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Συντομογραφίες:

Σ/Ε Συννοσηρότητα ή/και Επιπλοκές

MDC Μείζων Διαγνωστική Κατηγορία (Major Diagnostic Category)

OR

Τομέας "Χ" Χειρουργικός τομέας

Τομέας "A" Άλλος επεμβατικός τομέας

Τομέας "Π" Παθολογικός τομέας

ΣΒΚ Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους

Υποσημειώσεις:

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Ο Ελληνικός Κατάλογος DRG (Έκδοση 2019) χρησιμοποείται σε συνδυασμό με τους 
Ελληνικούς Κανόνες Τιμολόγησης (1η έκδοση) και το λογισμικό Grouper του Κέντρου 

Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) για την 
τιμολόγηση των περιστατικών νοσηλείας. Περιλαμβάνει: Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές 

Βαρύτητας Κόστους, Β. Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους, Γ. Κατάλογος 
Εξαιρουμένων από τους Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους των DRG.

Ημέρες νοσηλείας, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο συντελεστής βαρύτητας κόστους της 
στήλης 4 του παρόντος Καταλόγου και ακολούθως η βασική κατ' αποκοπήν αποζημίωση (lump 
sum). 

Όριο διάρκειας νοσηλείας κάτω από το οποίο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανόνες 
Τιμολόγησης, εφαρμόζεται ημερήσια μείωση χρέωσης. 

Είδος επεμβατικής ιατρικής πράξης, η οποία διενεργείται μόνο εντός 
χειρουργικής αίθουσας

Εισαγωγικό Σημείωμα

Για τις ενδεδειγμένες βαθμονομήσεις σύνθετης εντατικής θεραπείας στον προσδιορισμό του 
DRG, η πρώτη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στην 
παιδική ηλικία (περιοχή κωδικών ΕΤΙΠ 598.13.*) και η δεύτερη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής 
φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στους ενήλικες (περιοχή κωδικών ΕΤΙΠ 598.00.*).

Όριο διάρκειας νοσηλείας πάνω από το οποίο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανόνες 
Τιμολόγησης, εφαρμόζεται πρόσθετη χρέωση ανά ημέρα νοσηλείας. 

Δεν εφαρμόζεται ενοποίηση των περιστατικών νοσηλείας κατόπιν επανεισαγωγής στο ίδιο 
νοσοκομείο, σύμφωνα με τις παρ. 2.1.1 και 2.2.1 των Ελληνικών Κανόνων Τιμολόγησης. 

Για τα DRG, των οποίων ο ορισμός δεν επιτρέπει κατώτερο ή/και ανώτερο όριο διάρκειας 
νοσηλείας, δεν υφίστανται αντίστοιχες τιμές στον Κατάλογο.



Σελίδα 2
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Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προ-MDC

A01A Χ Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες 31,605 49,9 17 1,555 67 0,530 x x

A01B Χ
Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 60 και < 180 
ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη 
μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία < 6 ετών

14,804 33,0 11 1,118 50 0,373 x x

A01C Χ
Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 60 ώρες, 
χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη 
μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία ≥ 6 ετών

10,234 24,5 8 1,009 42 0,330 x x

A02Z Χ Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος 10,194 25,0 8 0,920 41 0,294 x x
A03A Χ Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες 30,807 42,6 14 1,902 60 0,625 x x
A03B Χ Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες 14,492 27,0 9 1,204 44 0,401 x x

A04A Χ

Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα 
ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro 
επεξεργασία

34,194 51,2 17 1,650 68 0,548 x x

A04B Χ

Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα 
με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλούν μυέλωμα, με νόσο 
μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro 
επεξεργασία

20,852 42,0 14 1,363 59 0,454 x x

A04C Χ

Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, 
χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά 
ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταυτόσημο 

19,741 38,9 13 1,364 56 0,456 x x

A04D Χ
Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς 
νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV

17,820 32,4 11 1,341 42 0,455 0,456 x

A05A Χ Μεταμόσχευση καρδιάς με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες ή 
ηλικία < 16 ετών 39,994 70,1 23 1,432 87 0,470 x x

A05B Χ Μεταμόσχευση καρδιάς χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, 
ηλικία ≥ 16 ετών 26,711 80,5 27 0,791 98 0,265 x x

A06A Χ
Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή 
πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη 
εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας

56,056 118,0 135 0,419 x x

A06B Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή 
πολυτραυματίας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς 
σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής 
φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία

44,146 104,5 121 0,401 x x

A07A Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-
πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη 
επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 / 
3680 πόντους εντατικής φροντίδας

38,004 72,1 89 0,435 x x

A07B Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-
πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 16 
ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία 
< 16 ετών

32,235 67,3 84 0,434 x x

A07C Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθ. OR-
πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 
16 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 
ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία > 2352 / 2208 πόντους εντατ. 
φροντίδας

26,830 62,9 80 0,405 0,405 x

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)
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Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

A07D Χ
Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-
πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη 
εντατική θεραπεία

23,606 61,4 78 0,259 0,370 x

A07E Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-
πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη 
εντατική θεραπεία > 2208 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς 
σύνθετη διάγνωση

20,834 58,7 76 0,241 0,345 x

A09A Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με συγγενή 
δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. 
OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 3430 / 
3220 πόντους εντατ. φροντίδας και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία 
≥ 17 ετών

24,075 40,2 57 0,449 x x

A09B Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με σύνθετη OR-
πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3430 / 
3220 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη 
επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή 
πολλαπλές επιπλοκές

20,864 40,0 57 0,441 x x

A09C Χ

Μηχ. αερισμός ≥500 και <1000 ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή 
πολυτρ. ή σύνθ. εντ. θερ.>3430/3220 π. εντ. φρ., χωρίς πολλ. 
επιπλ., ηλ. ≥16 ετών, ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ., με 
πολλ. επιπλ. ή σύνθ. εντατ. θερ.>2352/2209-3430/3220 π. εντ. 
φρ. ή ηλ. <16 ετών

17,115 38,6 56 0,401 x x

A09D Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-
πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή 
νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλοκές, 
ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντ. θερ. 1471/1381 - 2352/2208 π. 
εντ. φρ.

15,395 39,9 57 0,258 x x

A09E Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-
πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή 
νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλικία ≥ 16 
ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 1470/1380 π. εντ. φρ., με σύνθ. 
διάγν. ή σύνθ. πράξη

12,744 33,7 51 0,255 0,365 x

A09F Χ

Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, 
χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή 
ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. 
εντ. θερ. >1470/1380 π. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς 
σύνθ. πράξη

11,102 33,0 50 0,228 0,327 x

A11A Χ

Μηχ. αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με εξαιρ. σύνθ. OR-πράξη 
ή σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. Φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. 
δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. 
επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία >1764/1656 π. εντ. φρ. ή 
ηλ. < 16 ετών

17,845 33,7 11 1,135 51 0,371 x x

A11B Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, 
με πολλ. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία < 16 ετών, 
χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 έτη ή χωρίς 
σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή 
δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών

12,685 24,6 42 0,410 x x

A11C Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-
πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία 
< 3 ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. 
εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατ. φροντίδας, 
ηλικία ≥ 16 ετών

11,368 27,2 44 0,358 x x



Σελίδα 4
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Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

A11D Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθετη OR-
πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, 
χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 1656 πόντους εντατικής 
φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών

10,277 22,4 39 0,271 x x

A11E Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθετη OR-
πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή 
σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής 
φροντίδας ή ηλικία < 6 ετών

9,682 25,7 43 0,246 x x

A11F Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-
πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, 
χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. 
φροντίδας, ηλικία ≥ 6 ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία 
< 16 ετών

7,566 20,6 35 0,248 0,354 x

A11G Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-
πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, 
χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. 
φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία ≥ 
16 ετών

5,940 20,1 35 0,202 0,290 x

A13A Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με εξαιρ. σύνθ. επέμβ. 
ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 π. εντ. φρ. ή > 1176 / 
1104 π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλ. επιπλ., καθορ. 
OR-πράξη και ηλικία < 16 ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία

12,646 24,8 8 0,953 42 0,308 x x

A13B Χ

Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς 
σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ. ή πολύ 
σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή χωρίς σύνθ. 
OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ., με πολλ. 
επιπλ.

9,817 23,5 8 0,892 40 0,304 x x

A13C Χ

Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με 
σύνθ. εντ. θερ. >1176/1105 ως 1764/1656 π. εντ. φρ., εκτός από 
λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλ. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη 
και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ.

9,010 24,7 8 0,959 42 0,311 x x

A13D Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, 
χωρίς εξαιρ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική 
θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. 
επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 
ετών

6,916 18,2 6 0,868 34 0,200 x x

A13E Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-
πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών, 
με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλ. επιπλοκές ή σύνθ. εντατική 
θεραπεία > 589 / 553 ως 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας 
ή ηλικία < 16 ετών

6,187 19,9 7 0,781 36 0,192 x x

A13F Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθετη ή 
καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 
/ 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με 
σύνθετη διάγνωση ή πράξη

4,160 12,6 26 0,215 0,307 x

A13G Χ

Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή 
καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. θεραπεία > 588 / 552 
πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 
ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, 
χωρίς σύνθ. πράξη

3,324 13,3 27 0,172 0,246 x

A15A Χ
Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, 
ηλικία < 16 ετών

13,043 28,3 9 1,148 41 0,365 x x
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A15B Χ
Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, 
ηλικία ≥ 16 ετών

8,970 23,5 8 0,788 34 0,268 x x

A15C Χ Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, σε πολλαπλούν μυέλωμα 6,671 20,8 7 0,621 29 0,209 x x

A17A Χ
Μεταμόσχευση νεφρού με μετεγχειρητική ανεπάρκεια του 
νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία < 16 ετών ή ασύμβατη 
μεταμόσχευση κατά ΑΒ0

8,262 25,4 8 0,840 42 0,265 x x

A17B Χ
Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μετεγχειρητική ανεπάρκεια του 
νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς ασύμβατη 
μεταμόσχευση κατά ΑΒ0

5,786 17,6 6 0,757 29 0,258 x x

A18Z Χ Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, 
πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων 53,909 89,8 107 0,537 x x

A36A Χ

Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατικής 
φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή σύνθετη 
εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε 
ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων

19,259 45,0 15 1,215 62 0,405 x x

A36B Χ

Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής 
φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή 
πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη 
μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων 

8,047 27,5 9 0,816 44 0,267 x x

A42A A Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση με 
χημειοθεραπεία 3,125 16,5 5 0,602 25 0,183 0,183 x

A42B A Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση 
χωρίς χημειοθεραπεία 1,224 5,0 2 0,669 11 0,220 0,221 x

A60A Π

Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες 
της μίας ημέρες νοσηλείας, με αφαίρεση ενός μοσχεύματος 
οργάνου ή σύνθετη OR-πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

2,179 13,3 4 0,471 27 0,142 x x

A60B Π

Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες 
της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος 
οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών

1,156 5,1 12 0,209 x x

A60C Π

Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες 
της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος 
οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών

0,982 6,6 2 0,451 16 0,137 x x

A60D Π Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντος οργάνου, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας 0,382 1,0 x

A61Z Π Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών 
κυττάρων 1,264 5,6 2 0,958 15 0,214 0,215 x

A62Z Π Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση καρδιάς 3,249 15,6 5 0,581 31 0,186 0,187 x

A63Z Π Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση πνεύμονα ή 
πνεύμονα-καρδιάς 2,664 14,5 5 0,436 26 0,151 0,151 x

A64Z Π Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση ήπατος, ή 
νεφρού-παγκρέατος 1,983 10,4 3 0,583 21 0,168 0,169 x

A66Z Π Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων 1,033 4,7 2 0,437 12 0,186 0,186 x

A69Z Π Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων 
οργάνων, χωρίς εγγραφή σε λίστα αναμονής 2,021 10,0 3 0,582 22 0,175 0,175 x

MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος

B01Z Χ Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και 
διαταραχές του νευρικού συστήματος 5,630 21,3 7 0,497 38 0,163 x
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B02A Χ
Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με 
ακτινοθεραπεία, περισσότερες από 8 συνεδρίες, σε καθορισμένη 
νεοπλασία του νευρικού συστήματος

8,471 51,8 17 0,417 69 0,137 x

B02B Χ

Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβ. της σπονδυλικής στήλης με 
ακτινοθεραπεία, > 8 συνεδρίες ή ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 
ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβ. και εξαιρ. υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, σε καθορ. νεοπλ. του νευρικού συστ. ή με 
καθορ. επέμβ. στο κρανίο

6,535 24,4 8 0,563 41 0,185 x

B02C Χ

Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, 
ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή 
επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές 
επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη

3,837 13,5 5 0,463 26 0,171 x

B02D Χ

Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς 
ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς 
πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη 
πράξη

2,948 12,9 4 0,561 26 0,174 x

B03A Χ

Χειρ. επεμβ. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επεμβ. σπονδ. 
στήλης και νωτ. μυελού σε κακ. νεοπλ. ή με υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με 
διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, 
μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / 
τετραπληγία

2,696 13,1 4 0,416 26 0,127 0,128

B03B Χ

Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε κακόηθες 
νεόπλ. ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. 
καταγραφή (monitoring) ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή 
δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από 
παρα- / τετραπληγία

2,730 14,4 5 0,334 29 0,116 0,117

B04A Χ
Επεμβατικές πράξεις ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην 
εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

3,246 12,2 4 0,590 26 0,135 x

B04B Χ

Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες 
επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,313 11,9 4 0,403 24 0,095 x

B04C Χ Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών 
αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,706 4,4 2 0,328 9 0,168 x

B04D Χ Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων 1,331 6,2 2 0,360 11 0,081 x
B05Z Χ Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 0,493 2,7 2 0,133 5 0,070 0,101

B07Z Χ
Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα 
τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ή επιπλεγμένη διάγνωση

2,318 12,8 4 0,418 27 0,091 0,131

B09A Χ Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε 2,366 11,4 4 0,428 21 0,105 0,151

B09B Χ Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 0,980 5,5 2 0,533 11 0,071 0,102

B12Z Χ
Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του 
νευρικού συστήματος ή διαδερμική διαυλική αγγειακή επέμβαση 
στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία

2,812 13,9 5 0,361 25 0,091 0,130

B15Z Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού 
συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, 
περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας

3,330 21,8 7 0,472 38 0,152 x x
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B16Z Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού 
συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες 
από 11 συνεδρίες ακτινοθεραπείας

1,570 9,6 3 0,518 21 0,162 x x

B17A Χ

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα 
τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική 
παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη 
διάγνωση

2,212 7,5 3 0,364 16 0,102 0,146

B17B Χ

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα 
τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική 
παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη 
διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση

1,416 4,6 2 0,231 9 0,070 0,101

B17C Χ

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα 
τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική 
παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. 
διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με 
σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών

1,214 4,5 2 0,363 10 0,113 0,162

B17D Χ

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα 
τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική 
παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. 
διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με 
σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών

1,269 8,1 3 0,307 18 0,080 0,114

B17E Χ

Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα 
τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, 
μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς 
σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών, με 
μέτρια σύνθ. επέμβ.

