφαρµογής
καρδιοπνευµονικής παράκαµψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Με νορµοθερµία (περισσότερο από 35°C)
.00

Χωρίς ενδοαορτικό µπαλόνι

.01

Με ενδοαορτικό µπαλόνι

Με ήπια υποθερµία (32 έως 35°C)
.00

Χωρίς ενδοαορτικό µπαλόνι

.01

Με ενδοαορτικό µπαλόνι

Με µέτρια υποθερµία (26 έως 32°C)
.00

Χωρίς ενδοαορτικό µπαλόνι

.01

Με ενδοαορτικό µπαλόνι

Με βαθιά υποθερµία (20 έως 26°C)
.00

Χωρίς ενδοαορτικό µπαλόνι

.01

Με ενδοαορτικό µπαλόνι

Με πολύ βαθιά συστηµατική υποθερµία (κάτω από 20oC)
.00

Χωρίς ενδοαορτικό µπαλόνι

.01

Με ενδοαορτικό µπαλόνι

585.01.98

Άλλη

585.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό
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585.02

Εξωσωµατική οξυγόνωση µε µεµβράνη [ECMO] και προετοιµασία για εξωσωµατική
οξυγόνωση µε µεµβράνη

585.02.00

Φλεβο-φλεβική εξωσωµατική οξυγόνωση µε µεµβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας
Σηµ.:

Η διαδερµική εµφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Η ανοικτή χειρουργική εµφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(337.11 κ.επ.).

585.02.01

.00

∆ιάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες

.01

∆ιάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες

.03

∆ιάρκεια θεραπείας 96 έως 144 ώρες

.04

∆ιάρκεια θεραπείας 144 έως 192 ώρες

.05

∆ιάρκεια θεραπείας 192 έως 240 ώρες

.06

∆ιάρκεια θεραπείας 240 έως 288 ώρες

.07

∆ιάρκεια θεραπείας 288 έως 384 ώρες

.08

∆ιάρκεια θεραπείας 384 έως 480 ώρες

.09

∆ιάρκεια θεραπείας 480 έως 576 ώρες

.10

∆ιάρκεια θεραπείας 576 ώρες και άνω

Προετοιµασία για εξωσωµατική οξυγόνωση µε µεµβράνη [ECMO]
Σηµ.:

585.02.02

585.02.03

Ετοιµότητα χρήσης συσκευής εξωσωµατικής οξυγόνωσης µε µεµβράνη [ECMO] ή συσκευής
εξωσωµατικής κυκλοφορίας υποστήριξης της καρδιακής λειτουργίας χωρίς ακόλουθη θεραπεία
µε κάποια από τις δύο µεθόδους.
Εξωσωµατική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]
.00

∆ιάρκεια θεραπείας έως 144 ώρες

.01

∆ιάρκεια θεραπείας 144 έως 288 ώρες

.02

∆ιάρκεια θεραπείας 288 έως 432 ώρες

.03

∆ιάρκεια θεραπείας 432 έως 720 ώρες

.04

∆ιάρκεια θεραπείας 720 έως 1008 ώρες

.05

∆ιάρκεια θεραπείας 1008 ώρες και άνω

Χρήση συσκευής ελάχιστα επεµβατικής εξωσωµατικής κυκλοφορίας [MECC]
Περιλ.:

Σηµ.:

Εξωσωµατική µηχανική υποστήριξη, φλεβο-αρτηριακή εξωσωµατική οξυγόνωση µε µεµβράνη
[ECMO] µε υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας, φλεβο-φλεβο-αρτηριακή εξωσωµατική
οξυγόνωση µε µεµβράνη [ECMO] µε υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας
Η διαδερµική εµφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων περιλαµβάνεται στον κωδικό.
Η ανοικτή χειρουργική εµφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(337.11 κ.επ.).
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για τη µετεγχειρητική υποστήριξη της κυκλοφορίας
ή υποστήριξη της κυκλοφορίας σε αιµοδυναµικά ασταθείς ασθενείς µε µικρού µεγέθους συσκευή
καρδιοπνευµονικής υποστήριξης. Σε περίπτωση διεγχειρητικής υποστήριξης της κυκλοφορίας µε
χρήση µικρού µεγέθους συσκευής καρδιοπνευµονικής υποστήριξης και απαιτούµενη επιπλέον
κωδικοποίηση της συσκευής, χρησιµοποιείται άλλος κωδικός από τους 585.01.

.00

∆ιάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες

.01

∆ιάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες

.03

∆ιάρκεια θεραπείας 96 έως 144 ώρες

.04

∆ιάρκεια θεραπείας 144 έως 192 ώρες

.05

∆ιάρκεια θεραπείας 192 έως 240 ώρες

.06

∆ιάρκεια θεραπείας 240 έως 288 ώρες

.07

∆ιάρκεια θεραπείας 288 έως 384 ώρες

.08

∆ιάρκεια θεραπείας 384 έως 480 ώρες

.09

∆ιάρκεια θεραπείας 480 έως 576 ώρες

.10

∆ιάρκεια θεραπείας 576 ώρες και άνω
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Χρήση καθετήρα διπλού αυλού
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός είναι πρόσθετος.
Η ανοικτή χειρουργική εµφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά
(337.11 κ.επ.).
Σε περίπτωση ανοικτής χειρουργικής εµφύτευσης, ο καθετήρας διπλού αυλού λαµβάνεται ως
ένας καθετήρας.

585.03

Αιµοδιήθηση
Σηµ.:

585.03.01

Κάθε διενεργούµενη αιµοδιήθηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Η διάρκεια της συνεχούς αιµοδιήθησης προγραµµατίζεται στην αρχή της θεραπείας για
περισσότερο από 24 ώρες. Ένας κύκλος θεραπείας αρχίζει µε τη σύνδεση µε το
µηχάνηµα αιµοκάθαρσης και ολοκληρώνεται µε το εξιτήριο του ασθενούς ή τη διακοπή
της αιµοδιήθησης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής φίλτρου, σάκου,
συστήµατος ή δεδοµένων, καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας µέχρι και
24 ώρες, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.
Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών ουσιών ως αντιπηκτική αγωγή, κωδικοποιείται το
είδος εκείνο της αντιπηκτικής αγωγής που χρησιµοποιήθηκε περισσότερο κατά τη
διάρκεια θεραπείας.

Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]
.03

Έως 24 ώρες
Σηµ.:

.04

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες

.05

Από 72 έως 144 ώρες

.06

Από 144 έως 264 ώρες

.07

Από 264 έως 432 ώρες

.09

Από 432 έως 600 ώρες

.10

Από 600 έως 960 ώρες

.11

Από 960 έως 1.320 ώρες

.12

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.13

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.14

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.15

Περισσότερες από 2.400 ώρες

585.03.03

∆ιαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό

585.03.04

∆ιαλείπουσα, µε άλλες αντιπηκτικές ουσίες

585.03.05

Περιλ.: Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά
∆ιαλείπουσα, µεγαλύτερης διάρκειας αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό

585.03.06

Σηµ.:
Η παρατεινόµενη διαλείπουσα αιµοδιήθηση διαρκεί περισσότερο από 6 ώρες.
∆ιαλείπουσα, µεγαλύτερης διάρκειας µε άλλες αντιπηκτικές ουσίες
Περιλ.:

585.03.07

Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά

Σηµ.:
Η παρατεινόµενη διαλείπουσα αιµοδιήθηση διαρκεί περισσότερο από 6 ώρες.
Συνεχής φλεβο-φλεβική µε αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
.00

Έως 24 ώρες
Σηµ.:
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.01

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες

.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες
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.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

Συνεχής φλεβο-φλεβική µε αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], µε άλλη αντιπηκτική ουσία
Περιλ.:

Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά

.00

Έως 24 ώρες
Σηµ.:

.01

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες

.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες

.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

585.03.98

Άλλη

585.03.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

585.04

Αιµοκάθαρση [αιµοδιύλιση]
Σηµ.:

Κάθε διενεργηθείσα αιµοκάθαρση πρέπει να κωδικοποιείται.
Η διάρκεια της συνεχούς αιµοκάθαρσης προγραµµατίζεται στην αρχή της θεραπείας για
περισσότερο από 24 ώρες. Ένας κύκλος θεραπείας αρχίζει µε τη σύνδεση µε το
µηχάνηµα αιµοκάθαρσης και ολοκληρώνεται µε το εξιτήριο του ασθενούς ή τη διακοπή
της αιµοκάθαρσης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής φίλτρου, σάκου,
συστήµατος ή δεδοµένων, καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας µέχρι και
24 ώρες, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.
Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών ουσιών ως αντιπηκτική αγωγή, κωδικοποιείται το
είδος εκείνο της αντιπηκτικής αγωγής που χρησιµοποιήθηκε περισσότερο κατά τη
διάρκεια θεραπείας.

