
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 

ΔΙΑΒΗΤΗ 

 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) μπορεί να αποτελεί είτε την κύρια αιτία νοσηλείας του 

ασθενούς στο νοσοκομείο (Κύρια Διάγνωση – PD) είτε να συνυπάρχει ως 

συννοσηρότητα (Δευτερεύουσα Διάγνωση – SD). Αναλυτικές οδηγίες με 

παραδείγματα σχετικά με την κωδικοποίηση ασθενών με ΣΔ μπορούν να βρεθούν 

στην Ειδική Κατευθυντήρια Οδηγία 0401 (βλέπε ΕΚΟΚ σελ. 79). 

 

Αναλόγως του τύπου του ΣΔ, αυτός μπορεί να κωδικοποιηθεί με κάποιον από τους 

κωδικούς που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

θεραπευτική αγωγή με τη χρήση ινσουλίνης δεν υποδηλώνει τον τύπο του ΣΔ και δεν 

αποδεικνύει ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.  

 

Τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

Ε10.- Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1] 

Ε11.- Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2] 

Ε12.- Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό 

Ε13.- Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη 

Ε14.- Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης 

Ο24.- Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση 

Ρ70.0 Σύνδρομο βρέφους της μητέρας με διαβήτη της κύησης 

Ρ70.1 Σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας 

Ρ70.2 Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης 

R73.- Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος 

 

Η κωδικοποίηση των ασθενών με ΣΔ ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Γίνεται 

σύμφωνα με τη λογική της πολλαπλής κωδικοποίησης όπως περιγράφεται στην 

οδηγία D012 και συγκεκριμένα με το σύστημα «σταυρού-αστερίσκου» (ΕΚΟΚ σελ. 

22). 

 

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι στις κωδικοποιήσεις με αυτό το σύστημα 

χρειάζεται η καταχώρηση ενός κωδικού ICD-10-GrM που αφορά την αιτιολογία (το 

υποκείμενο αίτιο – εν προκειμένω ο ΣΔ) και επισημαίνεται με σταυρό. Ακολουθείται 

από έναν κωδικό που αφορά την κλινική εκδήλωση και επισημαίνεται με αστερίσκο. 



 
 

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί που επισημαίνονται με αστερίσκο δε μπορούν να 

καταχωρηθούν αν δεν προηγείται κωδικός με σταυρό.  

 

Ωστόσο, ειδικά για τον ΣΔ, οι κωδικοί των ομάδων Ε10-Ε14 του προηγούμενου 

πίνακα, εμπεριέχει στο 4ο ψηφίο πληροφορία για την ύπαρξη ή όχι επιπλοκών (π.χ. 

κώμα, νεφρικές επιπλοκές κλπ). 

 

Για τις κατηγορίες Ε10-Ε14, οι πέμπτοι χαρακτήρες 0-1 προορίζονται για χρήση με 

τις υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .2-.6 όπως και .8 και .9 και αντιστοιχούν στον 

χαρακτηρισμό του ΣΔ ως μη απορρυθμισμένος ή απορρυθμισμένος. Για τις 

κατηγορίες Ε10-Ε14, οι πέμπτοι χαρακτήρες 2-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 

με την υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7 και αντιστοιχούν στην ύπαρξη ΣΔ με 

πολλαπλές επιπλοκές και διαβητικού ποδιού (σε ΣΔ που χαρακτηρίζεται ως μη 

απορρυθμισμένος ή απορρυθμισμένος αντίστοιχα). Οι υποκατηγορίες τέταρτου 

χαρακτήρα .0 (κώμα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται εξ ορισμού απορρυθμισμένες 

οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1. 

 

Η τιμή του σακχάρου αίματος κατά τη στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς δεν 

αποτελεί ένδειξη για τον χαρακτηρισμό του διαβήτη ως «απορρυθμισμένου» ούτε για 

τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ούτε για τον τύπου 2. Η καταχώρηση ως 

«απορρυθμισμένου» ή «μη απορρυθμισμένου» στηρίζεται στην κλινική πορεία του 

ασθενούς (αναδρομικά). Ο όρος «απορρυθμισμένος» αναφέρεται στη μεταβολική 

κατάσταση. 