0,882 4,5 2 0,387 10 0,072 0,103

B17F Χ

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα 
τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, 
μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια 
σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία ≥ 19 ετών

0,633 3,0 2 0,181 6 0,072 0,104

B18Z Χ

Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός 
από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος κοιλιακής 
παροχέτευσης ΕΝΥ

1,686 8,0 3 0,274 16 0,072 0,103

B20A Χ Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής 
στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών 2,226 7,7 3 0,431 13 0,168 x

B20B Χ
Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής 
στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική 
νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση

2,751 10,7 4 0,372 19 0,139 x

B20C Χ Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής 
στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών 2,338 8,5 3 0,461 17 0,163 x

B20D Χ

Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής 
στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική 
νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη 
διάγνωση

2,031 9,0 3 0,367 17 0,122 x

B20E Χ
Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής 
στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, με σύνθετη 
διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου

2,166 8,8 3 0,443 18 0,151 x

B20F Χ
Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής 
στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθετη 
διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου

1,459 7,8 3 0,343 15 0,132 x

B21A Χ Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, 
σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα 11,545 13,6 5 0,313 23 0,081 0,116
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B21B Χ Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, 
σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα 6,020 4,5 2 0,216 9 0,067 0,097

B36A Χ

Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής 
φροντίδας ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με 
καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του 
νευρικού συστήματος 

13,806 33,9 11 1,110 51 0,360 x x

B36B Χ

Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 και < 1765 / 1657 
πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή > 
588 / 552 και < 1177 / 1105 πόντους εντατικής φροντίδας με 
καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του 
νευρικού συστήματος 

8,507 22,5 7 1,037 37 0,323 x x

B39A Χ
Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου 
με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με 
σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές

5,035 14,2 5 0,789 25 0,195 x

B39B Χ

Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου 
με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη 
επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη 
επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές

3,376 13,9 5 0,532 26 0,134 x

B39C Χ
Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου 
με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη 
επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές

2,465 12,7 4 0,468 24 0,103 x

B60A Π Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, περισσότερες της μίας 
ημέρες νοσηλείας 1,094 9,9 3 0,363 19 0,077 0,110

B60B Π Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας 0,262 1,0

B61A Π
Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου 
μυελού με σύνθετη επέμβαση, λιγότερες από 14 ημέρες 
νοσηλείας, διακομιδή

4,004 8,2 3 0,715 x

B63Z Π Άνοια και άλλες χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας 0,850 8,4 3 0,280 16 0,070 0,101
B64Z Π Παραλήρημα 0,786 7,3 2 0,571 15 0,075 0,107

B66A Π
Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία 
< 10 ετών ή με πολλαπλές επιπλοκές

2,297 10,8 4 0,550 23 0,143 0,204 x

B66B Π
Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία 
≥ 10 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές

1,259 9,9 3 0,415 21 0,088 0,126 x

B66C Π
Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, μία συμπληρωμένη 
ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία < 1 έτους

0,658 2,9 2 0,323 5 0,156 0,223 x

B66D Π
Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, μία συμπληρωμένη 
ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία ≥ 1 έτους

0,683 4,9 2 0,433 10 0,096 0,137 x

B67A Π Νόσος Parkinson με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρή 
δυσλειτουργία 1,453 15,7 5 0,289 29 0,064 0,092

B67B Π Νόσος Parkinson χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
χωρίς σοβαρή δυσλειτουργία 1,042 11,5 4 0,259 22 0,063 0,091

B68A Π
Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας

1,571 14,4 5 0,312 26 0,076 0,109

B68B Π
Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών

0,871 4,9 2 0,636 11 0,124 0,177



Σελίδα 9

Gr-DRG, Έκδοση 2019 

Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

B68C Π
Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη διάγνωση

0,937 7,3 2 0,648 15 0,090 0,129

B68D Π
Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση

0,681 6,7 2 0,482 14 0,071 0,102

B69A Π
Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) και απόφραξη εξωκρανιακής 
μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία 
οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες

1,222 6,3 12 0,135 0,194

B69B Π

Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) και απόφραξη εξωκρανιακής 
μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία 
οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, έως και 72 ώρες, με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,384 9,1 3 0,458 18 0,106 0,151

B69C Π

Παροδικό ισχαιμ. επεισόδιο (TIA) και απόφρ. εξωκρ. μοίρας 
εγκεφ. αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκ. 
επεισοδίου, ως και 72 ώρες, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε ή 
με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ή με 
εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε

0,907 5,6 2 0,450 11 0,113 0,162

B69D Π

Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) και απόφραξη εξωκρανιακής 
μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος 
εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος 
εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,632 5,2 2 0,365 10 0,084 0,121

B70A Π
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική 
θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 
ώρες, με επιπλεγμένη διάγνωση

2,106 11,6 4 0,524 21 0,127 x

B70B Π

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική 
θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 
ώρες, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετο αγγειόσπασμο 
των εγκεφαλικών αγγείων

1,845 9,7 18 0,132 x

B70C Π

Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο 
των εγκεφ. αγγείων, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. 
επεισοδίου ως και 72 ώρες, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. 
θρομβόλυση ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. 
επεισοδίου ως και 72 ώρες

1,534 8,9 3 0,509 17 0,120 0,172

B70D Π

Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο 
των εγκ. αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση ή συστημ. 
θρομβόλυση, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. 
επεισοδίου ως και 72 ώρες ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία 
οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες

1,177 8,1 3 0,391 15 0,101 0,145

B70E Π

Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία 
οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία 
οξέος εγκεφ. επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς 
σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με επιπλ. διάγνωση ή 
συστημ. θρομβόλυση

1,292 9,8 3 0,428 19 0,092 0,132

B70F Π

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. 
θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. 
θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο 
των εγκεφαλικών αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς 
συστηματική θρομβόλυση

0,877 8,1 3 0,290 15 0,075 0,108

B70G Π

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική 
θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου ή με άλλη σύνθετη 
νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 
4 ημέρες μετά την εισαγωγή

0,789 2,5 x
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B70H Π

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθετη 
νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς 
άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού 
επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή

0,634 2,4 x

B70I Π Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), μία συμπληρωμένη 
ημέρα νοσηλείας 0,284 1,0

B71A Π

Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων 
με σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία με 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,409 16,6 6 0,398 30 0,101 0,144

B71B Π

Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων 
με σύνθετη διάγνωση, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία 
ή με σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός ή χωρίς σύνθετη 
διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε 
παρα- / τετραπληγία

1,299 9,8 3 0,431 19 0,092 0,132

B71C Π

Νοσήματα των κραν. νεύρων και περιφ. νεύρων χωρίς σύνθ. 
θερ. της άκρας χειρός ή με σύνθ. διάγ., χωρίς σοβ. Σ/Ε, εκτός 
από παρα- / τετραπλ. ή χωρίς σύνθ. διάγ., με εξαιρ. σοβ. ή σοβ. 
Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία ή χωρίς σοβ. Σ/Ε, σε παρα- 
/ τετραπλ.

0,978 9,0 3 0,321 18 0,075 0,108

B71D Π

Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων 
χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη θεραπεία της άκρας 
χειρός, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός 
από παρα- / τετραπληγία

0,599 5,4 2 0,379 11 0,077 0,110

B72A Π Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή 
μηνιγγίτιδα, ηλικία < 16 ετών 1,018 6,8 2 0,739 15 0,104 0,150

B72B Π Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή 
μηνιγγίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών 1,280 9,9 3 0,425 21 0,090 0,129

B73Z Π Ιογενής μηνιγγίτιδα 0,840 6,9 2 0,582 14 0,085 0,122
B75Z Π Πυρετικοί σπασμοί 0,442 3,0 2 0,222 5 0,103 0,147

B76B Π

Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές 
Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. διάγνωση ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. 
Σ/Ε ή χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, με ΗΕΓ, με σύνθ. 
διάγνωση

1,268 8,6 3 0,420 19 0,103 0,147

B76C Π

Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. 
διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με εξαιρ. υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία 
≥ 3 ετών ή χωρίς σοβαρές Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, 
με συγγενή δυσπλασία

1,163 8,6 3 0,384 18 0,094 0,135

B76D Π

Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. 
διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 
3 ετών, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς συγγενή 
δυσπλασία

0,675 5,1 11 0,092 0,132

B76E Π

Επιληπτική κρίση, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς 
σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία < 6 ετών ή 
με σύνθετη διάγνωση

0,609 4,2 2 0,371 9 0,101 0,145
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B76F Π

Επιληπτική κρίση, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς 
σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία ≥ 6 ετών, 
χωρίς σύνθετη διάγνωση

0,522 4,1 2 0,309 8 0,089 0,127

B77Z Π Κεφαλαλγία 0,490 3,6 2 0,259 7 0,095 0,136
B78A Π Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία < 1 έτους ή με επιπλεγμένη 

διάγνωση 1,250 7,6 3 0,413 17 0,114 0,164

B78B Π Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επιπλεγμένη 
διάγνωση 0,919 6,6 2 0,665 14 0,097 0,139

B79Z Π Κατάγματα κρανίου, υπνηλία, λήθαργος 0,593 4,4 2 0,350 9 0,093 0,133
B80Z Π Άλλοι τραυματισμοί κεφαλής 0,287 2,3 2 0,109 4 0,087 0,125
B81A Π Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση 1,139 7,2 2 0,811 17 0,109 0,156

B81B Π Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς σύνθετη 
διάγνωση 0,664 5,4 2 0,406 12 0,085 0,122

B82Z Π Άλλα νοσήματα των περιφερικών νεύρων 0,390 3,6 2 0,205 7 0,074 0,106
B84Z Π Μυελοπάθεια αγγειακής αιτιολογίας 1,074 7,4 2 0,534 15 0,101 0,145

B85A Π
Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά 
σύνθετη διάγνωση ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση

1,662 15,4 5 0,329 28 0,075 0,107

B85B Π
Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, 
χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση

1,068 9,1 3 0,350 18 0,081 0,116

B85C Π

Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς 
εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή εγκεφαλικές 
παραλύσεις

0,738 6,3 2 0,472 14 0,081 0,116

B85D Π
Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς 
εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση

0,651 5,6 2 0,397 12 0,081 0,116

B86Z Π Συμπιεστική βλάβη του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη και 
νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο 0,682 6,2 2 0,338 13 0,076 0,110

MDC 02 Νοσήματα και διαταραχές του οφθαλμού

C01A Χ Σύνθετες επεμβάσεις σε διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού 1,543 8,2 3 0,249 16 0,064 0,092

C01B Χ
Άλλες επεμβάσεις σε διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού ή 
μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία εγκεφαλικών 
αγγείων

0,926 6,2 2 0,479 13 0,065 0,094

C02A Χ Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο σε 
κακόηθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακόηθες νεόπλασμα 1,571 7,5 3 0,332 15 0,133 0,133 x

C02B Χ Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο εκτός 
από κακόηθες νεόπλασμα 0,668 3,5 2 0,248 8 0,077 0,111

C03A Χ

Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, 
με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακόηθες 
νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον 
αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη 
τοποθέτηση μοσχεύματος

1,109 5,1 2 0,240 10 0,066 0,095

C03B Χ

Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, 
με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακόηθες 
νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον 
αμφιβληστροειδή

0,938 4,4 2 0,203 8 0,065 0,093
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C03C Χ

Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, 
χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση 
στον αμφιβληστροειδή

0,893 4,7 2 0,267 9 0,064 0,091

C03D Χ

Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, 
χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη 
επέμβαση στον αμφιβληστροειδή

0,779 4,2 2 0,290 7 0,065 0,093

C04A Χ
Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωπεριφακική αφαίρεση του 
φακού (ECCE), μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 
16 ετών

2,325 8,0 3 0,246 15 0,092 0,093 x

C04B Χ
Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση 
του φακού (ECCE), χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, 
ηλικία ≥ 16 ετών