585.04.02

∆ιαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό

585.04.03

∆ιαλείπουσα µε άλλες αντιπηκτικές ουσίες

585.04.04

Περιλ.: Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά
Παρατεινόµενη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό

585.04.05

Σηµ.:
Μια παρατεινόµενη διαλείπουσα αιµοκάθαρση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.
Παρατεινόµενη διαλείπουσα µε άλλες αντιπηκτικές ουσίες
Περιλ.:

585.04.06

Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά

Σηµ.:
Μια παρατεινόµενη διαλείπουσα αιµοκάθαρση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.
Συνεχής φλεβο-φλεβική µε αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
.00

Έως 24 ώρες
Σηµ.:

.01

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες
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.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες

.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

Συνεχής φλεβο-φλεβική µε αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], µε άλλη αντιπηκτική ουσία
Περιλ.:

Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά

.00

Έως 24 ώρες
Σηµ.:

585.04.08

.01

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες

.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες

.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

∆ιαλείπουσα αιµοκάθαρση µεγάλης διάρκειας για κάθαρση από µεγαλοµοριακές πρωτείνες µε µοριακή µάζα
έως 6000
Περιλ.:

Μείωση των ελαφρών αλύσεων µέσω κάθαρσης

Σηµ.:
Άλλη

Μια παρατεινόµενη διαλείπουσα αιµοκάθαρση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.

585.04.98
585.04.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

585.05

Αιµοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]
Σηµ.:

585.05.01

Κάθε διενεργηθείσα αιµοδιαδιήθηση (συνδυασµένη αιµοκάθαρση-αιµοδιήθηση) πρέπει
να κωδικοποιείται.
Η διάρκεια της συνεχούς αιµοδιαδιήθησης προγραµµατίζεται στην αρχή της θεραπείας
για περισσότερο από 24 ώρες. Ένας κύκλος θεραπείας αρχίζει µε τη σύνδεση µε το
µηχάνηµα αιµοκάθαρσης και ολοκληρώνεται µε το εξιτήριο του ασθενούς ή τη διακοπή
της αιµοδιαδιήθησης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής φίλτρου, σάκου,
συστήµατος ή δεδοµένων, καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας µέχρι και
24 ώρες, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.
Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών ουσιών ως αντιπηκτική αγωγή, κωδικοποιείται το
είδος εκείνο της αντιπηκτικής αγωγής που χρησιµοποιήθηκε περισσότερο κατά τη
διάρκεια θεραπείας.

Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ∆) [CAVHDF]
.03

Έως 24 ώρες
Σηµ.:

.04

478

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες
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.05

Από 72 έως 144 ώρες

.06

Από 144 έως 264 ώρες

.07

Από 264 έως 432 ώρες

.09

Από 432 έως 600 ώρες

.10

Από 600 έως 960 ώρες

.11

Από 960 έως 1.320 ώρες

.12

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.13

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.14

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.15

Περισσότερες από 2.400 ώρες

585.05.03

∆ιαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό

585.05.04

∆ιαλείπουσα, µε άλλη αντιπηκτική ουσία

585.05.05

Περιλ.: Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά
Παρατεινόµενη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό

585.05.06

Σηµ.:
Μια παρατεινόµενη διαλείπουσα αιµοδιαδιήθηση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.
Παρατεινόµενη διαλείπουσα µε άλλες αντιπηκτικές ουσίες
Περιλ.:

585.05.07

Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά

Σηµ.:
Μια παρατεινόµενη διαλείπουσα αιµοδιαδιήθηση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.
Συνεχής φλεβο-φλεβική µε αντλία (ΣΦΦΑ∆) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
.00

Έως 24 ώρες
Σηµ.:

585.05.08

.01

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες

.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες

.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

Συνεχής φλεβο-φλεβική µε αντλία (ΣΦΦΑ∆) [CVVHDF], µε άλλες αντιπηκτικές ουσίες
Περιλ.:

Αντιπηκτική αγωγή µε κιτρικά

.00

Έως 24 ώρες
Σηµ.:

.01

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιµοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραµµατιστεί
να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάµεσο.
Από 24 έως 72 ώρες

.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες

.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες
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.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

585.05.98

Άλλη

585.05.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

585.06

Αιµοδιάχυση

585.07

Περιτοναϊκή κάθαρση
Εξαιρ.: Θεραπευτική έκπλυση µέσω ενδοπεριτοναϊκού καθετήρα (517.09.00)
Σηµ.: Κάθε διενεργηθείσα περιτοναϊκή αιµοκάθαρση πρέπει να κωδικοποιείται.
Ένας κύκλος θεραπείας συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης αρχίζει µε την εισαγωγή του
ασθενούς στο νοσοκοµείο και ολοκληρώνεται µε το εξιτήριο του ασθενούς ή τη
διακοπή της συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση
αλλαγής φίλτρου, σάκου, συστήµατος ή δεδοµένων, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.

585.07.00

∆ιαλείπουσα περιτοναϊκή κάθαρση (∆ΠΚ) [IPD]

585.07.01

Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]

585.07.02

.00

Έως 24 ώρες

.01

Από 24 έως 72 ώρες

.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες

.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

Συνεχής, αυτοµατοποιηµένη (APD), µε πρόσθετες συσκευές
.00

Έως 24 ώρες

.01

Από 24 έως 72 ώρες

.02

Από 72 έως 144 ώρες

.03

Από 144 έως 264 ώρες

.04

Από 264 έως 432 ώρες

.06

Από 432 έως 600 ώρες

.07

Από 600 έως 960 ώρες

.08

Από 960 έως 1.320 ώρες

.09

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.10

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.11

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.12

Περισσότερες από 2.400 ώρες

585.07.98

Άλλη

585.07.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

585.08

Εξωσωµατική υποστήριξη ηπατικής λειτουργίας

585.09↔

Αγγειακή αποµόνωση και άρδευση άκρων (isolated limb perfusion, ILP)
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Σηµ.:

585.10.00

585.10.01

Κεφάλαιο 5

Ο κωδικός αυτός αποτελεί πρόσθετο κωδικό για πιθανά εφαρµοζόµενες µεθόδους
αιµοκάθαρσης. Χρησιµοποιείται µόνο όταν µια µέθοδος αιµοκάθαρσης εφαρµόστηκε
κατά την ίδια νοσηλεία µε τη µεταµόσχευση νεφρού, λόγω ανεπάρκειας ή απόρριψης
µοσχεύµατος.

∆ιαλείπουσα
.00

1 έως 3 θεραπείες

.01

4 έως 5 θεραπείες

.02

6 έως 10 θεραπείες

.03

11 και περισσότερες θεραπείες

Συνεχής
.03

Έως 24 ώρες

.04

Από 24 έως 72 ώρες

.05

Από 72 έως 144 ώρες

.06

Από 144 έως 264 ώρες

.07

Από 264 έως 432 ώρες

.09

Από 432 έως 600 ώρες

.10

Από 600 έως 960 ώρες

.11

Από 960 έως 1.320 ώρες

.12

Από 1.320 έως 1.680 ώρες

.13

Από 1.680 έως 2.040 ώρες

.14

Από 2.040 έως 2.400 ώρες

.15

Περισσότερες από 2.400 ώρες

Θεραπεία µε ειδικά κύτταρα και συστατικά του αίµατος
(586...586)
586

Αυτόλογη [αυτογενής] και αλλογενής θεραπεία βλαστοκυττάρων και
τοπική θεραπεία µε συστατικά του αίµατος και ηπατοκύτταρα

586.00

Αυτόλογη [αυτογενής] µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων
Εξαιρ.: Μεταµόσχευση περιφερικών αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων (580.05)
Μεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων του µυελού των οστών (341.01)
Σηµ.: Η εξαγωγή µεσεγχυµατικών ή αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων περιέχεται στον κωδικό.

586.00.00

586.00.01

586.00.02

586.00.03

Ενδοµυοκαρδιακή έγχυση βλαστοκυττάρων
.00

Χωρίς εµπλουτισµό ή αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

.01

Με εµπλουτισµό ή/και αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

Ενδοστεφανιαία έγχυση βλαστοκυττάρων
.00

Χωρίς εµπλουτισµό ή αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

.01

Με εµπλουτισµό ή/και αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

Έγχυση βλαστοκυττάρων περιουρηθρικά
.00

Χωρίς εµπλουτισµό ή αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

.01

Με εµπλουτισµό ή/και αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

Ενδοοστική έγχυση βλαστοκυττάρων
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.00

Χωρίς εµπλουτισµό ή αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

.01

Με εµπλουτισµό ή/και αύξηση του αριθµού των βλαστοκυττάρων µε καλλιέργεια

586.00.04

Έγχυση βλαστοκυττάρων (ενδαρτηριακά ή/και ενδοµυϊκά)

586.00.98

Άλλη

586.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

586.01

Συλλογή, επεξεργασία και χρήση συστατικών του αίµατος για τοπική εφαρµογή

586.01.00

Τοπική χορήγηση αυτόλογων συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων
Εξαιρ.: Μετάγγιση συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων (580.00)

586.01.01

.00

Συµπυκνωµένα αιµοπετάλια που προέρχονται από φυγοκέντρηση

.01

Συµπυκνωµένα αιµοπετάλια που προέρχονται από διήθηση

.98

Άλλα

Τοπική χορήγηση δενδριτικών κυττάρων
Εξαιρ.: Μεταµόσχευση δενδριτικών κυττάρων (580.02.05.02)

586.02

Μεταµόσχευση ηπατοκυττάρων

586.02.00

Αλλογενής

586.02.01

Αυτόλογη µε ηπατοκύτταρα θεµέλιας ουσίας

586.03

Αλλογενής µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων
Σηµ.:

586.03.00

Η εξαγωγή µεσεγχυµατικών ή αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων περιέχεται στον κωδικό.