 

Κωδικοποίηση διαβητικού ασθενούς 

Το πιο σημαντικό βήμα στην κωδικοποίηση διαβητικού ασθενούς είναι η διαπίστωση 

αν ο κύριος λόγος νοσηλείας (η Κύρια Διάγνωση) αφορά τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση 

1. Του ΣΔ (με μία ή περισσότερες επιπλοκές) 

2. Μιας επιπλοκής του ΣΔ 

3. Άλλης νόσου με τον ΣΔ ως Δευτερεύουσα Διάγνωση 

4. Διαβητικού ποδιού 

 



 
 

1. ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση 

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση τον ΣΔ και όχι κάποια επιπλοκή του, 

εξετάζουμε αν ο ΣΔ έχει ή όχι επιπλοκές και αν είναι απορρυθμισμένος ή όχι. Οι 

επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4ο ψηφίο, δεν οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG 

για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.  

Έτσι, καταλήγουμε σε 3 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις κωδικοποίησης 

Α) ΣΔ χωρίς επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον Ε1x.9- (δηλαδή Ε10 ως Ε14) 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Β) ΣΔ με μία επιπλοκή (ανεξαρτήτως ποια) που έχει ως κωδικό τον Ε1x.6- (δηλαδή 

Ε10 ως Ε14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα 

Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με 

τη D003 της ΕΚΟΚ. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Γ) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον Ε1x.7- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). 

Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν 

απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της 

ΕΚΟΚ. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 2 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες 

πολλαπλές επιπλοκές μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 3 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες 

πολλαπλές επιπλοκές καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

 

2. Μια επιπλοκή του ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση 

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση μια επιπλοκή του ΣΔ και όχι τον ίδιο τον 

ΣΔ, εξετάζουμε ποια είναι η επιπλοκή και αν ο ΣΔ είναι απορρυθμισμένος ή όχι. Για 

πολλαπλές επιπλοκές, πρέπει να επιλεχθεί μία ως κύρια. Μετά τον ορισμό της 

επιπλοκής του διαβήτη καταχωρείται και η κλινική του εκδήλωση, σύμφωνα με τους 



 
 

πίνακες κατά σύστημα που υπάρχουν παρακάτω. Οι περιπτώσεις του 

υπεργλυκαιμικού κώματος (τέταρτο ψηφίο .0) και της κετοξέωσης (τέταρτο ψηφίο 1.) 

θεωρούνται εξ ορισμού απορρυθμισμένες οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται 

με τον πέμπτο χαρακτήρα 1. Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4ο ψηφίο, 

οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG που σχετίζεται με το όργανο που επιπλέκεται.  

 

Έτσι, καταλήγουμε σε 8 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις (πλην του 

υπεργλυκαιμικού κώματος και της κετοξέωσης) κωδικοποίησης 

Α) Υπεργλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον Ε1x.01 (δηλαδή Ε10 ως Ε14) 

Β) Κετοξέωση που έχει ως κωδικό τον Ε1x.11 (δηλαδή Ε10 ως Ε14).  

Γ) Νεφρικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.2- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). Η 

επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Δ) Οφθαλμικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.3- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). Η 

επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Ε) Νευρολογικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.4- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). 

Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

ΣΤ) Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.5- (δηλαδή 

Ε10 ως Ε14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα 

Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 



 
 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Ζ) Υπογλυκαιμία/υπογλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον Ε1x.6- (δηλαδή Ε10 

ως Ε14). 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Η) Διαβητική αρθροπάθεια που έχει ως κωδικό τον Ε1x.6- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). Η 

επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

 

3. Άλλη νόσος ως Κύρια Διάγνωση με τον ΣΔ ή επιπλοκή του ως Δευτερεύουσα 

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση μια άλλη νόσο και όχι τον ίδιο τον ΣΔ ή 

επιπλοκή του, εξετάζουμε αν ο ΣΔ έχει επιπλοκές και αν είναι απορρυθμισμένος. Οι 

επιπλοκές του ΣΔ (ως κλινικές εκδηλώσεις) κωδικοποιούνται επιπλέον χωριστά ως 

Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση 

σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ. Μετά τον ορισμό της επιπλοκής του διαβήτη 

καταχωρείται και η κλινική του εκδήλωση, σύμφωνα με τους πίνακες κατά σύστημα 

που υπάρχουν παρακάτω. Οι επιπλοκές κωδικοποιούνται στο 4ο ψηφίο, ακόμα και αν 

δεν υπάρχει κατανάλωση πόρων.  

