
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 

Οι ασθενείς με νεοπλασίες αποτελούν μια κατηγορίας ασθενών που χρήζουν 
διαφοροποίησης στον τρόπο κωδικοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
θα γίνει η σωστή αντιστοίχιση με το ανάλογο DRG, ώστε να απεικονιστεί σωστά 
η κατανάλωση πόρων εκ μέρους του νοσοκομείου. Για αυτόν τον λόγο, έχουν 
αναπτυχθεί ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες, επιπλέον των γενικών που 
απεικονίζονται στον Πίνακα 1. 

Η σειρά με την οποία καταχωρίζονται οι κωδικοί εξαρτάται από τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Ο κωδικός του νεοπλάσματος 
καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση σε κάθε νοσηλεία μέχρι να ολοκληρωθεί 
οριστικά η θεραπευτική αντιμετώπιση. Αν ο ασθενής εισάγεται για την 
αντιμετώπιση μόνο των μεταστάσεων πρωτοπαθούς νεοπλάσματος, αυτές 
καταχωρίζονται ως κύρια διάγνωση και το πρωτοπαθές νεόπλασμα ως 
δευτερεύουσα διάγνωση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζονται αμφότερα το 
πρωτοπαθές νεόπλασμα και οι μεταστάσεις, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια 
διάγνωση, αυτή για την οποία καταναλώθηκαν οι περισσότεροι πόροι. Εφόσον, 
ο ασθενής δεν νοσηλεύεται για άλλο λόγο ως κύρια διάγνωση, το πρωτοπαθές 
νεόπλασμα και οι μεταστάσεις κωδικοποιούνται ως δευτερεύουσες διαγνώσεις 
και ισχύουν οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ή οι ειδικές, αν 
υπάρχουν για την κύρια διάγνωση. 

Στον Πίνακα 1 υπάρχουν συνοπτικά οι ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες 
κωδικοποίησης. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η νόσος που αντιμετωπίζεται. 
Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται η συνθήκη, δηλαδή επιπλέον στοιχεία που μας 
δίνουν πληροφορίες για ειδικές περιπτώσεις νόσου-θεραπείας. Στην τρίτη 
στήλη παρατίθεται ο κανόνας κωδικοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές 
κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης υπερισχύουν των γενικών 
κατευθυντηρίων οδηγιών κωδικοποίησης και ακολουθούνται κατά 
προτεραιότητα.  

 

Πίνακας 1. Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης για τα 
νεοπλάσματα 

Νόσος που 
αντιμετωπίζεται 

Συνθήκη Κανόνας 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα Θεραπεία νεοπλάσματος PD: Νεόπλασμα 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα 
Θεραπεία νεοπλάσματος 
άγνωστης εντόπισης και 
συστηματική χημειοθεραπεία 

PD: C80.- 

Μετάσταση Θεραπεία μετάστασης 
PD: Μετάσταση 
SD: Νεόπλασμα 

Χημειοθεραπεία/ακτινοθε
ραπεία 

Συστηματική 
PD: Νεόπλασμα (βλ. Πίνακα 2) 
SD: Μεταστάσεις (αν 
υπάρχουν) 

Χημειοθεραπεία/ακτινοθε
ραπεία 

Περιοχική 
PD: Μετάσταση 
SD: Νεόπλασμα 



 
 

Σύμπτωμα νεοπλάσματος Θεραπεία συμπτώματος 
PD: Σύμπτωμα 
SD: Νεόπλασμα 

Υποτροπή νεοπλάσματος Θεραπεία υποτροπής PD: Νεόπλασμα 

Χειρουργικός καθαρισμός 
νεοπλάσματος 

Χειρουργικός καθαρισμός PD: Νεόπλασμα 

Θετική βιοψία 
Αρνητικό παθολογοανατομικό 
παρασκεύασμα 

Dx: Νεόπλασμα 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα Επέκταση σε γειτνιάζον όργανο 
Dx: Νεόπλασμα 
Δεν κωδικοποιείται η 
επέκταση 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα 

Άγνωστη πρωτοπαθής εστία και 
επικαλύπτουσα αλλοίωση σε 
επικαλυπτόμενες ανατομικά 
περιοχές 

PD: Xxx.8 (επικαλύπτουσα 
αλλοίωση) εφόσον δεν 
υπάρχει συνδυαστικός 
κωδικός  

Πρωτοπαθές νεόπλασμα Άγνωστη πρωτοπαθής εστία  Dx: C76.- 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα 
Κακόηθες ανοσουπερπλαστικό 
ή λευχαιμία 

Dx: C88.x0/1, C90.x0/1,  
C91-C95.x0/1 (ΕΚΟΚ 0208 σελ. 
72) 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα 
Λευχαιμία μη ανταποκρινόμενη 
σε θεραπεία εφόδου 

Dx: C91-C95 με επιπρόσθετο 
κωδικό C95.8! (ΕΚΟΚ 0208 
σελ. 72) 

Θετικό ιστορικό Ιαθέν νεόπλασμα 
SD: Z85.- (όχι σε όψιμες 
μεταστάσεις) 

Θετικό ιστορικό Ιαθέν νεόπλασμα και follow-up 
PD: Z08.- 
SD: Z85.- 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα 
Θεραπευτική έγχυση 
κυτταροτοξικών ουσιών ή BCG 
στην ουροδόχο κύστη 

PD: Νεόπλασμα 
Ζ51.1 δεν επιτρέπεται ως 
διάγνωση 
Πράξη: 554.01.04 
καταχωρείται άπαξ 