Περιφερική µεσεγχυµατική έγχυση βλαστοκυττάρων

Αναισθησία και θεραπεία πόνου
(590...591)
590

Αναισθησία
Εξαιρ.: Θεραπεία πόνου (591)
Σηµ.: Ο κωδικός αυτός αποτελεί πρόσθετο κωδικό. Χρησιµοποιείται µόνο όταν χορηγείται
αναισθησία σε θεραπείες οι οποίες φυσιολογικά δεν απαιτούν αναισθησία (π.χ. σε
παιδιά).
Η αναλγητική κατασταλτική θεραπεία δεν πρέπει να κωδικοποιείται στους ενήλικες.

590.00

Ενδοφλέβια αναισθησία
Εξαιρ.: (Αναλγητική) καταστολή (590.03)

590.01

Αναισθησία µε εισπνεόµενα αναισθητικά φάρµακα

590.02

Ισοζυγισµένη αναισθησία [balanced anesthesia]

590.03

(Αναλγητική) καταστολή
Σηµ.:

591

Θεραπεία πόνου
Σηµ.:
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Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται µόνο για ασθενείς µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία
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Επισκληρίδια παρακέντηση και έγχυση για αντιµετώπιση πόνου
Περιλ.: Ένεση ή έγχυση τοπικών αναισθητικών ή οπιοειδών κατά τη διάρκεια του τοκετού

591.01

Παρακέντηση και έγχυση στον υπαραχνοειδή χώρο για αντιµετώπιση πόνου

591.03

Έγχυση φαρµάκου σε εξωκρανιακή µοίρα εγκεφαλικών συζυγιών για αντιµετώπιση
πόνου

591.04

Έγχυση φαρµάκου σε νευρικές ρίζες και νεύρα πλησίον της σπονδυλικής στήλης για
αντιµετώπιση πόνου

591.04.00

Χωρίς απεικονιστικό έλεγχο

591.04.01

.00

Στην αυχενική µοίρα σπονδυλικής στήλης

.01

Στη θωρακική µοίρα της σπονδυλικής στήλης

.02

Στην οσφυϊκή µοίρα σπονδυλικής στήλης

.98

Άλλα

Με απεικονιστικό έλεγχο
Περιλ.:

Αξονική τοµογραφία ή ακτινοσκόπηση

.00

Στην αυχενική µοίρα σπονδυλικής στήλης

.01

Στη θωρακική µοίρα της σπονδυλικής στήλης

.02

Στην οσφυϊκή µοίρα σπονδυλικής στήλης

.98

Άλλα

591.05

Έγχυση φαρµάκου σε άλλα περιφερικά νεύρα για αντιµετώπιση πόνου

591.06

Έγχυση φαρµάκου στο συµπαθητικό νευρικό σύστηµα για αντιµετώπιση πόνου

591.06.00

Χωρίς απεικονιστικό έλεγχο

591.06.01

.00

Στην αυχενική µοίρα του στελέχους του συµπαθητικού

.01

Στην θωρακική µοίρα του στελέχους του συµπαθητικού

.02

Στην οσφυική µοίρα του στελέχους του συµπαθητικού

.03

Στα προσπονδυλικά γάγγλια του συµπαθητικού (κοιλιακό πλέγµα και υπογάστριο πλέγµα)

.98

Άλλη

Με απεικονιστικό έλεγχο
Περιλ.:

Αξονική τοµογραφία ή ακτινοσκόπηση

.00

Στην αυχενική µοίρα του στελέχους του συµπαθητικού

.01

Στην θωρακική µοίρα του στελέχους του συµπαθητικού

.02

Στην οσφυική µοίρα του στελέχους του συµπαθητικού

.03

Στα προσπονδυλικά γάγγλια του συµπαθητικού (κοιλιακό πλέγµα και υπογάστριο πλέγµα)

.98

Άλλη

591.07

Έγχυση φαρµάκου σε αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης για αντιµετώπιση πόνου

591.07.00

Χωρίς απεικονιστικό έλεγχο

591.07.01

.00

Στις αρθρώσεις της κεφαλής

.01

Στις αρθρώσεις της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

.02

Στις αρθρώσεις της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

.03

Στις αρθρώσεις της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

.98

Άλλη

Με απεικονιστικό έλεγχο
Περιλ.:

Αξονική τοµογραφία ή ακτινοσκόπηση
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.00

Στις αρθρώσεις της κεφαλής

.01

Στις αρθρώσεις της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

.02

Στις αρθρώσεις της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

.03

Στις αρθρώσεις της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης

.98

Άλλη

Σύνθετη περίθαλψη οξέος πόνου
Σηµ.:

591.12

Ο κωδικός αυτός περιλαµβάνει την έναρξη, διενέργεια και παρακολούθηση
εξειδικευµένης αναλγητικής θεραπείας ή περιορισµό των συµπτωµάτων σε ασθενείς µε
σοβαρό οξύ πόνο (π.χ. µετά από χειρουργική επέµβαση, µετά από ατυχήµατα ή σε
καρκινοπαθείς) µε µία από τις µεθόδους που αναφέρονται στους κωδικούς 591.00 έως
591.01, µε συνεχή χρήση αναισθησίας (π.χ. ειδικό καθετήρα) ή παρεντερική
ελεγχόµενη από τον ασθενή αναλγησία (PCA) εντός ειδικών µονάδων (π.χ. µονάδα
αντιµετώπισης οξέος πόνου), µε τουλάχιστον δύο επισκέψεις ηµερησίως.
Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται σε καρκινοπαθείς µε χρόνιο πόνο, στους οποίους
προέχουν τα συµπτώµατα των οξέων εξάρσεων του πόνου ή της ανάπτυξης αντοχής σε
αναλγητικές θεραπείες και απαιτείται για το λόγο αυτό η εφαρµογή/χρήση
εξειδικευµένων αναλγητικών θεραπειών και τεχνικών
Η χρήση αυτού του κωδικού απαιτεί τη διαπίστωση/καταγραφή τουλάχιστον τριών
στοιχείων ενδεικτικών της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας (αναλγησία, ένταση
των συµπτωµάτων, έλεγχος των συµπτωµάτων, δυνατότητα έναρξης ενεργητικής
θεραπείας).
Ο κωδικός δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για θεραπεία του πόνου, µόνο την ηµέρα της
χειρουργικής επέµβασης

Θεραπεία πόνου µε συµµετοχή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων βραχείας νοσηλείας

Παρακολούθηση των ζωτικών σηµείων του ασθενούς
(592...593)
592

Παρακολούθηση των νευρολογικών σηµείων του ασθενούς
Περιλ.: Αξιολόγηση και κλινική εκτίµηση
Σηµ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία

592.00

Ηλεκτροεγκεφαλογραφική (ΗΕΓ) καταγραφή (τουλάχιστον 2 απαγωγών) για
παραπάνω από 24 ώρες
Περιλ.: Καταγραφή διφασµατικού δείκτη [BIS monitoring]
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται
στη µονάδα εντατικής θεραπείας.

592.01

Καταγραφή προκλητών δυναµικών
Σηµ.:

592.03

Καταγραφή του κορεσµού οξυγόνου των εγκεφαλικών φλεβών
Σηµ.:

484

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται
στη µονάδα εντατικής θεραπείας.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται
στη µονάδα εντατικής θεραπείας.
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Επεµβατική καταγραφή της λειτουργίας του νευρικού συστήµατος
Περιλ.: Καταγραφή της ενδοκράνιας πίεσης
Καταγραφή του κορεσµού του οξυγόνου στον εγκέφαλο
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται
στη µονάδα εντατικής θεραπείας.

592.05

∆ιεγχειρητική καταγραφή νευροφυσιολογικών λειτουργιών
Περιλ.: Ηλεκτροφυσιολογική καταγραφή
Παρακολούθηση της οµιλίας σε επεµβάσεις χωρίς καταστολή

592.05.00

Έως 4 ώρες
Σηµ.:

Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση µέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.

.00

Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)

.01

Με προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)
Σηµ.:

.02
.03
.04

Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)
Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση) και µε προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)
Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)
Σηµ.:

.98

592.05.02

4 έως 8 ώρες
Σηµ.:

Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση µέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.

.00

Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)

.01

Με προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)

.02

Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)
Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση) και µε προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)
Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)

.03
.04

Σηµ.:
.98

Μια ενδεχόµενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Μια ενδεχόµενη παρακολούθηση µε προκλητά δυναµικά περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Άλλη

8 έως 12 ώρες
Σηµ.:

Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση µέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.

.00

Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)

.01

Με προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)
Σηµ.:

.02
.03
.04

.98

Μια ενδεχόµενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)
Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση) και µε προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)
Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)
Σηµ.:

592.05.04

Μια ενδεχόµενη παρακολούθηση µε προκλητά δυναµικά περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Άλλη

Σηµ.:

592.05.03

Μια ενδεχόµενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Μια ενδεχόµενη παρακολούθηση µε προκλητά δυναµικά περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Άλλη

Περισσότερες από 12 ώρες
Σηµ.:

Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση µέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.

.00

Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)
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.01

Με προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)
Σηµ.:

.02
.03
.04

Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)
Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση) και µε προκλητά δυναµικά (AEP, SEP, MEP)
Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφηµα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισµός και/ή εγκεφαλική
χαρτογράφηση)
Σηµ.:

.98

593

Μια ενδεχόµενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Μια ενδεχόµενη παρακολούθηση µε προκλητά δυναµικά περιλαµβάνεται στον κωδικό.