 

Έτσι, καταλήγουμε σε 10 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις (πλην του 

υπεργλυκαιμικού κώματος και της κετοξέωσης) κωδικοποίησης 

Α) Υπεργλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον Ε1x.0- (δηλαδή Ε10 ως Ε14) 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Β) Κετοξέωση που έχει ως κωδικό τον Ε1x.1- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). 



 
 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο  

Γ) Νεφρικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.2- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). Η 

επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Δ) Οφθαλμικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.3- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). Η 

επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Ε) Νευρολογικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.4- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). 

Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

ΣΤ) Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον Ε1x.5- (δηλαδή 

Ε10 ως Ε14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα 

Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Ζ) Υπογλυκαιμία/υπογλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον Ε1x.6- (δηλαδή Ε10 

ως Ε14). 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 



 
 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Η) Διαβητική αρθροπάθεια που έχει ως κωδικό τον Ε1x.6- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). Η 

επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

Θ) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον Ε1x.7- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). 

Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν 

απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της 

ΕΚΟΚ. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 2 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες 

πολλαπλές επιπλοκές μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 3 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες 

πολλαπλές επιπλοκές καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

Ι) ΣΔ χωρίς επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον Ε1x.9- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη 

καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο 

ως απορρυθμισμένο 

 

4. Διαβητικό πόδι 

Όταν ο ασθενής έχει νοσηλεύεται για θεραπευτική αντιμετώπιση συνδρόμου 

διαβητικού ποδιού τότε ως Κύρια Διάγνωση ορίζεται πάντα ο ΣΔ με πολλαπλές 

επιπλοκές (4ο ψηφίο .7) και εξετάζουμε αν ο ΣΔ είναι απορρυθμισμένος. Οι 

επιπλοκές στο σύνδρομο του Διαβητικού Ποδιού ως κλινικές εκδηλώσεις 

καταχωρούνται σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει παρακάτω. 

 

Έτσι, καταλήγουμε σε 1 κύρια περίπτωση με δύο υποπεριπτώσεις κωδικοποίησης 

Α) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον Ε1x.7- (δηλαδή Ε10 ως Ε14). 

Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν 



 
 

απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της 

ΕΚΟΚ. 

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 4 όταν πρόκειται για ΣΔ με διαβητικό 

πόδι μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 5 όταν πρόκειται για ΣΔ με διαβητικό 

πόδι καθορισμένο ως απορρυθμισμένο 

 

Όλες αυτές οι περιπτώσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες και κωδικοποιημένες στον 

παρακάτω αλγόριθμο 

 

  



 
 

Αλγόριθμος κωδικοποίησης περιστατικού με Σακχαρώδη Διαβήτη 

Τύπος Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) 

Ε10.- Ινσουλινοεξαρτώμενος 

σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1] 

Ε11.- Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης 

διαβήτης [τύπου 2] 

Ε13.- Άλλες μορφές 

σακχαρώδους διαβήτη 

Κύρια Διάγνωση Δευτερεύουσα διάγνωση  

Διαβητικό πόδι Ο ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση  Μια επιπλοκή ως Κύρια 

Διάγνωση 

Άλλη νόσος ως Κύρια 

Διάγνωση 

Επιπλοκές Επιπλοκές Επιπλοκές 

Πολλαπλές επιπλοκές 

Ε1x.7- 

Μία επιπλοκή (ανεξαρτήτως 

ποια) 

Ε1x.6- (άλλη καθορισμένη 

επιπλοκή) 

Χωρίς επιπλοκές 

Ε1x.9- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Οι επιπλοκές που 

κωδικοποιούνται στο 4ο 

ψηφίο, δεν οδηγούν σε 

συγκεκριμένο DRG για τον 

Σακχαρώδη Διαβήτη 

Υπεργλυκαιμικό κώμα 

E1x.01 

Κετοξέωση 

Ε1x.11 

Νεφρικές επιπλοκές 

Ε1x.2- 

Οφθαλμικές επιπλοκές 

E1x.3- 

Νευρολογικές επιπλοκές 

E1x.4- 

Περιφερικές αγγειακές 

επιπλοκές 

E1x.5- 

Υπογλυκαιμία/ υπογλυκαιμικό 

κώμα 

E1x.6- (άλλη καθορισμένη 

επιπλοκή) 