2,034 6,9 2 0,314 12 0,091 0,092 x

C05Z Χ Δακρυοκυστορινοστομία 0,725 3,8 2 0,285 7 0,066 0,095
C06Z Χ Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος 0,898 6,1 2 0,303 13 0,063 0,090

C07A Χ Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωπεριφακική αφαίρεση του 
φακού (ECCE) 0,534 3,2 2 0,146 6 0,063 0,091

C07B Χ Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση 
του φακού (ECCE) 0,473 4,1 2 0,205 8 0,060 0,086

C08A Χ
Αμφοτερόπλευρη εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή 
εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) σε συγγενή 
δυσπλασία του φακού

0,789 3,7 2 0,242 8 0,067 0,096

C08B Χ Εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή 
δυσπλασία του φακού 0,476 2,6 2 0,126 4 0,069 0,099

C10A Χ Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες 0,670 2,5 2 0,185 4 0,088 0,125

C10B Χ Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 
6 ετών 0,564 2,2 2 0,065 3 0,094 0,134

C10C Χ Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία ≥ 
6 ετών 0,536 2,2 2 0,092 3 0,086 0,123

C12Z Χ Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου 0,745 4,0 2 0,360 8 0,070 0,100
C13Z Χ Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών 0,602 3,7 2 0,246 7 0,067 0,096
C14Z Χ Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό 0,557 3,6 2 0,246 8 0,073 0,105
C15Z Χ Άλλες επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή 0,713 4,0 2 0,265 8 0,063 0,090
C16Z Χ Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών 0,883 3,6 2 0,207 7 0,081 0,116

C20A Χ
Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον 
επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις 
στο φακό, ηλικία < 16 ετών

0,667 2,8 2 0,243 5 0,087 0,124

C20B Χ
Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον 
επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις 
στο φακό, ηλικία ≥ 16 ετών

0,551 3,3 2 0,176 6 0,065 0,093

C60Z Π Οξείες και σοβαρές λοιμώξεις των οφθαλμών 0,620 6,8 2 0,415 13 0,063 0,091
C61Z Π Νευρο-οφθαλμολογικά και αγγειακά νοσήματα του οφθαλμού 0,601 5,1 2 0,380 9 0,081 0,116
C62Z Π Ύφαιμα και συντηρητική αντιμετώπιση οφθαλμικού τραύματος 0,364 3,4 2 0,192 7 0,072 0,104
C63Z Π Άλλα νοσήματα του οφθαλμού 0,487 4,1 2 0,254 8 0,080 0,114
C64Z Π Γλαύκωμα, καταρράκτης και νοσήματα του βλεφάρου 0,222 2,4 2 0,074 4 0,065 0,093
C65Z Π Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού 0,564 3,0 2 0,242 6 0,130 0,186 x
C66Z Π Νοσήματα των οφθαλμών στο σακχαρώδη διαβήτη 0,528 5,0 2 0,334 9 0,073 0,105
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MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου

D01B Χ Κοχλιακό εμφύτευμα, ετερόπλευρο 11,523 5,0 2 0,322 8 0,090 0,130

D02A Χ
Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και 
τραχήλου με σύνθετη επέμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων 
με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

6,586 21,6 7 0,477 36 0,155 0,155

D02B Χ
Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και 
τραχήλου χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς συνδυασμό 
επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,960 12,8 4 0,382 24 0,119 0,120

D03Z Χ
Χειρουργική διόρθωση χειλεοσχιστίας, γναθοσχιστίας, 
υπερωιοσχιστίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός 
με χόνδρινο μόσχευμα 

1,452 5,3 2 0,324 9 0,086 0,123

D04Z Χ
Αμφιγναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή 
ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του 
πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημνό

2,211 6,9 2 0,426 11 0,123 0,124

D05A Χ Σύνθετη παρωτιδεκτομή 1,362 5,6 2 0,274 10 0,069 0,098

D05B Χ Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελογόνους αδένες εκτός από 
σύνθετη παρωτιδεκτομή 1,051 5,0 2 0,230 8 0,064 0,092

D06A Χ
Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες 
επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων 
αδένων, ηλικία < 6 ετών

1,096 5,4 2 0,305 10 0,079 0,113

D06B Χ

Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες 
επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων 
αδένων, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 16 ετών ή ηλικία ≥ 16 ετών, 
με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση

0,888 5,1 2 0,416 9 0,066 0,095

D06C Χ

Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες 
επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων 
αδένων, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη 
διάγνωση

0,702 4,6 2 0,301 8 0,059 0,085

D08A Χ Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες 
νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,619 9,3 3 0,380 20 0,123 0,123

D08B Χ Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες 
νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,833 4,9 2 0,409 10 0,112 0,113

D09Z Χ
Αμυγδαλεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις 
ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

1,109 7,5 2 0,384 16 0,102 0,103

D12A Χ Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού 
κόστους 1,054 5,6 2 0,310 12 0,078 0,111

D12B Χ Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου 0,720 4,4 2 0,307 8 0,068 0,097

D13A Χ Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με 
επιπλεγμένη διάγνωση 0,707 4,0 2 0,289 8 0,078 0,112

D13B Χ Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου 
χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση 0,521 3,4 2 0,175 6 0,075 0,108

D15A Χ Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
εμφύτευση κροταφογναθικής ενδοπρόθεσης 2,794 15,6 5 0,410 29 0,092 x

D15B Χ Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,935 13,0 4 0,329 24 0,071 x
D16Z Χ Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο 0,722 3,1 2 0,225 5 0,077 0,110

D19Z Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, 
στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες 
νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας

4,009 24,5 8 0,488 41 0,159 0,160 x
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D20Z Χ Άλλες ακτινοθεραπείες σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, 
στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας 0,983 5,4 12 0,176 0,177 x

D22A Χ Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του 
εδάφους του στόματος ή του προστομίου 1,091 5,8 2 0,274 11 0,066 0,095

D22B Χ
Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του 
στόματος ή του προστομίου

0,625 3,6 2 0,260 7 0,075 0,108

D24A Χ

Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις 
κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με 
συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

4,615 21,7 7 0,392 38 0,088 0,127

D24B Χ
Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις 
κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων

2,410 11,4 4 0,310 22 0,076 0,109

D25A Χ
Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες 
νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση 

3,728 18,9 6 0,410 36 0,130 0,131

D25B Χ Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες 
νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,730 8,5 3 0,308 16 0,109 0,109

D25C Χ Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 2,169 11,9 4 0,350 25 0,082 0,118

D25D Χ Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,127 6,0 2 0,489 12 0,070 0,100

D28Z Χ
Μονογναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και 
τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε 
κακόηθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου

1,256 5,5 2 0,601 10 0,102 x

D29Z Χ Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και 
τραχήλου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα 0,967 4,8 2 0,443 9 0,072 0,103

D30A Χ

Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, 
ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με επεμβ. υψ. 
κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. 
νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προστομ., ηλ. <3 ετών ή με 
σύνθ. διάγν.

0,751 4,2 2 0,254 8 0,067 0,096

D30B Χ

Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες 
επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού 
κόστους, χωρίς σύνθετη διάγνωση

0,625 5,0 2 0,283 8 0,061 0,088

D33Z Χ Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και 
διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου 3,755 19,6 7 0,302 32 0,108 0,108

D35Z Χ Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακόηθες 
νεόπλασμα 1,135 6,1 2 0,332 13 0,109 0,109

D36Z Χ Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων 0,852 4,3 2 0,287 8 0,071 0,102

D37A Χ
Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού 
διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε 
ρινοσχιστία

1,130 4,9 2 0,240 10 0,069 0,098

D37B Χ
Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς πλαστική 
ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή 
σε ρινοσχιστία

0,934 4,9 2 0,212 8 0,060 0,087

D38Z Χ Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων 0,678 4,5 2 0,323 7 0,059 0,084
D39Z Χ Άλλες επεμβάσεις ρινός 0,497 3,1 2 0,212 6 0,071 0,102
D40Z A Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση 0,578 3,0 2 0,166 6 0,082 0,117
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D60A Π

Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, 
περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής 
ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ενδοσκόπηση με άκαμπτο 
ενδοσκόπιο 

0,827 5,3 13 0,111 0,111 x

D60B Π

Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, 
περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής 
ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο 
ενδοσκόπιο 

0,698 6,0 13 0,076 0,110 x

D60C Π
Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,562 3,5 2 0,318 7 0,086 0,124 x

D61A Π Σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές 0,519 5,1 2 0,298 9 0,071 0,102

D61B Π Διαταραχές ισορροπίας (ίλιγγος) εκτός από σύνθετη διαταραχή 
ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές 0,508 4,6 2 0,310 9 0,077 0,110

D62Z Π Αιμορραγία ρινός και ρινοφάρυγγα ή μέση ωτίτιδα ή λοίμωξη του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών 0,366 3,5 2 0,188 6 0,072 0,103

D63Z Π Μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, 
ηλικία < 3 ετών 0,385 2,9 2 0,200 5 0,093 0,133

D64Z Π Λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγόσπασμος και επιγλωττίτιδα 0,306 2,4 2 0,152 4 0,089 0,128
D65Z Π Τραυματισμός και παραμόρφωση ρινός 0,442 3,1 2 0,202 5 0,081 0,116
D66Z Π Άλλα νοσήματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου 0,432 3,6 2 0,192 7 0,076 0,109
D67Z Π Νοσήματα οδόντων και στοματικής κοιλότητας 0,459 3,7 2 0,194 7 0,077 0,111

MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος

E01A Χ

Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, 
εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του 
θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση 
ή επιπλεγμένη διάγνωση

5,016 19,8 7 0,454 37 0,112 0,161

E01B Χ

Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, 
εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του 
θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη 
επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση

3,640 14,0 5 0,420 26 0,105 0,150

E02A Χ Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία < 10 ετών 1,361 6,0 2 0,471 15 0,110 0,158

E02B Χ Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση 
υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών 1,868 12,6 4 0,347 26 0,077 0,111

E02C Χ Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση 
υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση 1,308 9,5 3 0,353 21 0,078 0,112

E02D Χ
Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση 
υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη 
επέμβαση

1,153 8,7 3 0,316 18 0,076 0,109

E03Z Χ
Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοικτής πηγής 
σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, 
περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας

0,803 3,6 11 0,152 0,217 x

E05A Χ Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 3,620 15,9 5 0,476 30 0,105 0,150

E05B Χ Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακόηθες νεόπλασμα 2,625 11,3 4 0,374 20 0,093 0,133

E05C Χ Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα 2,299 11,3 4 0,353 21 0,087 0,125

E06A Χ
Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και 
επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και 
μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,628 14,3 5 0,372 28 0,091 0,130
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E06B Χ

Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και 
επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και 
μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 
16 ετών

2,303 8,2 3 0,423 13 0,108 0,155

E06C Χ

Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και 
επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και 
μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 
16 ετών

1,786 9,2 3 0,359 17 0,082 0,118

E07Z Χ Επεμβάσεις σε σύνδρομο υπνικής άπνοιας 0,777 5,3 2 0,466 9 0,063 0,091

E08A Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος με χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 
ώρες

4,283 21,1 7 0,511 38 0,170 x x

E08B Χ

Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 
25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
περισσότερες από 9 συνεδρίες

3,573 25,1 8 0,433 42 0,138 x x

E08C Χ

Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 
25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες 
από 10 συνεδρίες

1,466 9,7 3 0,472 22 0,146 x x

E36Z Χ
Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής 
φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και 
διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος

6,959 22,1 7 0,962 39 0,305 0,305 x

E40A A

Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με 
μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε 
παιδιά > 196 πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή 
ηλικία < 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, 
ηλικία ≥ 16 ετών

2,547 9,8 3 0,805 21 0,173 0,247 x

E40B A

Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με 
μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 
196 π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών, με 
εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία, ή ARDS, 
ηλικία ≥ 16 ετών

2,608 12,4 4 0,627 25 0,142 0,203 x

E40C A

Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με 
μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία 
σε παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς 
επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 
σε παρα- / τετραπληγία

1,932 9,6 3 0,631 19 0,138 0,198 x

E60A Π Κυστική ίνωση (CF), ηλικία < 16 ετών 1,422 8,5 3 0,468 18 0,165 x
E60B Π Κυστική ίνωση (CF), ηλικία ≥ 16 ετών 1,440 10,0 3 0,473 20 0,142 x

E63Z Π Σύνδρομο υπνικής άπνοιας ή καρδιοαναπνευστική 
πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου έως 2 ημέρες νοσηλείας 0,245 2,2 2 0,099 3 0,078 0,111

E64A Π
Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμονική 
εμβολή 

1,073 9,3 3 0,345 18 0,078 0,112

E64B Π
Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 
ετών

0,606 3,6 7 0,113 0,163

E64C Π
Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 
ετών

0,653 6,2 13 0,072 0,104

E64D Π Αναπνευστική ανεπάρκεια, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας 0,195 1,0
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χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

E65A Π

ΧΑΠ με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ενδοσκόπηση με 
άκαμπτο βρογχοσκόπιο ή με επιπλ. διάγνωση ή βρογχίτιδα και 
βρογχικό άσθμα, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, με 
εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, με 
λοίμωξη από ιό RSV 

1,047 10,7 4 0,255 20 0,067 0,096

E65B Π
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, 
χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με FEV1 < 35%, ηλικία < 1 έτους

0,814 8,5 3 0,265 16 0,066 0,094

E65C Π

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, 
χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς FEV1 < 35%, ηλικία ≥ 1 
έτους