Άλλη

Παρακολούθηση της αναπνοής, καρδιακής λειτουργίας και
κυκλοφορικού συστήµατος
Περιλ.: Αξιολόγηση και κλινική εκτίµηση
Σηµ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα µπορεί να καταχωρηθεί µόνο µία φορά σε κάθε
νοσηλεία.

593.00

Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας χωρίς
µέτρηση της πίεσης της πνευµονικής αρτηρίας και της κεντρικής φλεβικής πίεσης
Σηµ.:

593.01

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς εντατικής
θεραπείας. Ο κωδικός αυτός περιλαµβάνει τη συνεχή παρακολούθησητου
ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΗΚΓ), αρτηριακής πίεσης, αναονευστικής συχνότητας,
κορεσµού του οξυγόνου και άλλων ζωτικών σηµείων, καθώς και τη ρύθµισή τους

Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας µε
καταγραφή της κεντρικής φλεβικής πίεσης
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς εντατικής
θεραπείας. Ο κωδικός αυτός περιλαµβάνει τη συνεχή παρακολούθησητου
ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΗΚΓ), αρτηριακής πίεσης, αναονευστικής συχνότητας,
κορεσµού του οξυγόνου και άλλων ζωτικών σηµείων, καθώς και τη ρύθµισή τους

593.01.00

Χωρίς συνεχόµενη καταγραφή του κεντρικού φλεβικού κορεσµού οξυγόνου

593.01.01

Με συνεχόµενη καταγραφή του κεντρικού φλεβικού κορεσµού οξυγόνου

593.02

Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας µε
καταγραφή της πίεσης της πνευµονικής αρτηρίας
Περιλ.: Μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης
Χρήση της ανάλυσης σφυγµικού κύµατος και πίεσης παλµού για τον προσδιορισµό της
καρδιακής λειτουργίας
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τους ασθενείς εντατικής
θεραπείας. Ο κωδικός αυτός περιλαµβάνει τη συνεχή παρακολούθησητου
ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΗΚΓ), αρτηριακής πίεσης, αναονευστικής συχνότητας,
κορεσµού του οξυγόνου και άλλων ζωτικών σηµείων, καθώς και τη ρύθµισή τους

593.03

Τηλεµετρία καρδιακής λειτουργιας
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για νοσηλευόµενους ασθενείς

Σύνθετη περίθαλψη
(597...598)
597
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∆ιατήρηση της οµοιόστασης για µεταθανάτια δωρεά οργάνων
Περιλ.: Μηχανικός αερισµός και εντατική περίθαλψη
Σηµ.: Αυτός ο κωδικός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε συνδυασµό µε τη διαπίστωση
εγκεφαλικού θανάτου σε έναν ενδεχόµενο δότη οργάνων αναλογικά του 120.02.00 και
σε ανεπιτυχή λήψη
Αυτή η υπηρεσία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, όταν ο ενδεχόµενος δωρητής έχει
αρνηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του τη δωρεά οργάνων ή όταν υπάρχουν ιατρικές
αντενδείξεις για αυτή
η διάρκεια του µηχανικού αερισµού που πραγµατοποιείται στα πλαίσια αυτής της
υπηρεσίας από τη στιγµή έναρξης της διαγνωστικής προσέγγισης για τη διαπίστωση
εγκεφαλικού θανάτου δε θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν στον αριθµό ωρών αερισµού
που καταγράφονται στα πλαίσια της καταγραφής δεδοµένων.
Ως ηµεροµηνία εκτέλεσης της υπηρεσίας χρησιµοποιείται η ίδια ηµεροµηνία που
δίδεται στον κωδικό 120.02.00.01

597.09

Νοσοκοµειακή προετοιµασία πριν από µεταµόσχευση
Σηµ.:

597.09.00

597.09.01

597.09.02

Με έναν κωδικό από αυτόν τον τοµέα, κωδικοποιείται η προεγχειρητική διάρκεια
θεραπείας σε µια νοσηλεία για µεταµόσχευση οργάνου

10 έως 29 ηµέρες νοσηλείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

30 έως 49 ηµέρες νοσηλείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

Τουλάχιστον 50 ηµέρες θεραπείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

487

Κεφάλαιο 5
597.10

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Παρακολούθηση και αντιµετώπιση σε µονάδα εντατικής θεραπείας µετά από
εγκεφαλικό επεισόδιο αγγειόσπασµου
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται µόνο για ασθενείς χωρίς µηχανικό αερισµό
Η λύση ενδοαρτηριακού αγγειόσπασµου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.12.06
κ.επ.).
Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Υπερτασική αιµοκάθαρση (θεραπεία "triple-H") µε συστηµατική χορήγηση
κατεχολαµινών
• Εντατική ιατρική παρακολούθηση, µε ωριαία παρακολούθηση όλων των
νευρολογικών λειτουργιών
• Εξέταση όλων των ενδοκράνιων τµηµάτων των αγγείων µε διακρανιακό doppler
τουλάχιστον άπαξ ηµερησίως

597.10.00

Έως 6 ηµέρες θεραπείας

597.10.01

7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

597.10.02

Τουλάχιστον 14 ηµέρες θεραπείας

597.12

Νοσοκοµειακή αντιµετώπιση σε επιτυχηµένη εγγραφή του ασθενούς στη λίστα
αναµονής για µεταµόσχευση οργάνων
Εξαιρ.: Προεγχειρητική διάρκεια θεραπείας σε µια νοσηλεία για µεταµόσχευση οργάνου
(597.09)
Σηµ.: Με έναν κωδικό από τον τοµέα αυτόν κωδικοποιείται η διάρκεια νοσηλείας ασθενών,
οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη λίστα αναµονής για µεταµόσχευση οργάνου ή/και κατά
την ίδια νοσηλεία συµπεριελήφθησαν στη λίστα αυτή και στους οποίους αλλά δεν
πραγµατοποιήθηκε η µεταµόσχευση οργάνου στην ίδια νοσηλεία
Ο κωδικός αυτός αποδίδεται σε κέντρα µεταµόσχευσης ή νοσοκοµεία, τα οποία είναι
συνεργάτες κέντρων µεταµόσχευσης
Οι κωδικοί για 1 έως 15 ηµέρες θεραπείας ανευρίσκονται στο τέλος της λίστας

597.12.00

597.12.01

597.12.02

488

16 έως 22 ηµέρες θεραπείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

23 έως 29 ηµέρες θεραπείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

30 έως 43 ηµέρες θεραπείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς
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.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

44 έως 57 ηµέρες θεραπείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

Τουλάχιστον 58 ηµέρες θεραπείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

Έως 15 ηµέρες θεραπείας
.00

Πριν από µεταµόσχευση νεφρού

.01

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς

.02

Πριν από µεταµόσχευση πνευµόνων

.03

Πριν από µεταµόσχευση καρδιάς-πνεύµονα

.04

Πριν από µεταµόσχευση ήπατος

.05

Πριν από µεταµόσχευση παγκρέατος

.06

Πριν από µεταµόσχευση λεπτού εντέρου

.98

Άλλη

Άλλη σύνθετη πολύπλοκη περίθαλψη
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Ιατρική σύνθετη περίθαλψη σε µονάδα εντατικής θεραπείας (βασική αντιµετώπιση)
Εξαιρ.: Εντατική παρακολούθηση χωρίς οξεία θεραπευτική αντιµετώπιση ζωτικών οργανικών
συστηµάτων ή βραχυπρόθεσµη (<24 ώρες) εντατική θεραπεία
Βραχυπρόθεσµη (<24 ώρες) σταθεροποίηση των ασθενών µετά από χειρουργική
επέµβαση
Σηµ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Συνεχής, 24-ωρη παρακολούθηση και ετοιµότητα οµάδας νοσηλευτών και ιατρών, οι
οποίοι έχουν εµπειρία στην εντατικολογία και είναι ενήµεροι για τα τρέχοντα
προβλήµατα των ασθενών
• Επίβλεψη της θεραπείας από ειδικευµένο ιατρό, εξειδικευµένο στην εντατικολογία
• Η συνεχής παρουσία ιατρού στη ΜΕΘ πρέπει να διασφαλίζεται
• Η βαθµολόγηση εντατικής φροντίδας υπολογίζεται ως το καθηµερινό άθροισµα της
κλίµακας SAPS II (εκτός από την κλίµακα Γλασκώβης) κατά τη διάρκεια της
παραµονής στη ΜΕΘ (συνολικό SAPS II) συν το άθροισµα 10 καθηµερινών παροχών
από τον κατάλογο TISS κατά τη διάρκεια της παραµονής στη ΜΕΘ
• Οι παράµετροι των κλιµάκων SAPS II και TISS επισυνάπτονται στην Ε.Τ.Ι.Π.
• Εξειδικευµένες εντατικές ιατρικές θεραπείες, όπως µετάγγιση πλάσµατος και άλλων
συστατικών του αίµατος, πλασµαφαίρεση και ανοσοπροσρόφηση, καθώς και µέτρα
καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
• Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται για τους ασθενείς, οι όποιοι κατά την
εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους

598.00.00

1 έως 184 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.01

185 έως 552 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.02

598.00.03

598.00.04

598.00.05

598.00.06

.00

185 έως 368 πόντοι εντατικής φροντίδας

.01

369 έως 552 πόντοι εντατικής φροντίδας

553 έως 1104 πόντοι εντατικής φροντίδας
.00

553 έως 828 πόντοι εντατικής φροντίδας

.01

829 έως 1104 πόντοι εντατικής φροντίδας

1105 έως 1656 πόντοι εντατικής φροντίδας
.00

1105 έως 1380 πόντοι εντατικής φροντίδας

.01

1381 έως 1656 πόντοι εντατικής φροντίδας

1657 έως 2208 πόντοι εντατικής φροντίδας
.00

1657 έως 1932 πόντοι εντατικής φροντίδας

.01

1933 έως 2208 πόντοι εντατικής φροντίδας

2209 έως 2760 πόντοι εντατικής φροντίδας
.00

2209 έως 2484 πόντοι εντατικής φροντίδας

.01

2485 έως 2760 πόντοι εντατικής φροντίδας

2761 έως 3680 πόντοι εντατικής φροντίδας
.00

2761 έως 3220 πόντοι εντατικής φροντίδας

.01

3221 έως 3680 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.07

3681 έως 4600 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.08

4601 έως 5520 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.09

5521 έως 7360 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.10

7361 έως 9200 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.11

9201 έως 11040 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.12

11041 έως 13800 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.13

13801 έως 16560 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.14

16561 έως 19320 πόντοι εντατικής φροντίδας
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598.00.15

19321 και άνω πόντοι εντατικής φροντίδας

598.01

Σύνθετη νευρολογική περίθαλψη του οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
Σηµ.:

Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης και σε περίπτωση παροδικού
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Εάν υπάρχει η ένδειξη για περίθαλψη στη µονάδα εντατικής θεραπείας, πέρα από τις
θεραπευτικές επιλογές της µονάδας εγκεφαλικών, τότε µπορεί η εκεί διάρκεια
θεραπείας να ληφθεί υπόψιν και για την κωδικοποίηση της σύνθετης νευρολογικής
αντιµετώπισης του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, εάν πληρούνται οι ελάχιστες
προϋποθέσεις αυτού του κωδικού Ε.Τ.Ι.Π., ακόµη και αν στη µονάδα εντατικής
θεραπείας δεν νοσηλεύονται αποκλειστικά ασθενείς µε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ελάχιστα χαρακτηριστικά: Θεραπεία σε εξειδικευµένη µονάδα από διεπιστηµονική
οµάδα εξειδικευµένη στην αντιµετώπιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων υπό την
επίβλεψη ειδικευµένου ιατρού στη νευρολογία µε:
• 24-ωρη παρουσία ιατρού (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή τουλάχιστον 12 ώρες
καθηµερινώς, ο ιατρός µπορεί να είναι ειδικευµένος ή ειδικευόµενος στη νευρολογία),
κατά την οποία ο εν λόγω ιατρός ασχολείται αποκλειστικά µε τους ασθενείς της
µονάδας εγκεφαλικών επεισοδίων και δεν έχει άλλα καθήκοντα. Σε αυτό το διάστηµα
επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη µονάδα, µόνο για να εξετάσει, αναλάβει και
θεραπεύσει ασθενείς µε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του
12-ώρου τη νύχτα, καθώς και κατά τη διάρκεια του 24-ώρου τα Σαββατοκύριακα και
τις αργίες, ο ιατρός της µονάδας εγκεφαλικών επιτρέπεται να εξετάσει και άλλους
ασθενείς µε νευρολογική σηµειολογία, εφόσον όµως αυτοί βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση και είναι ανά πάσα στιγµή εφικτή η πρόσβαση στη µονάδα εγκεφαλικών
• 24-ωρη ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 6 από τις ακόλουθες παραµέτρους:
αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ), αναπνευστική
λειτουργία, κορεσµός οξυγόνου στο αρτηριακό αίµα, θερµοκρασία, ενδοκράνια πίεση,
ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ), δυναµικά.Η παρακολούθηση επιτρέπεται να
διακοπεί µόνο για διεξαγωγή ειδικής εξέτασης ή θεραπείας.
• 6-ωρη παρακολούθηση από ιατρό και καταγραφή των νευρολογικών συµπτωµάτων
(µέγιστη δυνατότητα διακοπής της παρακολούθησης 8 ώρες, κατά τη διάρκεια της
νύχτας), µε στόχο την έγκαιρη διάγνωση της εξέλιξης αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου, υποτροπής ή άλλων επιπλοκών.
• ∆ιενέργεια αξονικής ή µαγνητικής τοµογραφίας, σε περίπτωση ένδειξης
θροµβόλυσης εντός 60 λεπτώς, αλλιώς εντός 6 ωρών από την εισαγωγή, εφόσον η
συγκεκριµένη εξέταση δεν έχει ήδη διεξαχθεί σε εξωτερική βάση για τη διερεύνηση
εγκεφαλικού επεισοδίου.
• ∆ιενέργεια υπερηχογραφήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του διακρανιακού
Doppler.∆εν κρίνεται απαραίτητο στην περίπτωση διαπιστωµένης πρωτοπαθούς
αιµορραγίας.
• ∆ιευρεύνηση της αιτίας και διαφορικής διαγνωστικής αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου (π.χ., διοισοφάγειο υπερηχογράφηµα, διερεύνηση διαταραχών πήξης ή
αγγειίτιδας, ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα [ΗΕΓ] και άλλες διαγνωστικές µέθοδοι) στην
ίδια κλινική.Εξειδικευµένες εργαστηριακές εξετάσεις µπορούν να διενεργηθούν και σε
άλλα εργαστήρια.
• 24-ωρη διαθεσιµότητα εγκεφαλικής αγγειογραφίας, ψηφιακής αγγειογραφίας,
αξονικής ή µαγνητικής αγγειογραφίας.
• Συνεχή διαθεσιµότητα θροµβολυτικής θεραπείας σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
• Έναρξη φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας ή λογοθεραπείας, το αργότερο την εποµένη
της εισαγωγής του ασθενούς στη µονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων, µε τουλάχιστον µία
θεραπεία ανά ηµέρα και ανά περιοχή, σε περίπτωση ανάλογης αδυναµίας/αναπηρίας
και δυνατότητας εφαρµογής της συγκεκριµένης θεραπείας.
• Άµεση διαθεσιµότητα νευροχειρουργικών, αγγειοχειρουργικών και ακτινολογικών
(στα πλαίσια επεµβατικής ακτινολογίας) επεµβάσεων (είτε υπάρχει η δυνατότητα µέσα
στο ίδιο νοσοκοµείο, είτε σε άλλη κλινική που βρίσκεται σε απόσταση το µέγιστο
µισής ώρας από το νοσοκοµείο, ανεξαρτήτως του µέσου µεταφοράς).
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598.01.00

24 έως 72 ώρες

598.01.01

Περισσότερο από 72 ώρες

598.05

Θεραπεία υποστήριξης και αντιµετώπισης εξαρτηµένων ασθενών (θεραπεία
απεξάρτησης)
Σηµ.:

Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν µόνο υπηρεσίες που
περιλαµβάνονται στο σύστηµα αποζηµίωσης των νοσοκοµείων
Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
Θεραπεία από διεπιστηµονική, συστηµατικά ελεγχόµενη οµάδα θεραπείες (ιατροί,
ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές ή θεραπευτές κατά των εθισµών, κοινωνικοί λειτουργοί,
φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές) υπό την επίβλεψη ψυχιάτρου ή
ψυχοθεραπευτή µε ειδίκευση στην εξειδικευµένη αναλγητική θεραπεία ή ιατρού
ειδικευµένου στην εσωτερική παθολογία µε ειδίκευση στη θεραπεία κατά των εθισµών.
Στην τελευταία περίπτωση η οµάδα πρέπει να διαθέτει ψυχιατρική-ψυχοθεραπευτική
υποστήριξη (π.χ. εκτίµηση από ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή πολλάκις εβδοµαδιαίως).
Αποτοξίνωση, καταγραφή των σωµατικών και ψυχιατρικών ευρηµάτων µε τη θεραπεία
συνοδών παθήσεων, ενηµέρωση σχετικά µε τους εθισµούς, µε την κοινωνική
σταθεροποίηση και κίνητρα για επίλυση των προβληµάτων και έναρξη θεραπειών
απεξάρτησης
Τυποποιηµένο πρωτόκολλο αξιολόγησης των εθισµών, από ιατρικής και κοινωνικής
σκοπιάς
∆ιαχείριση θεραπείας προσανατολισµένη στη διαχείριση πόρων και λύσεων µε
εφαρµογή διαφορετικών θεραπευτικών συστατικών σε συνδυασµό µε οµαδική και
ατοµική εργασία, τουλάχιστον 3 ώρες ηµερησίως: οµάδες πληροφόρησης από
ψυχολόγους, οµάδες πληροφόρησης από ιατρούς, εργοθεραπεία,
γυµναστική/κινησιοθεραπεία, τεχνικές εκτόνωσης, πληροφόρηση των συγγενών και
παροχή συµβουλών, εξωτερική οµάδα αυτοβοηθείας, ενηµερωτικές συνεδρίες από
ιδρύµατα απεξάρτησης
Ένταξη του ασθενούς στα τοπικά συστήµατα υποστήριξης τοξικοµανών, σε εξωτερική
βάση και ενδονοσοκοµειακά