Διαβητική αρθροπάθεια 

E1x.6- (άλλη καθορισμένη 

επιπλοκή) 

 

 

 

 

 

Προσοχή: 

Για πολλαπλές επιπλοκές, 

πρέπει να επιλεχθεί μία ως 

κύρια 

 

Σημείωση: 

Οι επιπλοκές που 

κωδικοποιούνται στο 4ο 

ψηφίο, οδηγούν σε 

συγκεκριμένο DRG που 

σχετίζεται με το όργανο που 

επιπλέκεται 

Υπεργλυκαιμικό κώμα 

E1x.0- 

Κετοξέωση 

E1x.1- 

Νεφρικές επιπλοκές 

E1x.2- 

Οφθαλμικές επιπλοκές 

E1x.3- 

Νευρολογικές επιπλοκές 

E1x.4- 

Περιφερικές αγγειακές 

επιπλοκές 

E1x.5- 

Υπογλυκαιμία/ υπογλυκαιμικό 

κώμα 

E1x.6- (άλλη καθορισμένη 

επιπλοκή) 

Διαβητική αρθροπάθεια 

E1x.6- (άλλη καθορισμένη 

επιπλοκή) 

Πολλαπλές επιπλοκές 

E1x.7- 

Χωρίς επιπλοκές 

E1x.9- 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Ο ΣΔ με επιπλοκές 

κωδικοποιούνται στο 4ο 

ψηφίο, ακόμα και αν δεν 

υπάρχει κατανάλωση πόρων. 

Οι επιπλοκές κωδικοποιούνται 

επιπλέον ως κλινικές 

εκδηλώσεις όταν υπάρχει 

κατανάλωση πόρων 

Πολλαπλές επιπλοκές 

Ε1x.7- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Το σύνδρομο Διαβητικού 

Ποδιού κωδικοποιείται στο 4ο 

ψηφίο πάντα με «πολλαπλές 

επιπλοκές 

Απορρύθμιση Απορρύθμιση Απορρύθμιση Απορρύθμιση 

Με πολλαπλές επιπλοκές 

Ε1x.72 Μη απορρυθμισμένος 

E1x.73 Απορρυθμισμένος 

E1x.01 Υπεργλυκαιμικό κώμα 

E1x.11 Κετοξέωση 

 

Άλλη (4ο ψηφίο: 2, 3, 4, 5 ή 6)  

E1x.x0 Μη απορρυθμισμένος 

E1x.x1 Απορρυθμισμένος 

Με πολλαπλές επιπλοκές 

Ε1x.72 Μη απορρυθμισμένος 

E1x.73 Απορρυθμισμένος 

E1x.74 Μη απορρυθμισμένος 

E1x.75 Απορρυθμισμένος 

Με μία ή χωρίς επιπλοκές 

Ε1x.x0 Μη απορρυθμισμένος 

E1x.x1 Απορρυθμισμένος 

Με μία ή χωρίς επιπλοκές 

Ε1x.x0 Μη απορρυθμισμένος 

E1x.x1 Απορρυθμισμένος 

 

 



 
 

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι κωδικοί ICD-10-GrM όλων των πιθανών 

επιπλοκών ως κλινικές εκδηλώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κωδικοποίηση ασθενών με ΣΔ. Υπενθυμίζεται ότι οι επιπλοκές ως κλινικές 

εκδηλώσεις κωδικοποιούνται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσες Διαγνώσεις όταν 

απαιτούν τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της 

ΕΚΟΚ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τις παρούσες οδηγίες. 