0,639 6,9 2 0,432 13 0,063 0,091

E66A Π Σοβαρό θωρακικό τραύμα με επιπλεγμένη διάγνωση 0,687 6,2 2 0,414 13 0,077 0,110
E66B Π Σοβαρό θωρακικό τραύμα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση 0,466 4,6 2 0,264 9 0,070 0,101

E69A Π

Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία < 1 έτους χωρίς λοίμωξη από ιό RSV ή σε παρα- / 
τετραπληγία

0,646 5,2 11 0,087 0,124

E69B Π

Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, > μίας ημέρες νοσηλείας και ηλ. 
≥ 56 ετών ή με εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥1 έτους, εκτός 
από παρα-/τετραπλ. ή μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή 
χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους, με λοίμωξη από 
ιό RSV 

0,583 5,6 2 0,385 11 0,071 0,103

E69C Π
Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία < 1 έτους, χωρίς λοίμωξη από ιό RSV 

0,441 3,5 2 0,254 7 0,088 0,126

E69D Π

Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλικία ≥ 1 έτους και ηλικία < 6 
ετών και μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστικές διαταραχές 
νεογνικής αρχής ή ηλικία < 16 ετών εκτός από υπεραερισμό

0,389 3,0 2 0,191 5 0,090 0,130

E69E Π

Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλ. ≥6 ετών, μία συμπληρωμένη 
ημέρα νοσηλείας ή ηλ. ≥6 ετών και ηλ. <56 ετών, χωρίς εξαιρ. 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπν. δυσχέρεια και 
αναπνευστικά συμπτώματα χωρίς σύνθ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 
ετών ή σε υπεραερισμό

0,422 3,8 2 0,240 7 0,074 0,106

E70A Π Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία < 3 ετών 0,599 4,8 2 0,397 9 0,087 0,125
E70B Π Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών 0,620 5,8 2 0,296 12 0,072 0,103

E71A Π

Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες της 
μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή με σύνθετη βιοψία 
πνεύμονα

1,153 9,6 3 0,358 20 0,078 0,113 x

E71B Π

Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, μία συμπληρωμένη 
ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
χωρίς βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή χωρίς 
σύνθετη βιοψία πνεύμονα

0,564 4,3 2 0,320 10 0,087 0,125 x

E73A Π Υπεζωκοτική συλλογή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,589 12,9 4 0,381 25 0,083 0,119
E73B Π Υπεζωκοτική συλλογή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,751 6,8 2 0,543 15 0,074 0,106
E74Z Π Διάμεση πνευμονοπάθεια 0,785 7,0 2 0,506 15 0,073 0,105

E75A Π Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών 1,216 6,4 2 0,544 15 0,119 0,171

E75B Π Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών 1,006 9,2 3 0,326 18 0,075 0,107
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Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 
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Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
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Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

E75C Π
Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστική δυσχέρεια και 
αναπνευστικά συμπτώματα με σύνθετη διάγνωση 

0,586 5,1 2 0,357 11 0,076 0,109

E76B Π Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας με εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,182 8,9 3 0,367 0,124

E76C Π Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμοθώρακας 0,879 7,0 2 0,637 14 0,084 0,121

E77A Π

Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με 
καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με 
σύνθετη εντατική θεραπεία στα παιδιά > 196 πόντους εντατικής 
φροντίδας

2,607 12,2 4 0,645 24 0,148 0,212

E77B Π

Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με 
καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με 
πολλαπλές επιπλοκές ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη 
διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου

2,877 17,9 6 0,467 33 0,110 0,157

E77C Π

Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπν. συστήματος με καθορ. 
διάγνωση ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλ. 
επιπλοκές, χωρίς εξαιρ. σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. διάγνωση 
σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρ. 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,762 14,6 5 0,339 28 0,081 0,116

E77D Π

Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με 
καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με 
σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα ή σύνδρομα 
συγγενών δυσπλασιών

1,577 13,4 4 0,386 25 0,081 0,116

E77E Π

Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με 
καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με 
πολύ σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

1,322 10,5 4 0,320 20 0,085 0,122

E77F Π Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με 
καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,051 10,1 3 0,344 19 0,072 0,103

E77G Π
Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς 
σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε 
παρα- / τετραπληγία

0,801 7,0 2 0,395 13 0,079 0,113

E77H Π
Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς 
σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία < 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία

0,643 5,2 2 0,321 10 0,086 0,124

E77I Π
Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς 
σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία

0,660 6,6 2 0,464 13 0,069 0,099

E78Z Π Έλεγχος ή βελτιστοποίηση υφιστάμενης κατ' οίκον μηχανικής 
αναπνοής, έως 2 ημέρες νοσηλείας 0,285 2,0 2 0,103 0,141

MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος

F01A Χ

Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση 
τριών καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή 
αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος 
μυοκαρδιακής αναδιαμόρφωσης 

9,230 13,8 5 0,321 28 0,081 0,117

F01B Χ
Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο 
καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή 
αγγειοχειρουργική επέμβαση

7,693 14,2 5 0,373 26 0,092 0,132

F01C Χ
Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση 
τριών καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή 
αγγειοχειρουργική επέμβαση

7,129 8,3 3 0,265 19 0,067 0,096
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Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

F01D Χ
Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας 
καρδιακής κοιλότητας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή 
αγγειοχειρουργική επέμβαση

7,234 15,8 5 0,404 29 0,089 0,128

F01E Χ

Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας 
καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή 
αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

5,948 14,3 5 0,324 27 0,079 0,114

F01F Χ
Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο 
καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή 
αγγειοχειρουργική επέμβαση

5,964 9,1 3 0,327 20 0,075 0,108

F01G Χ

Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας 
καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή 
αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

4,719 5,5 2 0,605 13 0,069 0,099

F02A Χ Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), 
διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κοιλοτήτων 5,611 4,0 2 0,354 9 0,068 0,098

F02B Χ Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), 
διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας 4,212 3,6 2 0,611 7 0,069 0,100

F03A Χ Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με 
πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδαρτηρεκτομή 8,584 18,4 6 0,718 32 0,234 0,235

F03B Χ
Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 
έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία

6,300 13,6 5 0,633 22 0,233 0,233

F03C Χ

Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση 
σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σε συγγενή 
καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση

6,663 17,2 6 0,512 30 0,179 0,179

F03D Χ

Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση 
σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή 
σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία < 16 ετών

5,203 10,2 3 0,814 18 0,239 0,240

F03E Χ

Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά 
υποθερμία, ηλικία ≥ 16 ετών, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη 
επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια

5,606 15,0 5 0,508 26 0,169 0,170

F03F Χ

Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά 
υποθερμία, χωρίς τριπλή / διπλή επέμβαση, εκτός από συγγενή 
καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από 
ενδοκαρδίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών

4,761 11,8 4 0,514 19 0,174 0,175

F05Z Χ

Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με 
διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, 
με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή 
καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά 
υποθερμία

6,631 15,4 5 0,688 28 0,223 x

F06A Χ
Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με 
πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή 
επέμβαση στην καρωτίδα

8,902 20,8 7 0,695 38 0,234 0,235

F06B Χ
Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με 
πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, 
χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα

7,408 22,5 8 0,479 39 0,170 0,171
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νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

F06C Χ

Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς 
πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή 
επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με 
επανεγχείρηση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με 
διεγχειρητική κατάλυση

5,523 13,7 5 0,605 25 0,221 x

F06D Χ

Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς 
πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, 
χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική 
επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση, χωρίς 
διεγχειρητική κατάλυση

5,114 16,5 5 0,551 28 0,167 x

F06E Χ

Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλ. 
σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. 
στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. ή με 
διεγχειρητική κατάλυση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς 
επανεγχείρηση

4,662 15,8 5 0,470 25 0,104 x

F06F Χ

Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς 
πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, 
χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική 
καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση

3,859 11,0 4 0,473 18 0,121 x

F07A Χ Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία < 1 έτους 
ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση 6,141 14,3 5 0,595 26 0,208 0,208

F07B Χ
Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία ≥ 1 έτους, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική 
επέμβαση

4,411 11,4 4 0,574 19 0,202 0,202

F08A Χ
Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική 
κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό 
ανεύρυσμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή

6,411 18,5 6 0,662 35 0,150 0,215

F08B Χ

Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, 
χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρυσμα, χωρίς 
σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς 
χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείρηση, με εξαιρ. 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

4,198 19,6 7 0,341 36 0,085 0,122

F08C Χ

Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς 
πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. 
επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή 
επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., με εξ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με 
καθ. επέμβ. στην αορτή

3,429 17,8 6 0,328 33 0,077 0,111

F08D Χ

Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς 
πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. 
επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. 
στην αορτή ή επανεγχ, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς καθ. 
επέμβ. στην αορτή

2,660 12,8 4 0,331 22 0,073 0,104

F08E Χ

Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς 
πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. 
στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. 
στην αορτή, χωρίς επανεγχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. 
επέμβ. στην αορτή

2,140 11,2 4 0,260 20 0,065 0,094

F08F Χ

Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική 
κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς 
θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην 
αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση 
στην αορτή

1,741 8,5 3 0,257 15 0,064 0,091
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Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

F09A Χ
Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 3 
ετών

3,749 10,8 4 0,588 21 0,152 0,218

F09B Χ
Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 
3 ετών και < 10 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

3,253 10,6 4 0,512 22 0,135 0,194

F09C Χ
Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 
10 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,957 7,4 2 0,527 14 0,100 0,143

F12A Χ
Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κοιλοτήτων 
με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή 
διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)

5,432 16,3 5 0,337 33 0,072 0,104

F12B Χ

Εμφύτευση βηματοδ., σύστημα 3 καρδ. κοιλοτ. χωρίς εξαιρ. υψ. 
βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης, χωρίς διαδερμ. αγγειοπλ. 
στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κοιλοτ., 
χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥16 ετών, με αφαίρεση ηλεκτρ. με 
Excimer-Laser

3,630 8,0 3 0,257 17 0,068 0,097

F12C Χ Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, 
ηλικία < 16 ετών 3,374 7,1 2 0,669 13 0,132 0,189

F12D Χ Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, 
ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση 3,259 10,7 4 0,311 21 0,082 0,117

F12E Χ

Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, 
χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση 
ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου

2,610 12,9 4 0,365 25 0,079 0,114

F12F Χ
Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας 
κοιλ, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες 
επεμβάσεις ή ηλικία < 16 ετών

2,289 9,7 3 0,316 20 0,068 0,098

F12G Χ

Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, 
χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση 
ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση 
ηλεκτροδίου

1,732 6,3 2 0,551 13 0,072 0,103

F12H Χ

Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας 
κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε 
καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, με εμφύτευση 
καταγραφέα συμβάντων

1,719 5,6 2 0,334 12 0,066 0,094

F12I Χ

Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας 
κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε 
καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εμφύτευση 
καταγραφέα συμβάντων

1,616 9,4 3 0,309 20 0,069 0,099

F13A Χ

Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 
στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς 
χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις

3,374 29,4 10 0,272 46 0,065 0,093

F13B Χ

Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 
στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς 
χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις

1,634 14,6 5 0,280 28 0,067 0,096

F13C Χ
Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 
στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,215 11,6 4 0,248 22 0,060 0,086
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Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

F14A Χ

Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες 
επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή 
αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή 
καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

3,249 17,1 6 0,352 32 0,087 0,124

F14B Χ

Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες 
επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή 
αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή 
καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,174 11,4 4 0,315 22 0,077 0,111

F15Z Χ

Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
πολλ. επιπλοκές ή με σύνθ. διάγνωση και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή 
με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία < 16 ετών ή διαγνωστική 
καρδιολογική επέμβ., > 2 ημέρες νοσηλείας, με πολλ. επιπλ. ή 
ενδοκαρδίτιδα

4,030 18,6 6 0,522 34 0,118 0,169

F17A Χ Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών 
κοιλοτήτων ή ηλικία < 16 ετών 1,176 3,2 2 0,222 6 0,072 0,104

F17B Χ Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας 
κοιλ, ηλικία ≥ 16 ετών 0,886 3,4 2 0,179 7 0,069 0,099

F18A Χ

Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / 
απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 
ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση 
ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση

2,548 11,1 4 0,330 23 0,083 0,120

F18B Χ

Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / 
απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 
ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση 
ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση

1,558 10,2 3 0,345 23 0,071 0,102

F18C Χ

Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / 
απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 
ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση 
ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση

1,437 5,4 2 0,722 12 0,076 0,109

F18D Χ

Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / 
απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 
ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση 
ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση

0,759 4,4 2 0,390 9 0,069 0,099

F19A Χ
Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την 
αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

2,339 8,0 3 0,389 18 0,102 0,146

F19B Χ

Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή 
και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. 
αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. 
επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία 
< 6 ετών

1,715 2,9 2 0,299 5 0,144 0,207

F19C Χ

Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή 
και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. 
αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. 
επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία 
≥ 6 ετών

1,835 5,3 2 0,433 10 0,106 0,151

F20Z Χ
Αμφοτερόπλευρη απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με 
καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

1,073 6,3 2 0,247 16 0,055 0,079

F21A Χ Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, 
με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση 2,549 21,9 7 0,279 39 0,063 0,090



Σελίδα 23

Gr-DRG, Έκδοση 2019 

Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)
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F21B Χ Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, 
χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση 1,853 13,8 5 0,259 28 0,066 0,094

F21C Χ Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, 
χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση 1,337 13,6 5 0,247 26 0,064 0,091

F24A Χ

Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με 
διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,620 12,1 4 0,404 23 0,093 0,134

F24B Χ

Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με 
διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,647 6,4 2 0,753 12 0,089 0,127

F27A Χ Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με 
αγγειοχειρουργική επέμβαση 3,738 24,5 8 0,286 41 0,065 0,094

F27B Χ
Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, 
χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός

1,930 18,4 6 0,269 34 0,062 0,088

F27C Χ
Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, 
χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός

1,385 14,0 5 0,230 27 0,058 0,083

F28A Χ Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή 
μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 4,487 30,2 10 0,320 47 0,074 0,107

F28B Χ

Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, 
εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, 
χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση 
δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,269 18,8 6 0,311 35 0,070 0,100

F28C Χ

Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, 
εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, 
χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,746 16,4 5 0,282 30 0,060 0,086

F30Z Χ Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική 
χειρουργική επέμβαση σε παιδιά 7,145 14,7 5 0,776 25 0,264 0,264

F36A Χ

 Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του 
κυκλοφορικού συστήματος > 1176 / 1104 πόντους εντατικής 
φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 πόντους 
εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent 
στην αορτή

16,019 36,1 12 1,019 53 0,339 x x

F36B Χ

Σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ. και <1176/1105 π. εντ. 
φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή >1176/1104 π. εντ. 
φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-
πράξη σε πολλ. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του 
κυκλοφορικού συστ.