598.05.00

Έως 6 ηµέρες θεραπείας

598.05.01

7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

598.05.02

14 έως 20 ηµέρες θεραπείας

598.05.03

Τουλάχιστον 21 ηµέρες θεραπείας
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Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισµό ή λοίµωξη από πολυανθεκτικά στελέχη
µικροβίων
Εξαιρ.: Αποµόνωση του ασθενούς σε υποψία αποικισµού ή λοίµωξης από πολυανθεκτικά
µικρόβια, που ακολουθείται από αρνητική καλλιέργεια
Σηµ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
Θεραπεία από ειδικά εκπαιδευµένο ιατρικό προσωπικό, σε συνεργασία µε τον
υγιεινολόγο του νοσοκοµείου ή/και τη νοσηλεύτρια/νοσηλευτή που είναι υπεύθυνη/ος
υγιεινής του νοσοκοµείου υπό την επίβλεψη του υγιεινολόγου, λαµβάνοντας υπόψιν τα
τρέχοντα υγειονοµικά πρότυπα θεραπείας και περίθαλψης
∆ιενέργεια ειδικών εξετάσεων για τον καθορισµό της φορείας από πολυανθεκτικά
µικρόβια (κωδικοί ICD-10-GM U80 - U82) ή/και την επιτυχή αντιµετώπιση του
αποικισµού ή της λοίµωξης, µε σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω µετάδοσης
Εφαρµογή αυστηρής αποµόνωσης µε προσωπικό χώρο υγιεινής ή ειδική κλίνη, σε
περίπτωση ανάλογης ένδειξης (πρόληψη µετάδοσης της λοίµωξης).Η αποµόνωση
διαρκεί, µέχρις ότου προκύψουν διατηρείται µέχρι τρία διαδοχικά αρνητικά δείγµατα
για πολυανθεκτικά µικρόβια.Τα δείγµατα δε θα πρέπει να λαµβάνονται την ίδια
ηµέρα.Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραµµές του ινστιτούτου Robert Koch
λαµβάνονται υπόψιν
Κατά τη διάρκεια της αυστηρής αποµόνωσης, θα πρέπει να υπάρχει τακτική καταγραφή
των συµβάντων τουλάχιστον 2 ώρες ηµερησίως. Σε αυτή περιλαµβάνονται π.χ. τα
ακόλουθη:
Χρήση χηµειοθεραπευτικών/αντιβιοτικών µέσων, ειδικών εναντίον του παθογόνου
µικροβίου
Τοπική αντισηπτική θεραπεία των προσβεβληµένων περιοχών (π.χ. Του φάρυγγα ή του
τραύµατος ή αντισηπτικός καθαρισµός άλλων προσβεβληµένων περιοχών του
σώµατος) τουλάχιστον άπαξ ηµερησίως
Αντισηπτικές πλύσεις ολόκληρου του σώµατος, σε περιπτώσεις ακεραιότητας της
επιδερµίδας, τουλάχιστον άπαξ ηµερησίως
Καθηµερινή αλλαγή σεντονιών, ρούχων και σκευών προσωπικής φροντίδας (πετσέτες
κλπ.).
Προφυλακτικά µέτρα κατά την είσοδο και έξοδο από το δωµάτιο του ασθενούς
(προστατευτική ποδιά, γάντια, µάσκα κλπ).
Ενδεχόµενη απολύµανση των επιφανειών που βρίσκονται κοντά στον ασθενή πολλάκις
ηµερησίως
Απολύµανση του δαπέδου τουλάχιστον άπαξ ηµερησίως
Ενηµέρωση των ασθενών και συγγενών σχετικά µε την ορθή αντιµετώπιση και
πρόληψη της λοίµωξης από πολυανθεκτικά µικρόβια
∆ιενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών µέτρων σε συγκεκριµένες χωροταξικές
συνθήκες (π.χ. στο δωµάτιο του ασθενούς αντί για το εξεταστικό ιατρείο, σε περίπτωση
διενέργειας της εξέτασης στο εξεταστικό ιατρείο απαιτείται άµεση απολύµανση του
χώρου µετά την εξέταση).

598.07.00

598.07.01

Σύνθετη περίθαλψη σε τµήµατα λοιµώξεων µε µονάδα αποµόνωσης
Σηµ.:

Η ειδική µονάδα αποµόνωσης διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες νοσηλευτικές µονάδες του
νοσοκοµείου χωροταξικά και οργανωτικά.Κάθε δωµάτιο έχει χωριστή είσοδο

.00

Έως 6 ηµέρες

.01

7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

.02

14 έως 20 ηµέρες θεραπείας

.03

Τουλάχιστον 21 ηµέρες θεραπείας

Σύνθετη περίθαλψη όχι σε ειδική µονάδα αποµόνωσης
.00

Έως 6 ηµέρες

.01

7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

.02

14 έως 20 ηµέρες θεραπείας
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.03

598.09

Τουλάχιστον 21 ηµέρες θεραπείας

Σύνθετη χειρουργική αντιµετώπιση σοβαρών λοιµώξεων
Περιλ.: Σηπτικές επιπλοκές
Σηµ.: Μια ενδεχόµενη πρόσθετη σύνθετη εντατική θεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται
χωριστά (598.00).
Μια ενδεχόµενη πρόσθετη σύνθετη εντατική θεραπεία, σε περίπτωση αποικισµού ή
λοίµωξης από πολυανθεκτικά µικρόβια, πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (598.07).
∆ιενεργηθείσες χειρουργικές επεµβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
(Κεφάλαιο 3).
Τα µέτρα που κωδικοποιούνται από το GPC, όπως π.χ. χορήγηση προϊόντων αίµατος
και φαρµάκων, η θεραπεία µε αντλία κενού (vacuum) ή χειρισµοί τοποθέτησης επί
κλίνης, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
Επίβλεψη της χειρουργικής σύνθετης θεραπείας από ιατρό ειδικευµένο στη γενική
χειρουργική
Πολλαπλές χειρουργικές επεµβάσεις υπό γενική ή τοπική αναισθησία για την
αντιµετώπιση λοιµώξεων ή/και τη διασφάλιση των θεραπευτικών αποτελεσµάτων
(συµπεριλαµβανοµένων των επεµβάσεων αντιµετώπισης υποτροπων και συνοδών
επιπλοκών).
Χρήση πολύπλοκων µέτρων περίθαλψης ανά ηµέρα θεραπείας (κατά µέσον όρο 30
λεπτά/ηµέρα), όπως π.χ. διεξαχθείσες χειρουργικές επεµβάσεις, εξειδικευµένη αλλαγή
τραύµατος, ανοιχτή αντιµετώπιση τραύµατος ή χειρουργικός καθαρισµός ή χρήση
αντλίας κενού (vacuum).
∆υνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της υγιεινής του νοσοκοµείου και των
λοιµώξεων, µε πρόβαση στις υπηρεσίες και τα ευρήµατα

598.09.00

7 έως 13 ηµέρες θεραπείας

598.09.01

14 έως 20 ηµέρες θεραπείας

598.09.02

21 έως 27 ηµέρες θεραπείας

598.09.03

28 έως 34 ηµέρες θεραπείας

598.09.04

35 έως 41 ηµέρες θεραπείας

598.09.05

42 έως 48 ηµέρες θεραπείας

598.09.06

Τουλάχιστον 49 ηµέρες θεραπείας
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Ιατρική σύνθετη περίθαλψη σε µονάδα εντατικής θεραπείας παίδων (βασική
αντιµετώπιση)
Σηµ.:

Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι κατά την εισαγωγή τους είναι
ηλικίας άνω των 28 ηµερών και βάρους άνω των 2500 gr, αλλά δεν έχουν συµπληρώσει
ακόµη το 14ο έτος της ηλικίας τους.
Ο αριθµός των βαθµών δαπάνης υπολογίζεται από το άθροισµα των βαθµών δαπάνης
ανά ηµέρα, µε βάση τα µεµονωµένα κριτήρια που επισυνάπτονται στην Ε.Τ.Ι.Π.
(υπολογισµός των βαθµών δαπάνης για σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά).
Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
• Η περίθαλψη πραγµατοποιείται από νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευµένο στην
εντατική θεραπεία των παίδων κατά 40%. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η
εξειδίκευση, µια 5χρονη εµπειρία στην παιδιατρική ιατρική φροντίδα αρκεί, µέχρι
νεότερης οδηγίας.
• Η θεραπεία γίνεται σε µια µονάδα εξειδικευµένη στην εντατική θεραπεία παίδων και
εφήβων, υπό την επίβλεψη ειδικευµένου ιατρού. Η επίβλεψη πραγµατοποιείται είτε από
παιδίατρο µε εξειδίκευση στην παιδιατρική εντατικολογία είτε από παιδίατρο µε
εξειδίκευση στην παιδιατρική εντατικολογία και από αναισθησιολόγο µε εξειδίκευση
στην εντατικολογία και τουλάχιστον 2 χρόνια εµπειρίας σε παιδιατρική µονάδα
εντατικής θεραπείας.
• Συνεχής, 24-ωρη παρακολούθηση (τουλάχιστον των ακόλουθων παραµέτρων:
καρδιακή συχνότητα, ΗΚΓ, αρτηριακή πίεση, κορεσµός οξυγόνου, θερµοκρασία
σώµατος, διούρηση) και ετοιµότητα από οµάδα νοσηλευτών και ιατρών, που έχουν
εµπειρία στην παιδιατρική εντατικολογία και γνωρίζουν τα τρέχοντα προβλήµατα των
ασθενών
• Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής παρουσία ιατρού στη ΜΕΘ
• Οι ακόλουθες ειδικότητες είναι διαθέσιµες σε µέγιστο χρόνο 30 λεπτών (είτε στην
ίδια κλινική είτε σε στενή συνεργασία µε άλλες κλινικές): παιδοχειρουργική,
παιδοκαρδιολογία, ακτινολογία µε δυνατότητα αξονικής ή µαγνητικής τοµογραφία και
εµπειρία στην αξιολόγηση παιδοακτινολογικών προβληµάτων, παιδονευρολογία,
µικροβιολογία.
• 24-ωρη διαθεσιµότητα ακτινολογικών και υπερηχογραφικών διαγνωστικών µέσων
και παρά την κλίνη του ασθενούς εργαστηριακών διαγνωστικών µέσων ρουτίνας (π.χ.
ανάλυση αερίων αίµατος, προσδιορισµός ηλεκτρολυτών και γαλακτικού οξέος).
• Οι ειδικές µέθοδοι εντατικής θεραπείας, όπως η µετάγγιση πλάσµατος ή συστατικών
του πλάσµατος, η πλασµαφαίρεση και ανοσοπροσρόφηση και οι πράξεις στα πλαίσια
καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