Μετάσταση Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση Dx: Μεταστάσεις 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα Λέμφωμα εκτός λεμφαδένων 

Dx: C81-C88 
Στα λεμφώματα δεν 
επιτρέπονται οι κωδικοί του 
Πίνακα 3 ως Dx 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα 
Λέμφωμα με οστικές 
μεταστάσεις 

Dx: C79.5 

Πρωτοπαθές νεόπλασμα 
στους λεμφαδένες, αίμα 
κλπ 

Νεοπλασία 
λεμφικού/αιμοποιητικού ή 
συναφούς ιστού με 
μεταστάσεις στον 
εγκέφαλο/μήνιγγες 

Dx: C79.3 

PD: Κύρια διάγνωση, SD: Δευτερεύουσα διάγνωση, Dx: διάγνωση 

 
Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνονται οι κωδικοί ΕΤΙΠ για τη συστηματική 
ακτινοθεραπεία και θεραπεία με αντισώματα και κυτοκίνες και η περιγραφή 
τους. 

 



 
 

Πίνακας 2. Ιατρικές πράξεις σχετικά με τη συστηματική ακτινοθεραπεία και 
θεραπεία με αντισώματα και κυτοκίνες 

 

Κωδικός ΕΤΙΠ Περιγραφή 

552.03.04 Ολοσωματική ακτινοθεραπεία 

553.00.02 Θεραπεία των αιμοποιητικών οργάνων με ραδιοϊσότοπα 

553.00.05 Άλλη συστηματική θεραπεία με ραδιοϊσότοπα 

553.00.06 Ενδοφλέβια μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα 

553.00.07 Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένα αντισώματα 

553.00.09 Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένες μεταβολικές 
ουσίες 

553.01 Ακτινοθεραπεία με ιώδιο 

554.07.00 Άλλη ανοσοθεραπεία: Με μη τροποποιημένα αντισώματα 

554.07.01 Άλλη ανοσοθεραπεία: Με τροποποιημένα αντισώματα 

554.07.02 Άλλη ανοσοθεραπεία: Με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 

 

Λεμφώματα που θεωρούνται «εξωλεμφαδενικά» ή που εντοπίζονται σε άλλες 
θέσεις εκτός των λεμφαδένων (π.χ. λέμφωμα MALT στομάχου) πρέπει να 
καταχωρίζονται με τους κωδικούς των κατηγοριών C81 ως C88. Ένα λέμφωμα 
δε θεωρείται μεταστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προσβεβλημένων 
εντοπίσεων. Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνονται οι κωδικοί ICD που δεν 
επιτρέπεται να κωδικοποιούνται στα λεμφώματα και η περιγραφή τους. 

 

Πίνακας 3. Μη επιτρεπτοί ICD κωδικοί στα λεμφώματα 

Κωδικός ICD Περιγραφή 

C77.- Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο νεόπλασμα των λεμφαδένων 

C78.- Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού 
και του πεπτικού συστήματος 

C79.0 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού και της νεφρικής 
πυέλου 

C79.1 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης και 
άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού 
συστήματος 

C79.2 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος 

C79.4 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων 
τμημάτων του νευρικού συστήματος 

C79.6 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης 

C79.7 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου 

C79.8- Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων 
εντοπίσεων 

C79.9 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης 

 

 



 
 

Χημειοθεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοθεραπεία 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης ασθενών με νεοπλάσματα, η αντιμετώπισή τους με 
χορήγηση χημειοθεραπείας παρεντερικά (όχι από το στόμα) αποτελεί μια πολύ 
συχνή πράξη. Η χημειοθεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο διάρκειας και πολυπλοκότητας της ενδονοσοκομειακής 
παρεντερικής χημειοθεραπείας. Εξατομικευμένες αναγκαστικές 
καθυστερήσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Οι συντομεύσεις λαμβάνονται υπόψη, 
εφόσον μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη κατάταξη. Κάθε νοσηλεία και 
κάθε κύκλος πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά. Οι κωδικοί ΕΤΙΠ που 
αντιστοιχούν στη χορήγηση παρεντερικής χημειοθεραπείας ανήκουν στην 
ομάδα 554 της ΕΤΙΠ.Κατά την κωδικοποίησή τους είναι πολύ σημαντική η 
ανάγνωση των σημειώσεων κάθε πράξης προκειμένου να επιλεγεί η σωστή, 
σύμφωνα με τα παραδείγματα, καθώς και ο ορισμός της χρονικής διάρκειας 
του πρωτοκόλλου, επειδή αυτή καθορίζει τον τερματικό κωδικό. Στον Πίνακα 4 
περιλαμβάνονται οι κωδικοί ΕΤΙΠ για την παρεντερική χημειοθεραπεία και η 
περιγραφή τους. 

 

Πίνακας 4. Κωδικοί ΕΤΙΠ παρεντερικής χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά 
και ανοσοθεραπεία 

Κωδικός ΕΤΙΠ Περιγραφή 

554.01.xx Έγχυση και τοπική θεραπεία με κυτταροστατικά και 
ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 

554.02.xx.xx Απλή χημειοθεραπεία 

554.03.xx.xx Μετρίως σύνθετος και εντατικός κύκλος χημειοθεραπείας 

554.04.xx Ιδιαίτερα σύνθετος και εντατικός κύκλος χημειοθεραπείας 

554.06.xx Υπέρθερμη χημειοθεραπεία 

 

 