9,637 27,4 9 0,804 44 0,264 x x

F39A Χ
Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με αμφοτερόπλευρη 
επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,803 4,1 2 0,221 10 0,063 0,091

F39B Χ
Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών χωρίς 
αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,668 2,6 2 0,140 4 0,075 0,108

F41A A Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,806 12,5 4 0,378 24 0,085 0,122

F41B A Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,975 6,3 2 0,498 13 0,081 0,116
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F42Z Χ

Χειρ. επέμβ. σε σύνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό 
χειρουργείο, καθορ. επεμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες 
επεμβ. με εξωσωμ. κυκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική 
επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς 
εξωσωμ. κυκλοφ. με σύνθ. επέμβ.

9,950 17,2 6 0,665 32 0,232 0,232

F43A A
Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του 
κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική 
θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας 

6,072 18,0 6 0,767 35 0,179 0,256 x

F43B A

Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του 
κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη 
εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με 
πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη

4,022 15,4 5 0,643 31 0,146 0,209 x

F43C A

Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του 
κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη 
εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη

2,660 12,6 4 0,605 25 0,134 0,193 x

F46A A
Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες 
νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 14 ετών

1,500 4,1 8 0,122 0,174

F46B A
Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες 
νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών

1,053 8,5 17 0,065 0,094

F49A A

Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες 
νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη 
επέμβαση

2,313 14,4 5 0,364 28 0,088 0,127

F49B A

Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες 
νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη 
επέμβαση

1,788 14,2 5 0,294 27 0,073 0,104

F49C A

Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες 
νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 
ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με 
καρδιακή χαρτογράφηση

1,203 3,5 2 0,237 7 0,095 0,136

F49D A

Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες 
νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 
ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, με σύνθετη επέμβαση

1,256 7,4 2 0,402 15 0,076 0,109

F49E A

Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες 
νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 
ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, χωρίς σύνθετη επέμβαση

0,757 5,5 2 0,258 10 0,066 0,094

F49F A
Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας, ηλικία ≥ 15 ετών, με καθορισμένη επέμβαση

0,650 1,0

F49G A
Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση

0,402 1,0

F50A Χ
Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση 
στον αριστερό κόλπο ή εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση ή 
εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων

3,098 4,1 2 0,314 8 0,095 0,136
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F50B Χ

Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση 
στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, 
χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, με διαδιαφραγματικό 
καθετηριασμό αριστερής καρδιάς

2,169 3,5 2 0,556 7 0,093 0,133

F50C Χ

Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση 
στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, 
χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς 
διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς

2,125 4,1 2 0,165 9 0,082 0,117

F50D Χ

Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία χωρίς σύνθετη κατάλυση 
στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, 
χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς 
διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς

1,531 3,7 2 0,277 8 0,079 0,113

F51A Χ Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, 
θωρακική ή με καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων 8,901 11,4 4 0,535 22 0,131 0,188

F51B Χ Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, μη 
θωρακική, χωρίς καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων 5,996 9,0 3 0,427 17 0,100 0,143

F52A Χ Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,993 11,0 4 0,333 21 0,085 0,122

F52B Χ
Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή 
με ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία 

1,322 6,1 2 0,581 11 0,086 0,124

F56A Χ
Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

2,041 8,5 3 0,335 18 0,083 x

F56B Χ
Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ή κρυοπλαστική

1,263 3,6 2 0,339 7 0,079 x

F58A Χ Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,535 8,1 3 0,294 16 0,076 x

F58B Χ Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,950 3,5 2 0,258 7 0,076 0,109

F59A Χ

Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., 
χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. 
αγγειοχ. επεμβ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρια σύνθ. αγγειοχ. 
επέμβ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. 
ταχύτητας περιστροφής

2,148 12,2 4 0,375 25 0,086 0,123

F59B Χ

Σύνθετη ή πολλ. αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς 
αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. 
αμφοτερόπλ. ή μέτρια σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. 
διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. 
ταχύτητας περιστροφής

1,504 6,7 2 0,506 15 0,096 0,137

F59C Χ

Μέτρια σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές 
αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής 
ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση

0,965 4,0 2 0,277 9 0,115 0,164

F60A Π Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική 
επέμβαση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,367 10,8 4 0,334 21 0,087 0,124

F60B Π Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική 
επέμβαση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,765 7,0 2 0,575 14 0,076 0,109

F61A Π Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με επιπλεγμένη διάγνωση ή με 
πολλαπλές επιπλοκές 3,528 30,8 10 0,335 48 0,076 0,109

F61B Π Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς 
πολλαπλές επιπλοκές 2,444 24,8 8 0,297 42 0,067 0,096
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Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

F62A Π Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, με αιμοκάθαρση ή πολλαπλές επιπλοκές 1,480 14,2 5 0,292 28 0,072 0,103

F62B Π
Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε ή χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές

0,812 8,9 3 0,266 17 0,063 0,090

F63A Π Φλεβική θρόμβωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,991 9,6 3 0,318 19 0,070 0,100
F63B Π Φλεβική θρόμβωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,610 6,3 2 0,428 12 0,065 0,093
F64Z Π Δερματικά έλκη σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 0,866 9,9 3 0,286 19 0,061 0,087

F65A Π Περιφερική αγγειακή νόσος με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,368 12,3 4 0,333 24 0,076 0,109

F65B Π Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,689 6,2 2 0,417 14 0,074 0,106

F66A Π Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε 1,230 11,8 4 0,299 20 0,071 0,102

F66B Π Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 0,452 3,0 2 0,268 6 0,074 0,106

F67A Π Υπέρταση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,905 9,1 3 0,294 18 0,068 0,097
F67B Π Υπέρταση με επιπλεγμένη διάγνωση ή σοβαρές Σ/Ε 0,621 6,5 2 0,435 13 0,065 0,094

F67C Π Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών 0,520 3,8 2 0,260 8 0,096 0,137

F67D Π Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών 0,448 4,6 2 0,277 9 0,066 0,095

F68A Π Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία < 6 ετών 0,955 5,6 2 0,655 13 0,117 0,167
F68B Π Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία ≥ 6 ετών 0,791 2,8 2 0,517 6 0,104 0,149
F69A Π Βαλβιδοπάθειες με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,091 10,3 3 0,324 20 0,066 0,095

F69B Π Βαλβιδοπάθειες χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε 0,527 3,7 2 0,321 8 0,076 0,109

F70A Π Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 1,392 10,7 4 0,339 22 0,089 0,127

F70B Π Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,612 5,2 2 0,431 11 0,077 0,111

F71A Π
Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας 
με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλεκτροφυσιολογική 
εξέταση της καρδιάς με καθετήρα

1,069 9,7 3 0,330 19 0,072 0,103

F71B Π
Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς 
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς με καθετήρα

0,465 4,6 2 0,281 9 0,069 0,098

F72A Π Ασταθής στηθάγχη με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,838 7,9 3 0,263 15 0,070 0,100
F72B Π Ασταθής στηθάγχη χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,457 3,6 2 0,270 7 0,073 0,105
F73Z Π Συγκοπή και κυκλοφορική κατέρρειψη 0,478 4,6 2 0,308 9 0,072 0,103
F74Z Π Θωρακικό άλγος 0,391 3,1 2 0,224 6 0,082 0,117

F75A Π Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,545 12,7 4 0,363 25 0,080 0,115

F75B Π Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών 1,020 6,0 2 0,779 14 0,111 0,159

F75C Π Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 9 ετών και ηλικία < 18 ετών 0,771 4,7 2 0,355 10 0,106 0,152

F75D Π Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 18 ετών 0,648 5,1 2 0,412 12 0,077 0,110
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Συντελεστής βαρύτητας 
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F77Z Π Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και 
διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος 1,482 14,7 27 0,070 0,100

F95A Χ
Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού 
διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλειση ωτίου αριστερού 
κόλπου 

3,673 3,5 2 0,285 7 0,114 0,164

F95B Χ Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού 
διαφράγματος, ηλικία ≥ 19 ετών 2,851 2,8 2 0,361 5 0,097 0,139

F98Z Χ Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες 12,767 14,4 5 0,484 27 0,118 0,169

MDC 06 Νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος

G01Z Χ
Εκσπλάχνωση της ελάσσονος πυέλου ή καθορισμένες 
επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική 
θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας

5,464 22,1 7 0,485 39 0,108 0,154

G02A Χ

Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία 
< 2 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 392 
πόντους εντατικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο 
λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση

3,629 19,3 6 0,408 36 0,089 0,127

G02B Χ

Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο 
πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. 
εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις 
στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση

3,157 16,6 6 0,333 30 0,084 0,121

G03A Χ
Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το 
δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές 
επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα

5,660 20,6 7 0,485 35 0,115 0,165

G03B Χ

Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το 
δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς 
πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες 
νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση

4,452 18,5 6 0,428 32 0,097 0,139

G03C Χ

Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το 
δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς 
πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες 
νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση

4,093 18,3 6 0,409 32 0,094 0,135

G04A Χ

Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλ. <4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή 
ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε 
ή διενέργ. εντεροστ., ηλ. <6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκοιλ. 
αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά 
>392 π. εντ. φρ.

2,641 11,5 4 0,463 23 0,113 0,162

G04B Χ

Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία < 4 ετών ή με εξαιρ. υψηλής 
ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ 
έντερο με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια 
εντεροστομίας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική 
ενδοκοιλιακών αγγείων

2,651 15,6 5 0,354 29 0,079 0,114

G07A Χ

Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκ. συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα 
με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος 
εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βαρ. 
Σ/Ε, ηλ. <3 ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοαυλ. επέμβ. στα 
ενδοκοιλ. αγγεία

1,389 6,3 2 0,473 14 0,105 0,151

G07B Χ

Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε 
περιτονίτιδα με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρ. 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή 
ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 10 ετών

1,499 8,2 3 0,310 16 0,079 0,114
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G07C Χ

Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε 
περιτονίτιδα με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών

1,290 8,4 3 0,261 15 0,065 0,094

G08A Χ Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 
έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 2,496 14,4 5 0,305 28 0,074 0,106

G08B Χ Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 
έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,245 6,1 2 0,578 11 0,059 0,085

G09Z Χ Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκήλες, 
ηλικία ≥ 56 ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης 0,848 3,0 2 0,132 5 0,066 0,095

G10Z Χ Καθορισμένες επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων αγγείων, 
παγκρέατος, νεφρού και σπληνός 2,992 15,1 5 0,360 28 0,083 0,120

G11A Χ Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή 
πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία < 10 ετών 1,219 6,3 2 0,406 12 0,090 0,129

G11B Χ Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή 
πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία ≥ 10 ετών 0,688 4,7 2 0,304 9 0,059 0,084

G12A Χ Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη 2,534 12,1 4 0,423 25 0,098 0,140

G12B Χ Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρια σύνθετη OR-
πράξη 1,688 11,9 4 0,320 25 0,075 0,108

G12C Χ Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρια 
σύνθετη OR-πράξη 0,919 5,7 2 0,480 14 0,071 0,102

G13Z Χ Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,846 12,6 4 0,365 25 0,081 0,117

G15Z Χ Ακτινοθεραπεία και μείζονα ενδοκοιλιακή επέμβαση 3,883 22,0 7 0,397 39 0,126 0,127

G16A Χ

Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη 
επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με 
ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση 
ηπατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιπλοκές

6,833 21,2 7 0,566 37 0,131 0,187

G16B Χ

Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη 
επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με 
ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση 
ηπατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές

3,818 17,8 6 0,356 32 0,084 0,121

G17A Χ Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακόηθες 
νεόπλασμα 3,145 15,0 5 0,346 27 0,081 0,116

G17B Χ Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα 2,490 12,6 4 0,314 23 0,070 0,100

G18A Χ
Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως 
συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών με εξαιρετικά σύνθετη 
επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση

3,290 16,6 6 0,344 31 0,087 0,125

G18B Χ

Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως 
συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ 
σύνθετη επέμβαση

2,176 12,9 4 0,335 24 0,073 0,104

G18C Χ

Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως 
συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ 
σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση

2,132 10,5 4 0,260 19 0,069 0,100

G18D Χ

Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως 
συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση

1,075 6,6 2 0,296 14 0,063 0,090
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Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

G19A Χ

Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το 
δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή 
ηλικία ≥ 2 ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακόηθες 
νεόπλασμα ή ηλικία < 16 ετών

2,533 13,1 4 0,385 26 0,082 0,118

G19B Χ

Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το 
δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή 
ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση

2,000 11,1 4 0,327 22 0,082 0,118

G19C Χ

Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το 
δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή 
ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από 
κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη 
επέμβαση

1,389 7,0 2 0,305 12 0,061 0,088

G21A Χ

Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις 
στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών

1,097 5,0 2 0,303 9 0,085 0,122

G21B Χ

Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις 
στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση

1,020 6,8 2 0,720 14 0,068 0,098

G21C Χ

Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις 
στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση

0,696 4,6 2 0,304 9 0,065 0,093

G22A Χ
Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε 
περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία < 10 ετών

1,196 6,5 2 0,382 11 0,082 0,118

G22B Χ

Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε 
περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 
16 ετών

1,163 6,6 2 0,340 13 0,072 0,103

G22C Χ
Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε 
περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία ≥ 16 ετών

1,050 6,2 2 0,298 11 0,067 0,097

G23A Χ
Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από 
περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία < 10 ετών

0,821 4,1 2 0,234 7 0,080 0,115

G23B Χ

Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από 
περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 
14 ετών

0,791 4,0 2 0,246 7 0,070 0,101

G23C Χ
Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από 
περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία ≥ 14 ετών

0,717 3,8 2 0,232 6 0,068 0,097

G24A Χ

Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες 
κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και 
μηροκήλες, ηλ. ≥ 1 έτους και < 56 ετών ή επεμβ. σε 
βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, με πλ. 
ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος

1,312 6,9 2 0,293 13 0,059 0,085
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Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

G24B Χ

Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες 
κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και 
μηροκήλες, ηλ. ≥1 έτους και <56 ετών ή επεμβ. σε 
βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥56 ετών, χωρίς πλ. 
ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος

0,706 3,4 2 0,191 7 0,065 0,093

G25Z Χ Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία ≥ 1 χρόνων 
ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία < 1 έτους 0,675 2,6 2 0,124 4 0,075 0,108

G26Z Χ Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό 0,510 3,3 2 0,149 7 0,067 0,097

G27A Χ

Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού 
συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

4,255 30,0 10 0,410 47 0,137 0,137 x

G27B Χ

Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού 
συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,169 16,3 5 0,427 31 0,131 0,131 x

G29Z Χ Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού 
συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας 0,990 5,7 11 0,169 0,170 x

G33Z Χ Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και 
διαταραχές του πεπτικού συστήματος 7,549 30,2 10 0,483 47 0,160 0,160

G35Z Χ Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα 
και διαταραχές του πεπτικού συστήματος 9,045 44,1 15 0,402 61 0,137 0,137

G36Z Χ
Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής 
φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και 
διαταραχές του πεπτικού συστήματος

13,694 34,6 12 0,956 52 0,332 x x

G37Z Χ Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές 
του πεπτικού συστήματος 4,673 18,8 6 0,438 32 0,098 0,140

G38Z Χ Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε 
νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος 6,577 23,3 8 0,573 40 0,197 0,197

G40Z A Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση 
σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος 3,273 15,9 5 0,567 32 0,125 0,179

G46A A

Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του 
πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, 
σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά

1,835 12,6 4 0,395 25 0,088 0,126

G46B A

Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του 
πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, 
σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με 
σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση οισοφάγου, ή καυτηριασμός 
με ραδιοσυχνότητες

1,269 9,8 3 0,370 20 0,079 0,114

G46C A

Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. 
γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με 
σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με 
σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση οισοφάγου, χωρίς 
καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες

0,903 6,5 2 0,539 14 0,075 0,108

G47Z A

Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού 
συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 
ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία 
< 15 ετών

0,815 6,1 2 0,452 13 0,073 0,105

G48A A
Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, με σοβαρή λοίμωξη 
του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου

1,471 13,1 4 0,335 26 0,072 0,103
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Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

G48B A

Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς σοβαρή 
λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από 
μεταμόσχευση οργάνου

1,078 9,2 3 0,304 19 0,069 0,100

G48C A

Κολονοσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη 
επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, 
χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά 
από μεταμόσχευση οργάνου

0,900 7,0 2 0,580 15 0,072 0,104

G50Z A
Γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη 
σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών

0,818 7,0 2 0,521 16 0,067 0,096

G60A Π Κακόηθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, περισσότερες 
της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,553 4,8 12 0,079 0,113 x

G60B Π
Κακόηθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

0,391 3,0 2 0,167 6 0,086 0,123 x

G64A Π Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του 
πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,364 11,8 4 0,318 23 0,075 0,108

G64B Π Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του 
πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,597 5,5 2 0,390 12 0,069 0,099

G65Z Π Απόφραξη της πεπτικής οδού 0,487 4,3 2 0,286 9 0,075 0,107

G66Z Π Κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 56 ετών και 
με Σ/Ε 0,558 5,0 2 0,346 11 0,071 0,102

G67A Π

Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, 
πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος 
με καθορισμένη επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετη πράξη ή με 
αιμοκάθαρση

0,686 5,8 2 0,420 13 0,075 0,107

G67B Π

Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, 
πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος 
με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
ηλικία < 3 ετών ή ≥ 75 ετών ή σοβαρές Σ/Ε σε καθορισμένη 
διάγνωση

0,525 4,7 2 0,307 10 0,073 0,105

G67C Π

Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, 
πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος 
χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,402 3,6 2 0,215 7 0,070 0,100

G70A Π Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών 0,653 4,2 2 0,357 10 0,090 0,129

G70B Π Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών 0,728 6,5 2 0,468 13 0,070 0,100

G71Z Π Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος 0,462 3,6 2 0,189 8 0,071 0,102

G72A Π
Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού 
συστήματος ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία 
< 3 ετών

0,326 2,4 2 0,155 4 0,095 0,136

G72B Π
Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού 
συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια 
λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 56 ετών, ή χωρίς Σ/Ε

0,331 2,8 2 0,160 5 0,077 0,110

G73Z Π Γαστρεντερική αιμορραγία ή πεπτικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας 0,767 6,0 12 0,077 0,110

G74Z Π Αιμορροϊδοπάθεια 0,435 3,6 2 0,199 7 0,069 0,098

G77Z Π Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και 
διαταραχές του πεπτικού συστήματος 1,573 13,4 25 0,078 0,112
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Μέση 
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Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

MDC 07 Νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος

H01A Χ
Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες 
επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή 
ακτινοθεραπεία, με σύνθετη επέμβαση

5,001 19,4 6 0,491 35 0,152 0,153

H01B Χ
Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες 
επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή 
ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση

4,134 17,6 6 0,400 33 0,137 0,137

H02A Χ Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα 
αγγεία σε κακόηθες νεόπλασμα 3,766 20,1 7 0,334 35 0,082 0,117

H02B Χ Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα 
αγγεία εκτός από κακόηθες νεόπλασμα 3,195 16,7 6 0,316 31 0,079 0,114

H05Z Χ Λαπαροτομία και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο 
κύστη και τα χοληφόρα αγγεία 2,387 13,9 5 0,299 27 0,075 0,108

H06A Χ
Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας με 
καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, 
σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές

3,175 15,8 5 0,405 31 0,090 0,129

H06B Χ

Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς 
καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, 
σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό 
εμβολισμό

1,342 3,8 2 0,263 8 0,222 0,317

H06C Χ

Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς 
καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, 
σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό 
εμβολισμό

1,204 4,7 2 0,341 11 0,166 0,237

H07A Χ Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές 
επιπλοκές 2,474 12,1 4 0,355 22 0,082 0,118

H07B Χ Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς 
πολλαπλές επιπλοκές 1,635 9,9 3 0,333 19 0,071 0,101

H08A Χ Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή 
επιπλεγμένη διάγνωση 1,669 11,0 4 0,265 20 0,067 0,097

H08B Χ Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη 
διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση 0,797 4,3 2 0,177 8 0,063 0,090

H09A Χ
Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις 
πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, 
χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

3,544 17,1 6 0,400 32 0,098 0,141

H09B Χ

Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις 
πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, 
χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακόηθες νεόπλασμα ή με 
καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας

2,417 11,1 4 0,344 19 0,087 0,124

H09C Χ

Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις 
πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, 
χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς 
καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας

1,491 7,6 3 0,270 14 0,075 0,107

H12A Χ Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση 2,628 18,6 6 0,352 35 0,080 0,114

H12B Χ Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση 1,238 9,1 3 0,297 20 0,069 0,098

H15Z Χ

Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των 
χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας 
ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες 
ακτινοθεραπείας

3,811 22,8 8 0,457 40 0,160 0,161 x
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Συντελεστής βαρύτητας 
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H16Z Χ
Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, 
των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της 
μίας ημέρες νοσηλείας

1,423 3,6 7 0,368 0,368 x

H33Z Χ
Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και 
διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του 
παγκρέατος

7,652 28,9 10 0,472 46 0,164 0,164

H36Z Χ
Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντατικής 
φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των 
χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος

8,885 30,1 10 0,779 47 0,259 x x

H38Z Χ
Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση 
για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων 
αγγείων και του παγκρέατος

7,207 23,6 8 0,623 41 0,211 0,212

H40Z A Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κιρσών οισοφάγου 1,435 9,3 3 0,411 19 0,093 0,133

H41A A Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή φωτοδυναμική θεραπεία 2,181 14,8 5 0,330 29 0,078 0,112

H41B A Σύνθετη θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς 
φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία < 16 ετών ή σύνθετη επέμβαση 1,255 8,9 3 0,296 18 0,070 0,100

H41C A
Σύνθετη θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία ≥ 16 
ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP

0,790 5,5 2 0,417 12 0,068 0,098

H60Z Π Ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,490 13,3 4 0,354 27 0,074 0,107

H61A Π

Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και 
του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με 
σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
θρόμβωση πυλαίας

1,096 9,5 3 0,346 21 0,076 0,110 x

H61B Π

Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και 
του παγκρέατος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς 
σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
χωρίς θρόμβωση πυλαίας

0,586 4,5 2 0,343 10 0,086 0,123 x

H62A Π Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους 
νεοπλάσματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία < 16 ετών 0,761 6,0 2 0,379 13 0,088 0,127

H62B Π

Νοσήματα του παγκρέατος εξαιρουμένου του κακοήθους 
νεοπλάσματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών ή 
ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,844 8,1 3 0,257 16 0,067 0,096

H62C Π Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους 
νεοπλάσματος χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα 0,595 5,8 2 0,376 12 0,066 0,094

H63A Π

Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλ., 
ηπατική κίρρωση και καθορ. μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, > μίας 
ημέρες νοσηλείας, με σύνθ. διάγν. και εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε 
ή με σύνθ. διάγν. ή εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους

1,398 11,2 4 0,334 23 0,084 0,120

H63B Π

Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους 
νεοπλάσματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις 
ηπατίτιδες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη 
διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία 
≥ 1 έτους

0,924 8,4 3 0,290 17 0,072 0,104

H63C Π

Νοσήματα του ήπατος, εξαιρουμένης της κακοήθους 
νεοπλάσματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις 
ηπατίτιδες, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς 
σύνθετη διάγνωση και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

0,554 4,8 2 0,321 10 0,075 0,107

H64Z Π Νοσήματα της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών 0,562 5,4 2 0,370 11 0,068 0,098
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H78Z Π Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές 
του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος 3,714 17,9 6 0,574 35 0,193 0,193

MDC 08 Νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

I01Z Χ
Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες 
επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη 
διάγνωση

5,334 30,7 10 0,300 48 0,068 0,098

I02A Χ

Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, 
εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, 
επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών 
μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-
πράξη 

10,478 49,9 17 0,366 67 0,087 0,125

I02B Χ

Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. 
της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή 
σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-
πράξη ή με εξαιρ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και 
σύνθ. OR-πράξη

6,907 38,7 13 0,324 56 0,076 0,109

I02C Χ

Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, 
εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε 
πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρ. 
υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. 
ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη

4,764 31,3 10 0,308 48 0,069 0,099

I02D Χ
Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης 
έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

3,684 26,2 9 0,287 43 0,069 0,099

I03A Χ

Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης με 
επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή 
αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις 
στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

4,617 26,7 9 0,325 44 0,077 0,110

I03B Χ

Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ ισχίον άρθρωσης με 
επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή 
αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλ. μείζονες επεμβάσεις στις 
αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

3,199 17,8 6 0,276 31 0,065 0,094

I04Z Χ Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην 
άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση 3,265 18,2 6 0,288 32 0,067 0,096

I05Z Χ

Άλλες μείζονες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή 
αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης, χωρίς 
επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη 
επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,814 13,4 4 0,337 24 0,071 0,101

I06A Χ

Σύνθετες επεμβ. σπ. στήλης με απελευθ. της σπ. στήλης ή 
διόρθ. δυσμορφ. του θώρ., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με 
εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλ. χρόνους ή με 
πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με αποσυμπ. του 
νωτ. σωλ. >3 τμήμ.