598.13.00

1 έως 196 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.01

197 έως 392 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.02

393 έως 588 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.03

589 έως 784 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.04

785 έως 980 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.05

981 έως 1176 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.06

1177 έως 1470 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.07

1471 έως 1764 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.08

1765 έως 2058 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.09

2059 έως 2352 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.10

2353 έως 2646 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.11

2647 έως 2940 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.12

2941 έως 3430 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.13

3431 έως 3920 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.14

3921 έως 4410 πόντοι εντατικής φροντίδας
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598.13.15

4411 έως 4900 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.16

4901 έως 5880 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.17

5881 έως 6860 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.18

6861 έως 7840 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.19

7841 έως 9800 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.20

9801 έως 11760 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.21

11761 έως 13720 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.22

13721 έως 16660 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.23

16661 έως 19600 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.13.24

19601 και άνω πόντοι εντατικής φροντίδας

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε µη χειρουργικά
θεραπευτικά µέτρα
(599...599)
Σηµ.:

Τα ακόλουθα στοιχεία χρησιµοποιούνται µόνο για την κωδικοποίηση πρόσθετων πληροφοριών σε
µη επεµβατικά θεραπευτικά µέσα, εφόσον αυτά δεν περιλαµβάνονται ήδη στον κώδικα.∆εν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ανεξάρτητοι κωδικοί και επιτρέπονται µόνο µε την έννοια
πρόσθετου κωδικού

599

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε µη χειρουργικά θεραπευτικά µέτρα

599.00

Χρήση συστήµατος πλοήγησης
Περιλ.: Αποµακρυσµένη πλοήγηση/χειρισµός

496
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Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 6
Άλλες ∆ιαδικασίες
Συνοδές διαδικασίες τοκετού και θεραπεία υπογονιµότητας
(626...628)
626

Συνοδευτικά µέτρα για τον τοκετό
Σηµ.:

626.00

Παρακολούθηση και εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού
Σηµ.:

626.01

Η χειρουργική διακοπή του τοκετού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (372 κ.επ.).

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η παρακολούθηση και επίβλεψη τοκετού χωρίς
χειρουργική επέµβαση
Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται όταν διενεργείται µία από τις ακόλουθη διαδικασίες
(373.02.00, 373.02.01, 373.02.05, 373.02.99, 373.03 κ.επ., 373.08.02, 373.08.98,
373.08.99, 375.04 κ.επ., 375.05 κ.επ., 375.06 κ.επ., 375.07, 375.08 κ.επ., 375.09 κ.επ.)
και κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας έλαβε χώρα τοκετός.

Παρακολούθηση και εκτέλεση τοκετού υψηλού κινδύνου
Σηµ.:

Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η παρακολούθηση και επίβλεψη ενός
επιπλεγµένου τοκετού χωρίς χειρουργική επέµβαση
Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται όταν διενεργείται µία από τις ακόλουθη διαδικασίες
(373.02.00, 373.02.01, 373.02.05, 373.02.99, 373.03 κ.επ., 373.08.02, 373.08.98,
373.08.99, 375.04 κ.επ., 375.05 κ.επ., 375.06 κ.επ., 375.07, 375.08 κ.επ., 375.09 κ.επ.)
και κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας έλαβε χώρα τοκετός.

626.02

Νεογνική φροντίδα µετά τον τοκετό

626.02.00

Συνήθης φροντίδα

626.02.01

Ειδική φροντίδα (σε νεογνό υψηλού κινδύνου)

626.02.98

Άλλη

626.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

626.08

Παρακολούθηση και εκτέλεση τοκετού, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

627

Θεραπεία υπογονιµότητας

627.00

Τεχνητή γονιµοποίηση

627.00.00

Ενδοµήτρια σπερµατέγχυση

627.00.01

Άµεση ενδοπεριτοναϊκή σπερµατέγχυση (DIPI, Direct IntraPeritoneal Insemination)

627.00.98

Άλλη

627.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

627.01

Παρακέντηση ωοθυλακίων, ωοληψία, ενδοσαλπιγγική µεταφορά γαµετών (GIFT,
Gamete IntraFallopian Transfer)
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Κεφάλαιο 6
627.01.00↔ ∆ιαδερµική παρακέντηση ωοθυλακίων για συλλογή ωοκυττάρων υπό υπερηχογραφικό έλεγχο
627.01.01↔ Λαπαροσκοπική ωοληψία
627.01.02↔ ∆ιακολπική ωοληψία

627.01.03↔ Λαπαροσκοπική ωοληψία µε ενδοσαλπιγγική µεταφορά γαµετών (GIFT, Gamete IntraFallopian Transfer)
627.01.98↔ Άλλη
627.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

627.02

Εξωσωµατική γονιµοποίηση (In Vitro Fertilisation, IVF)

627.02.00

Εµβρυοµεταφορά

627.02.01↔ Ενδοσαλπιγγική µεταφορά ζυγωτών (Zygote IntraFallopian Transfer, ZIFT)
627.02.98↔ Άλλη
627.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

627.08

Άλλες θεραπείες της γυναικείας υπογονιµότητας

627.08.00

Σχεδιασµός και διαχείριση θεραπείας υπογονιµότητας

627.08.01

Παρακολούθηση του κύκλου ωορρηξίας

627.08.02

Συνοδευτική υποστήριξη θεραπείας υπογονιµότητας
Περιλ.:

Ποσοτικός προσδιορισµός ορµονών
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Υπερηχογραφήµατα

627.08.98

Άλλη

627.08.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό

628

Αντιµετώπιση κατά τη διάρκεια της κύησης

628.00

Ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη πριν από τον τοκετό στην ίδια νοσηλεία

628.00.00

3 έως 6 ηµέρες

628.00.01

7 έως 13 ηµέρες

628.00.02

14 έως 27 ηµέρες

628.00.03

28 έως 55 ηµέρες

628.00.04

Τουλάχιστον 56 ηµέρες

Σηµ.:

498

Η διάρκεια περίθαλψης πριν από τον τοκετό, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
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Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ ενηλίκων

Υπολογισμός της βαθμολόγησης εντατικής φροντίδας για τη σύνθετη
ιατρική περίθαλψη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε ενήλικες
(598.00)
Η βαθμολόγηση της εντατικής φροντίδας για τη σύνθετη ιατρική περίθαλψη σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας υπολογίζεται από το άθροισμα της καθημερινής βαθμολογίας του Απλοποιημένου
Συστήματος Εκτίμησης Οξέων Διαταραχών της Φυσιολογίας(SAPSII) -χωρίς υπολογισμό της κλίμακας
Γλασκώβης- κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ολικό SAPSII) μαζί με 10
δαπανηρές νοσηλευτικές παροχέςαπό το σύστημα βαθμολόγησης θεραπευτικών παρεμβάσεων TISS
(TherapeuticInterventionScoringSystem)που παρέχονται σε καθημερινή βάση στον ασθενή, κατά τη
διάρκεια της παραμονής του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
ΤοκαθημερινόSAPSII (SimplifiedAcutePhysiologyScore) υπολογίζεται με βάση τους ακόλουθους πίνακες.
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι εκάστοτε χαμηλότερες τιμές των προηγούμενων 24 ωρών.
Μεταβλητές
Καρδιακή
συχνότητα[1/min]
Συστολική
αρτηριακή πίεση
[mmHg]
Θερμοκρασία
σώματος [°C]
PaO2/FiO2*
[mmHg]
Αποβαλλόμενα
ούρα [l/d]
Ουρία ορού [g/l]

Βαθμοί
0
70-119
100199
<39

1

2
4069
≥200

3

4
120159

5

6

9

10

11
<40

12

7099
≥39
100<200

<100

0,5<1,0

<0,6

Λευκά
1,0≥20
αιμοσφαίρια
<20
[103/mm3]
Κάλιο ορού
3,0≥5,0
[mmol/l]
<5,0
<3,0
Νάτριο
125≥145
<125
ορού[mmol/l]
<145
≥20
Διττανθρακικά
15ορού[mmol/l]
<20
Χολερυθρίνη
<68,4
68,4ορού [μmol/l]
<102,6
* Ισχύουν μόνο στην περίπτωση μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής.