 

Νεφρικές επιπλοκές 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

N08.3* Σπειραματικές διαταραχές στο σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14, με 

το 2+ στον τέταρτο χαρακτήρα) 

N18.1 Χρόνια νεφρική νόσος, 1ου σταδίου 

N18.2 Χρόνια νεφρική νόσος, 2ου σταδίου 

N18.3 Χρόνια νεφρική νόσος, 3ου σταδίου 

N18.4 Χρόνια νεφρική νόσος, 4ου σταδίου 

N18.5 Χρόνια νεφρική νόσος, 5ου σταδίου 

 

Οφθαλμικές επιπλοκές 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

H28.0* Διαβητικός καταρράκτης (E10-E14 με τέταρτο χαρακτήρα το .3+) 

H36.0* Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (E10-E14, με τέταρτο 

χαρακτήρα το .3+) 

H54.- Τύφλωση και ελαττωμένη όραση 

H35.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς 

 

Νευρολογικές επιπλοκές 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

G59.0* Διαβητική μονονευροπάθεια (Ε10-Ε14, με τέταρτο χαρακτήρα 

.4+) 

G63.2* Διαβητική πολυνευροπάθεια (E10-E14, 5ος χαρακτήρας .4+) 

G73.0* Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικά νοσήματα 

G99.0* Αυτόνομη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικά και μεταβολικά 

νοσήματα 

 

 

 

 

 



 
 

Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

I79.2* Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

I70.2- Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων 

 

Διαβητική αρθροπάθεια 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

M14.2-* Διαβητική αρθροπάθεια (Ε10-Ε14, με τέταρτο χαρακτήρα .6+) 

M14.6-* Νευροπαθητική αρθροπάθεια 

 

Άλλες επιπλοκές στο διαβητικό πόδι 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

L02.4 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων 

L03.02 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του κάτω άκρου 

L03.11 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του κάτω άκρου 

L89.- Έλκος κατάκλισης και πίεσης 

L97 Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού 

A46 Ερυσίπελας [κυτταρίτιδα] 

M20.1 Βλαισός μεγάλος δάκτυλος του ποδός (επίκτητος) 

M20.2 Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του ποδός 

M20.3 Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδός 

M20.4 Άλλη σφυροδακτυλία του ποδός (επίκτητη) 

M20.5 Άλλες παραμορφώσεις του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός 

(επίκτητες) 

M20.6 Επίκτητη παραμόρφωση του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός, μη 

καθορισμένη 

M21.- Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων  

I70.20 Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Άλλη και μη 

καθορισμένη 

I70.21 Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος 

τύπος με ισχαιμικό άλγος που προκαλείται από κόπωση 

I70.22 Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος 

τύπος με άλγος ηρεμίας 

I70.23 Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος 

τύπος με εξέλκωση 

I70.24 Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος 

τύπος με γάγγραινα 

Z89.- Απώλεια άκρου 

 

 

 

 



 
 

Άλλοι κωδικοί για ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες 

Κωδικός 

ICD-10-GrM 

Περιγραφή 

Εγκυμοσύνη 

O24.- Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση 

Νεογνά 

P70.- Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων 

ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό 

Υπερ-/Υπογλυκαιμία χωρίς σακχαρώδη διαβήτη 

E15 Υπογλυκαιμικό κώμα, μη διαβητικό 

E16.0 Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα 

E16.1 Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη 

E16.2 Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης 

E16.9 Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη 

καθορισμένη 

E89.1 Υποϊνσουλιναιμία μετά από ιατρική επέμβαση 

R73.0 Παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 

R73.9 Υπεργλυκαιμία, μη καθορισμένη 

 

Σακχαρώδης διαβήτης μετά από ιατρική επέμβαση 

Στην περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη μετά από ιατρική επέμβαση πρέπει να 

καταχωρείται αρχικά ένας κωδικός από τους 

E13.– Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη 

Περιλαμβ.: σακχαρώδ ης διαβήτης σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος 

ακολουθούμενος από τον κωδικό 

E89.1 Υποϊνσουλιναιμία μετά από ιατρική επέμβαση. 

 

Μεταβολικό σύνδρομο 

Σε περίπτωση «μεταβολικού συνδρόμου» πρέπει να καταχωρούνται χωριστά οι 

επιμέρους διαταραχές (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D004 Σύνδρομα (σελίδα 12)). 

 

Διαταραχές της ενδοκρινούς έκκρισης του παγκρέατος 

Οι κωδικοί 

E16.0 Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα 

E16.1 Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας 

E16.2 Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη 

E16.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 

E16.9 Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη 

δεν πρέπει να καταχωρούνται σε διαβητικούς ασθενείς ως κύριοι κωδικοί. 