8,208 21,7 7 0,464 39 0,105 0,150

I06B Χ

Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και 
τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική 
στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, 
ηλικία < 19 ετών

6,838 14,0 5 0,496 23 0,124 0,178

I06C Χ

Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. 
στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος 
ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλ., με εξαιρ. 
υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική 
σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα

6,524 20,3 7 0,391 37 0,095 0,136
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I06D Χ

Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και 
τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, 
χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό 
φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

5,952 19,8 7 0,378 36 0,094 0,134

I06E Χ

Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και 
τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, 
χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό 
φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,873 10,1 3 0,343 21 0,071 0,102

I07Z Χ Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού ιστού 2,456 19,4 6 0,314 36 0,068 0,098

I08A Χ

Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου 
οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες 
διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε 
εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα ή με καθορισμένη 
επέμβαση σε κάταγμα της πυέλου

3,517 17,3 6 0,345 34 0,084 0,120

I08B Χ

Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου 
οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες 
διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε 
εγκεφ. παράλυση ή σπαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε 
κάταγμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών

2,669 10,4 3 0,454 22 0,092 0,131

I08C Χ

Άλλες επεμβ. της κατ΄ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. 
πολλ. επέμβ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. ≥16 ετών ή με σύνθ. 
επέμβ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάταγμα πυέλου 
ή αντικατ. της κατ' ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη 
σπ. στήλη

3,355 18,9 6 0,344 33 0,077 0,110

I08D Χ

Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου 
οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης, εκτός από 
παρα- / τετραπληγία, χωρίς καθορισμένες επεμβάσεις σε 
κάταγμα πυέλου

2,025 10,8 4 0,261 19 0,068 0,097

I08E Χ

Άλλες επεμβ. της κατ΄ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. 
επέμβ. ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική 
μυός / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. 
Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη 
πυέλου

1,952 12,2 4 0,300 23 0,069 0,099

I08F Χ

Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου 
οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη 
διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης

1,565 10,0 3 0,315 19 0,066 0,095

I09A Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. 
οστεοσύνθεση και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες 
επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή σύνθετες επεμβάσεις με 
αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή διάφορες σύνθετες 
επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα

5,209 18,3 6 0,352 33 0,081 x

I09B Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε 
παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή 
διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις

4,322 14,0 5 0,294 25 0,074 0,106
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Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

I09C Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη 
οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες 
σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις

3,290 11,4 4 0,273 20 0,067 0,096

I09D Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με 
οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλωβών > 1 τμήματα 
ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε 
πολλαπλά τμήματα ή σε παρα- / τετραπληγία

2,582 9,4 3 0,302 19 0,068 0,097

I09E Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες 
επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε 
παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες 
επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από 
παρα- / τετραπληγία

2,117 7,9 3 0,247 15 0,066 0,094

I10A Χ
Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού 
κόστους

2,871 16,5 5 0,367 32 0,078 0,112

I10B Χ
Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού 
κόστους

2,222 13,2 4 0,357 27 0,076 0,109

I10C Χ

Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. 
επέμβ. ή κρανιακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή 
κάταγμα σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη 
σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους 
μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε

1,685 8,4 3 0,253 16 0,063 0,091

I10D Χ

Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη 
επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς 
κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς 
κάταγμα σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση

1,181 7,6 3 0,211 14 0,058 0,084

I10E Χ

Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη 
επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς 
κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς 
κάταγμα σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση

0,665 3,0 2 0,230 6 0,068 0,097

I11Z Χ Επεμβάσεις επιμήκυνσης άκρου 2,513 10,6 4 0,276 19 0,073 0,105

I12A Χ
Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες 
επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,966 19,9 7 0,306 37 0,075 0,108

I12B Χ

Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες 
επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με 
σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή 
οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών

1,778 14,3 5 0,248 27 0,061 0,087

I12C Χ

Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες 
επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με 
σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, 
χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών

1,214 9,4 3 0,263 19 0,059 0,085

I13A Χ
Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και 
ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή 
οστεοσύνθεση υψηλού κόστους

2,673 14,5 5 0,257 27 0,062 0,089

I13B Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της 
ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. 
διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοτομία σε σύνθ. επέμβ. ή 
σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε 
ενδοπρόθεση του άνω άκρου

1,876 10,5 4 0,228 20 0,061 0,087
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Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

I13C Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της 
ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση 
μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοτομία σε μέτρια σύνθετη 
επέμβαση ή ψευδάρθρωση

1,507 8,5 3 0,251 16 0,062 0,089

I13D Χ
Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της 
ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε 
ψευδάρθρωση

1,213 7,7 3 0,208 15 0,057 0,082

I13E Χ

Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της 
ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση υψηλ. κόστους, 
χωρίς πολλ. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, 
χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. 
επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση

0,908 5,5 2 0,415 12 0,061 0,088

I14Z Χ Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού 1,355 12,0 4 0,259 23 0,060 0,087

I15A Χ
Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, 
με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφαίρεσης 
υλικού, ηλικία < 16 ετών

2,544 7,8 3 0,443 15 0,119 0,171

I15B Χ
Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, 
χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή 
αφαίρεση υλικού

1,703 7,7 3 0,286 15 0,078 0,112

I16Z Χ Άλλες επεμβάσεις στην κατ΄ώμον άρθρωση ή στην κλείδα 0,742 3,6 2 0,192 6 0,065 0,093
I17Z Χ Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου 1,340 6,6 2 0,365 13 0,077 0,111

I18A Χ

Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του 
αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία < 16 ετών ή με μέτρια 
σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην 
άρθρωση του γόνατος

0,833 3,6 2 0,279 7 0,070 0,100

I18B Χ

Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του 
αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς μέτρια 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην 
άρθρωση του γόνατος

0,591 3,1 2 0,173 6 0,065 0,093

I20A Χ

Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες 
επεμβάσεις, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση και σύνθετη 
διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της 
κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθρόδεση

2,260 14,3 5 0,233 27 0,057 0,082

I20B Χ

Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλ. σύνθ. επεμβ., με εξαιρ. 
σύνθ. επέμβ., σε εγκεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση 
ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επέμβ. 
σε σύνθ. διάγνωση, με επέμβ. στους τένοντες του οπίσθιου 
τμήματος του ποδός

1,664 10,8 4 0,216 21 0,056 0,080

I20C Χ

Επεμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλ. σύνθ. επεμβ., με σύνθ. 
επέμβ. ή σοβ. κάκωση μαλ. μορ. ή οστεομ. / αρθρίτ. ή επέμβ. 
στον μεγ. δάκτ. ποδός με σύνθ. επέμβ. σε >1 αρθρ., με μεταμ. 
οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε 
κάταγ. της πτέρνας

1,054 6,2 2 0,505 13 0,057 0,081

I20D Χ
Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με 
επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια 
πολυαρθρίτιδα

0,879 4,7 2 0,333 9 0,060 0,086

I20E Χ Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 
16 ετών 0,751 3,5 2 0,280 6 0,074 0,106

I20F Χ Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 
16 ετών 0,734 4,0 2 0,257 8 0,062 0,089
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Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

I21Z Χ

Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της 
κατ΄ισχίον άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή 
σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο 
αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα

0,864 4,0 2 0,257 8 0,065 0,093

I22A Χ

Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της 
άκρας χειρός, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με 
πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή 
κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με 
σοβαρές Σ/Ε

3,377 20,9 7 0,266 38 0,062 0,090

I22B Χ

Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού, εξαιρουμ. της άκρας 
χειρός, με μεταμόσχ. ιστού μικρής έκτασης ή με μεταμόσχ. ιστού 
μεγ. έκτασης χωρ. πολλ. επιπλ., χωρίς επέμβ. σε πολλ. θέσεις, 
χωρίς σοβ. κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς σύνθ. μεταμόσχ. 
ιστού με σοβ. Σ/Ε

2,578 18,8 6 0,272 35 0,061 0,087

I23A Χ
Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης 
εξαιρουμένης της κατ΄ ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και 
της σπονδυλικής στήλης με επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά

0,684 3,2 2 0,178 6 0,067 0,096

I23B Χ
Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης 
εξαιρουμένης της κατ΄ ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και 
της σπονδυλικής στήλης χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά

0,615 3,0 2 0,203 6 0,068 0,098

I24Z Χ
Αρθροσκόπηση συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας ή άλλες 
επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος, του αγκώνα και στο 
αντιβράχιο

0,535 2,7 2 0,133 5 0,069 0,098

I26Z Χ
Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής 
φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε εξαιρετικά σύνθετη 
μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού

9,143 31,1 10 0,780 48 0,251 x x

I27A Χ Επεμβάσεις μαλακών μορίων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή σε κακόηθες νεόπλασμα, με σοβαρές Σ/Ε 2,453 14,9 5 0,320 29 0,075 0,108

I27B Χ

Μεταμοσχεύσεις ιστών μικρής έκτασης χωρίς σοβαρές Σ/Ε ή 
επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, σε κακόηθες νεόπλασμα ή με σοβαρές Σ/Ε ή με 
καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια

1,250 8,1 3 0,250 17 0,065 0,093

I27C Χ

Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς 
καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια, χωρίς μεταμόσχευση 
ιστού μικρής έκτασης

0,798 4,4 2 0,309 9 0,064 0,092

I28A Χ Σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού 1,809 9,1 3 0,357 19 0,082 0,118
I28B Χ Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού 1,177 8,8 3 0,271 19 0,065 0,093
I28C Χ Άλλες επεμβάσεις συνδετικού ιστού 0,754 4,0 2 0,259 10 0,066 0,095

I29Z Χ Σύνθετες επεμβάσεις της κατ' ώμον άρθρωσης ή καθορισμένες 
οστεοσυνθέσεις στην κλείδα 0,984 4,3 2 0,265 8 0,065 0,094

I30Z Χ Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή 
αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου 1,033 4,4 2 0,358 8 0,064 0,092

I31A Χ

Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και 
στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη 
αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με 
επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο

1,990 9,4 3 0,271 18 0,061 0,087

I31B Χ
Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και 
στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη 
αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός

1,250 5,7 2 0,529 12 0,063 0,090
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I32A Χ

Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με 
πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. 
χειρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υψ. κόστους σε συγγ. 
ανωμαλίες της άκρ. χειρ. ή με καθ. αγγειούμενο οστ. μόσχ. σε 
ψευδάρθρωση της άκρ. χειρ.

2,180 12,4 4 0,283 25 0,091 0,092

I32B Χ

Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα 
χωρίς πολλ. επεμβ., χωρίς σύνθ. θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς 
επανορθωτικές επεμβά. υψ. κόστους, χωρίς καθορ. αγγ. οστικό 
μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε 
ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών

1,351 5,8 2 0,345 11 0,083 0,119

I32C Χ

Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς 
πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. 
αγγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της 
άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. ≥6 ετών, με καθ. επέμβ. ή 
σύνθ. διάγν.

1,545 8,5 3 0,247 16 0,061 0,088

I32D Χ

Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς πολύ 
σύνθετη επέμβαση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή 
αμφοτερόπλευρη επέμβαση

0,965 4,2 2 0,390 8 0,066 0,095

I32E Χ Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και 
στην άκρα χείρα, ηλικία < 6 ετών 0,798 3,2 2 0,268 5 0,086 0,123

I32F Χ Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και 
στην άκρα χείρα, ηλικία ≥ 6 ετών 0,732 3,3 2 0,225 6 0,069 0,099

I32G Χ Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα 
χωρίς σύνθετες ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις 0,590 2,8 2 0,168 5 0,073 0,104

I33Z Χ Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων 3,666 9,8 3 0,341 18 0,073 0,105

I36Z Χ Αμφοτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του 
ισχίου ή του γόνατος 3,262 13,0 4 0,302 22 0,065 0,094

I37Z Χ
Χειρουργική εξαίρεση κακοήθους νεοπλάσματος στην πύελο σε 
κακόηθες νεόπλασμα της πυέλου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς 
χρόνους στο κάτω άκρο

5,693 25,0 8 0,476 42 0,152 0,153

I39Z Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού ιστού, περισσότερες από 8 
συνεδρίες ακτινοθεραπείας

3,290 21,5 7 0,459 37 0,150 x x

I43A Χ

Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις 
αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση 
πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., 
με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

4,659 20,4 7 0,311 36 0,075 0,107

I43B Χ

Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις 
αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση 
πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

3,238 12,8 4 0,298 19 0,065 0,094

I44A Χ

Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης 
ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διόρθωση δυσπλασίας του 
θώρακα

3,008 15,6 5 0,323 28 0,073 0,104

I44B Χ
Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης 
ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,351 11,8 4 0,260 17 0,062 0,089

I44C Χ Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άρθρωση 
του γόνατος 1,880 9,7 3 0,286 15 0,062 0,089
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I45A Χ Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου 
δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα 3,755 6,0 2 0,306 10 0,072 0,103

I45B Χ Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου 
δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα 2,301 6,2 2 0,284 10 0,064 0,092

I46A Χ
Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική 
μεταμόσχευση

3,261 16,4 5 0,337 28 0,072 0,103

I46B Χ
Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική 
μεταμόσχευση

2,518 14,1 5 0,261 23 0,065 0,093

I47A Χ

Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς 
επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη 
επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής 
της κερκίδας 

2,412 11,6 4 0,263 17 0,063 0,091

I47B Χ

Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς 
επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη 
επέμβαση

2,219 11,7 4 0,259 17 0,062 0,089

I50Z Χ

Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της 
άκρας χειρός, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε 
πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,601 12,2 4 0,246 25 0,057 0,081

I54Z Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού ιστού, λιγότερες από 9 
συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε κακόηθες νεόπλασμα