13

<70

≥200
≥1,0

7
≥160

<0,5
0,6<1,8

≥1,8
<1,0

<15
≥102,6
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Μεταβλητές
Χρόνιες
παθήσεις
Λόγος
εισαγωγής**

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ ενηλίκων

Βαθμοί
0

Προγραμματισμένη
χειρουργική
επέμβαση

6

8

9
Μεταστατική
νεοπλασία

Άλλος
ιατρικός
λόγος

Μη
προγραμματισμένη
χειρουργική
επέμβαση

10
Αιματολογική
νεοπλασία

17
AIDS*

*
**

Αξιολόγηση σε περίπτωση θετικού testHIV και αντίστοιχες κλινικές επιπλοκές
Προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση: Προγραμματισμός της χειρουργικής επέμβασης τουλάχιστον 24
ώρες προ της εισαγωγής
Μη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση: Προγραμματισμός της χειρουργικής επέμβασης εντός των
τελευταίων 24 ωρών
Άλλος ιατρικός λόγος: Ασθενής που δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τουλάχιστον 1 εβδομάδα
προ της εισαγωγής
Προσοχή! Στα χρόνια νοσήματα λαμβάνεται υπόψιν μόνο εκείνο το νόσημα που συγκεντρώνει τους περισσότερους
πόντους

Μεταβλητές
Ηλικία
ασθενούς

Βαθμοί
0
<40

5

7
40-59

12
60-69

13

15
70-74

16
75-79

18
≥80

26

Από το σύστημα βαθμολόγησης TISS-28 συνυπολογίζονται καθημερινά μόνο τα 10 πιο δαπανηρά
χαρακτηριστικά της νοσηλείας:
Παροχή/υπηρεσία:
Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
Έγχυση περισσότερων κατεχολαμινών (>1)
Ενυδάτωση (χορήγηση υγρών) σε υψηλές δόσεις (>5l/24h)
Περιφερική αρτηριακή γραμμή
Καθετήρας στον αριστερό κόλπο/Swang-Ganz καθετήρας
Αιμοδιήθηση/αιμοκάθαρση
Μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης
Αντιμετώπιση μιας μεταβολικής οξέωσης/αλκάλωσης
Ειδικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ (π.χ. τραχειοτομή, καρδιοανάταξη)
Ενέργειες εκτός της ΜΕΘ (διαγνωστική διερεύνηση/χειρουργική επέμβαση)
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Βαθμοί ανά ημέρα:
5
4
4
5
8
3
4
4
5
5
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Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ Παίδων

Υπολογισμός της βαθμολόγησης εντατικής φροντίδας για τη σύνθετη
ιατρική περίθαλψη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων
(598.13)
A/A
1.

2.

3.

Κριτήρια
Ηλικία

Άνω των 28 ημερών, αλλά κάτω του 1 έτους (365 ημερών)

1 έτους μέχρι κάτω των 8 ετών

8 ετών μέχρι κάτω των 14 ετών
Προϋπάρχοντα νοσήματα
Χαμηλού κινδύνου

Βρογχικό άσθμα

Βρογχιολίτιδα

Λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup)

Διαβητική κετοξέωση χωρίς κώμα, ως αιτία εισόδου
Υψηλού κινδύνου

Απλαστική φάση μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων

Καρδιακή ανακοπή ή ανάνηψη προ της εισαγωγής στη ΜΕΘ

Λοίμωξη HIV

Ανοσολογική ανεπάρκεια

Μυοκαρδιοπάθεια

Ηπατική ανεπάρκεια ως αιτία εισόδου

Λευχαιμία ή λέμφωμα μετά από θεραπεία εφόδου

Μυοκαρδίτιδα

Αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία

Συμπτωματικό σύνθετο καρδιακό έλλειμμα

Συμπτωματική νευροεκφυλιστική νόσος
Λόγος εισαγωγής
 Προγραμματισμένη χειρουργική ή αλλη επέμβαση




4.

5.

6.

7.

Άλλος ιατρικός λόγος

Μη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση
Συστολική αρτηριακή πίεση [mmHg] (μετρούμενη με επεμβατικό ή μη επεμβατικό τρόπο)
>28 ημερών έως <1 έτους
1 έτους έως <8 ετών
8 ετών έως <14 ετών
≥ 65 έως < 130
≥ 75 έως < 140
≥ 90 έως < 150
≥ 55 έως < 65
≥ 65 έως < 75
≥ 65 έως < 90
≥ 130 έως < 160
≥ 140 έως < 180
≥ 150 έως < 200
≥ 40 έως < 55
≥50 έως < 65
≥ 50 έως < 65
≥ 160
≥ 180
≥ 200
0 έως < 40
0 έως < 50
0 έως < 50
Καρδιακή συχνότητα [1/min]
>28 ημερών έως <1 έτους
1 έτους έως <8 ετών
8 ετών έως <14 ετών
≥ 90 έως < 160
≥ 70 έως < 150
≥ 55 έως < 140
≥160
≥ 150
≥140
< 90
< 70
<55
PaO2/FiO2 (μόνοσευποστήριξητηςαναπνοής, συμπ. ρινικής μάσκας, μάσκας σιλικόνης,
μάσκαςCPAP, Hood,PaO2 σεmmHg, FiO2 ως κλάσμα)
≥ 300
≥ 200 έως< 300
≥ 100 έως< 200
< 100
PaCO2 [mmHg]
< 80
≥ 80

Βαθμοί
15
7
0
10

17

0
6
8

0
2
2
6
6
13

0
4
6

0
2
8
13
0
6
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A/A
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
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Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ Παίδων

Κριτήρια
Λευκά αιμοσφαίρια [10³/mm³]
≥ 4έως < 20
≥ 20
≥ 1έως < 4
<1
Αιμοπετάλια [10³/mm³]
≥ 100
≥ 50έως 100
< 50
Περίσσεια/έλλειμμα βάσεων [ΒΕ]
≥ -3,0έως ≤ +3,0
≥ -8,0έως < -3,0
> +3,0έως ≤ +8,0
≥ -13,0έως < -8,0
> +8,0
< -13,0
Κρεατινίνη [μmol/l]
< 53
≥ 53 έως< 159 (ηλικία ≥ 1 έτους)
≥ 53 έως< 159 (ηλικία < 1 έτους)
≥ 159
Χρόνος προθρομβίνης (Quick)
≥ 60%
≥ 40 έως< 60 %
< 40 %
Γλουταμινική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) [U/l]
< 1.000
≥ 1.000
Αντιδράσεις κορών οφθαλμού

Αντιδρώσες άμφω ή διάμετρος < 3 mm

Αντιδρώσα ετερόπλευρα και διάμετρος ≥ 3 mm

Μη αντιδρώσες άμφω και διάμετρος ≥ 3 mm
Κλίμακα Γλασκώβης
≥8
≥ 4 έως< 8
<4
Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, συμπ. οποιουδήποτε τύπου μάσκαςCPAP
Έγχυση >1 κατεχολαμινών ή αναστολέων της ΙΙΙ φωσφοδιεστεράσης ή αγγειοσυσπαστικών
(ντοπαμίνη, δοβουταμίνη, αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, μιλρινόνη, αμρινόνη, ενοξιμόνη,
βαζοπρεσσίνη, τερλιπρεσσίνη...)
Χορήγησηυγρών> 3.000 ml/m2Ε.Σ./24h
Καθετήρες
Εδώ περιλαμβάνονται π.χ. αρτηριακές γραμμές, κεντρικές φλεβικές γραμμές, παρακεντήσεις
θώρακος, περικαρδιακού ή ασκιτικού υγρού, ουρητηρικοί νάρθηκες, καθετήρες για μέτρηση της
ενδοκοιλιακής πίεσης.
Εδώ δεν περιλαμβάνονται οι διουρηθρικοί ή υπερηβικοί καθετήρες κύστεως.
Αυτοί οι βαθμοί υπολογίζονται μόνο μία φορά ημερησίως, ακόμη και αν συνυπάρχουν πολλοί
καθετήρες!
Επεμβατική μέθοδος παρακολούθησης (monitoring) της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
Μέτρηση της καρδιακής παροχής μέσω PiCCOή καθετήρας Swang-Ganzή με τη μέθοδο της
θερμοδιάλυσης (FATD- femoralarterythermodilution)
Μέθοδοι αιμοδιήθησης/αιμοκάθαρσης
Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου.
Ένας αντίστοιχος κωδικός Ε.Τ.Ι.Π.πρέπει να καταχωρείται ξεχωριστά.

Πόντοι
0
3
3
12
0
2
6
0
2
2
6
6
10
0
4
6
10
0
2
6
0
4
0
3
8
0
6
13
5
4

4
4

5

6
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22.
23.
24.

25.

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ Παίδων

Μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης (επεμβατική μέθοδος)
Αντιμετώπιση μιας αλκάλωσης ή οξέωσης
Ειδικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ
π.χ. τραχειοτομή, καρδιοανάταξη
Αυτοί οι βαθμοί πρέπει να υπολογίζονται μόνο μία φορά ημερησίως.
Ενέργειες εκτός της ΜΕΘ, για τις οποίες είναι η απαραίτητη η μεταφορά του ασθενούς
Αυτοί οι βαθμοί πρέπει να υπολογίζονται μόνο μία φορά ημερησίως.
Μέγιστο σύνολο βαθμών

4
4
8

5
196
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