1,330 8,6 3 0,430 19 0,150 0,151 x

I59Z Χ
Άλλες επεμβάσεις στο βραχιόνιο οστό, την κνήμη, την περόνη 
και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις 
των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και του αντιβραχίου

0,660 3,0 2 0,169 5 0,072 0,103

I60Z Π Κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου οστού, ηλικία < 3 ετών 2,208 16,8 6 0,357 29 0,089 0,128
I64A Π Οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών 1,610 11,7 4 0,395 25 0,095 0,136

I64B Π Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,194 11,5 4 0,290 24 0,071 0,101

I64C Π Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,591 6,3 2 0,344 13 0,064 0,093

I65A Π

Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, 
συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 
ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά 
σύνθετη χημειοθεραπεία

1,303 5,9 2 0,638 10 0,151 0,217 x

I65B Π

Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, 
συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 
ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά 
σύνθετη χημειοθεραπεία

1,037 6,1 2 0,715 15 0,115 0,164 x

I65C Π
Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, 
συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία ≥ 17 
ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,726 5,5 2 0,459 12 0,089 0,128 x

I66A Π Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας 
ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,818 14,7 5 0,350 29 0,083 0,120

I66B Π
Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας 
ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
κατάγματα λεκάνης και αυχένα μηριαίου 

0,820 8,1 3 0,269 16 0,070 0,100

I66C Π Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας 0,196 1,0
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I68A Π

Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην 
περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, σε 
δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα

2,243 22,5 8 0,275 39 0,069 0,098

I68B Π

Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην 
περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, ηλικία ≥ 
66 ετών ή με σύνθ. διάγνωση εκτός από δισκίτιδα ή λοιμώδη 
σπονδυλίτιδα

0,999 9,7 3 0,330 20 0,071 0,103

I68C Π

Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην 
περιοχή της σπ. στήλης, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές 
Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / 
τετραπληγία, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς δισκίτιδα ή λοιμώδη 
σπονδυλίτιδα

0,902 9,3 3 0,294 19 0,066 0,095

I68D Π

Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήμ. και τραυμ. στην περιοχή της 
σπ. στήλης, >μίας ημ. νοσηλ., σε άλλο κάταγμα του μηρ. οστού, 
ηλ.<65 ετών, με σοβ. Σ/Ε, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από 
παρα-/τετραπλ., εκτός από δισκίτιδα ή λοιμ. σπονδυλίτιδα, χωρ. 
σύνθ. διάγν.

0,559 6,1 2 0,273 13 0,063 0,090

I68E Π
Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην 
περιοχή της σπονδυλικής στήλης, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας

0,191 1,0

I69A Π
Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων με 
σύνθετη διάγνωση ή νοσήματα των μυών και των συνδέσμων σε 
παρα- / τετραπληγία 

0,853 9,4 3 0,281 17 0,063 0,090

I69B Π Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων 
χωρίς σύνθετη διάγνωση 0,601 6,8 2 0,414 14 0,060 0,086

I71A Π
Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / 
τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης 
και μηρού, με εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα

0,876 3,9 2 0,357 11 0,128 0,184

I71B Π
Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / 
τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης 
και μηρού, χωρίς εγκεφαλική παράλυση, χωρίς σπαστικότητα

0,500 4,7 2 0,314 10 0,072 0,104

I72Z Π
Φλεγμονή συνδέσμων, μυών και αρθρικών θυλάκων με 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα 
διάφυσης μηριαίου οστού, ηλικία ≥ 3 ετών

0,964 9,4 3 0,312 19 0,070 0,100

I73Z Π Επανεκτίμηση και παρακολούθηση σε νοσήματα του συνδετικού 
ιστού 0,578 6,1 2 0,369 14 0,062 0,089

I74A Π
Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου 
ποδός με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μη 
ειδικές αρθροπάθειες 

0,616 5,9 2 0,390 13 0,072 0,103

I74B Π
Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου 
ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία 
< 10 ετών

0,424 2,1 2 0,118 3 0,099 0,143

I74C Π
Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου 
ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία 
≥ 10 ετών

0,413 3,7 2 0,174 7 0,074 0,105

I75A Π Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, 
μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. με Σ/Ε 0,694 7,0 2 0,479 15 0,069 0,099

I75B Π

Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, 
μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. χωρίς Σ/Ε ή φλεγμονές 
τενόντων, μυών και αρθρικών θυλάκων χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,495 5,0 2 0,299 10 0,067 0,096
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I76A Π
Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού με επιπλεγμένη διάγνωση 
ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 16 ετών

1,070 9,8 3 0,343 21 0,074 0,105

I76B Π

Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού χωρίς επιπλεγμένη 
διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική 
αρθρίτιδα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 
ετών

0,533 4,5 2 0,280 10 0,075 0,108

I77Z Π Μέτρια σοβαρός τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, 
αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. 0,452 4,4 2 0,262 9 0,070 0,101

I78Z Π Ήπιος έως μέτριος τραυματισμός ώμου, βραχίονα, αγκώνα, 
αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. 0,398 3,2 2 0,197 6 0,079 0,114

I79Z Π Ινομυαλγία 0,794 10,1 3 0,263 17 0,055 0,079

I95Z Χ Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση όγκου ή ολική 
αντικατάσταση μηριαίου οστού 7,071 18,2 6 0,392 33 0,129 0,130

I98Z Χ
Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα 
και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του 
συνδετικού ιστού

5,707 38,5 13 0,276 56 0,093 0,094

MDC 09 Νοσήματα και διαταραχές του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού

J01Z Χ Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστόμωση σε 
κακόηθες νεόπλασμα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού 3,994 12,0 4 0,365 20 0,085 0,122

J02A Χ

Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό 
στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική 
λεμφαδενεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστόμωση 
εκτός από κακόηθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα- / 
τετραπλ. ή σύνθ. επέμβ.

4,039 27,1 9 0,338 44 0,079 0,113

J02B Χ

Μεταμ. δέρμ. ή πλ. αποκατ. με κρημνό στο κ. άκρο σε έλκος ή 
λοίμ./φλεγμ. ή ριζ. λεμφαδενεκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. 
αναστόμ. εκτός από κακ. νεόπλ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε εκτός από 
παρα-/τετραπλ., χωρ. σύνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με 
σύνθ. επέμβ.

2,887 20,5 7 0,303 38 0,072 0,104

J02C Χ

Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό 
στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική 
λεμφαδενεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς 
σύνθετη επέμβαση

1,756 15,8 5 0,261 30 0,058 0,083

J03A Χ Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / 
φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,715 14,7 5 0,288 28 0,069 0,098

J03B Χ Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / 
φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,180 11,0 4 0,251 21 0,064 0,092

J04Z Χ Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως 
έλκους ή λοίμωξης / φλεγμονής 0,752 6,0 2 0,403 14 0,065 0,093

J06Z Χ Μαστεκτομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική 
αποκατάσταση σε κακόηθες νεόπλασμα 1,911 7,3 2 0,455 13 0,087 0,125

J07A Χ
Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό 
καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε 
κακόηθες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση

1,688 6,3 2 0,519 11 0,115 0,165

J07B Χ
Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό 
καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε 
κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση

1,256 5,4 2 0,419 9 0,105 0,150
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J08A Χ

Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με σύνθ. 
διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή εξαιρ. υψ. 
βαρύτ. Σ/Ε, με σύνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω 
άκρων σε έλκος ή λοίμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με 
εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε

2,291 12,0 4 0,358 24 0,084 0,120

J08B Χ
Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς 
σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, 
υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,159 16,5 6 0,282 32 0,072 0,103

J08C Χ

Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς 
σύνθετη πράξη, με σύνθετη διάγνωση ή με επέμβαση στην 
κεφαλή και στον τράχηλο, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο 
δέρμα, υποδόριο, και μαστό ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

0,873 5,6 2 0,272 13 0,068 0,098

J09A Χ Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, 
ηλικία < 16 ετών 0,563 3,5 2 0,210 7 0,071 0,102

J09B Χ Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, 
ηλικία ≥ 16 ετών 0,480 3,0 2 0,135 5 0,067 0,097

J10A Χ Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού σε 
κακόηθες νεόπλασμα 0,699 4,6 2 0,288 9 0,070 0,101

J10B Χ Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού εκτός 
από κακόηθες νεόπλασμα 0,690 4,0 2 0,295 8 0,069 0,099

J11A Χ
Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού με 
καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση ή σε παρα- / 
τετραπληγία ή εκλεκτικός εμβολισμός σε αιμαγγείωμα

1,256 12,0 4 0,273 24 0,064 0,091

J11B Χ

Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς 
καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από 
παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε 
αιμαγγείωμα, με μέτρια σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση

0,809 5,7 2 0,395 13 0,066 0,095

J11C Χ

Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς 
επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς 
εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, χωρίς μέτρια σύνθετη 
πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση

0,566 3,9 2 0,221 8 0,068 0,097

J14A Χ Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα με 
αποκατάσταση υψηλού κόστους 2,401 10,7 4 0,277 19 0,073 0,104

J14B Χ Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς 
αποκατάσταση υψηλού κόστους 1,460 6,8 2 0,377 13 0,078 0,111

J16Z Χ
Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή 
ακτινοθεραπεία με OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές 
δέρματος, υποδορίου και μαστού

2,062 7,5 3 0,400 15 0,160 0,160

J17Z Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, 
υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας

3,927 24,7 8 0,480 42 0,156 0,156 x

J18Z Χ Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, 
υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας 1,470 9,8 3 0,477 22 0,146 0,147 x

J21Z Χ Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με 
λεμφαδενικό καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε 1,083 7,7 3 0,255 17 0,070 0,100

J22A Χ
Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων

0,757 5,1 2 0,388 10 0,069 0,099

J22B Χ

Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών 
μορίων

0,662 4,8 2 0,296 10 0,065 0,093

J23Z Χ Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς 
σύνθετη επέμβαση 1,393 6,7 2 0,423 12 0,089 0,127
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J24A Χ Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους 
νεοπλάσματος με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης 1,484 5,2 2 0,241 9 0,065 0,093

J24B Χ Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους 
νεοπλάσματος με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης 1,264 5,2 2 0,623 9 0,081 0,116

J24C Χ Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους 
νεοπλάσματος χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση 0,763 3,4 2 0,248 6 0,078 0,112

J24D Χ Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους 
νεοπλάσματος χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση 0,632 3,1 2 0,179 5 0,081 0,116

J25Z Χ Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,802 3,4 2 0,236 6 0,098 0,140

J26Z Χ
Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση 
δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες 
νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση

3,129 11,7 4 0,324 21 0,078 0,111

J35Z Χ Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα 
και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού 5,057 34,4 11 0,319 51 0,102 0,103

J61A Π

Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών ή με σύνθετη διάγνωση, με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή δερματικό έλκος σε παρα- / 
τετραπληγία ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση

1,475 13,2 4 0,364 27 0,110 0,111

J61B Π
Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση

1,096 11,3 4 0,272 20 0,067 0,097

J61C Π

Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, ηλικία < 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση 
ή μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας 
ημέρες νοσηλείας

0,691 6,5 14 0,073 0,105 x

J62A Π Κακοήθη νεοπλάσματα μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,005 8,4 3 0,328 18 0,082 0,118 x

J62B Π Κακοήθη νεοπλάσματα μαστού, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,551 4,3 2 0,351 9 0,088 0,126 x

J64A Π Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος 
με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,237 12,1 4 0,302 23 0,070 0,100

J64B Π Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,558 6,1 2 0,314 12 0,062 0,089

J65Z Π Τραυματισμός δέρματος, υποδορίου και μαστού 0,367 3,4 2 0,190 7 0,074 0,106

J67Z Π Νοσήματα μαστού, εξαιρουμένου της κακοήθους νεοπλάσματος 
ή ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος 0,461 4,2 2 0,188 9 0,072 0,104

J68A Π Νοσήματα δέρματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, με 
σύνθετη διάγνωση 0,228 1,0 x

J68B Π Νοσήματα δέρματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, 
χωρίς σύνθετη διάγνωση 0,177 1,0

J77Z Π Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και 
διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού 1,349 13,7 25 0,068 0,098

MDC 10 Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές

K03A Χ Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή 
επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία < 18 ετών 3,319 11,4 4 0,543 23 0,190 0,191

K03B Χ Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή 
επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία ≥ 18 ετών 2,172 10,5 3 0,445 18 0,127 0,128

K04A Χ Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη 
επέμβαση 2,688 7,3 2 0,436 11 0,084 0,120
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K04B Χ Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) χωρίς σύνθετη 
επέμβαση 1,920 4,2 2 0,241 7 0,080 0,115

K06A Χ

Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού 
πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής

2,765 11,4 4 0,359 23 0,088 0,127

K06B Χ

Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού 
πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω 
στερνοτομής

1,169 4,5 2 0,249 9 0,077 0,111

K06C Χ
Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού 
πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,092 4,2 2 0,217 7 0,072 0,104

K06D Χ

Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού 
πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς 
παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

0,902 3,6 2 0,182 6 0,071 0,101

K07Z Χ Λοιπές επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) 1,520 6,9 2 0,312 12 0,063 0,091

K09A Χ

Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και 
διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με 
καθορισμένη επέμβαση και ηλικία < 7 ετών ή εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

3,016 19,5 6 0,386 36 0,083 0,119

K09B Χ
Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και 
διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, 
χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση

1,270 7,4 2 0,808 18 0,074 0,106

K09C Χ
Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και 
διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, 
χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση

1,010 5,5 2 0,238 13 0,061 0,087

K14Z Χ Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιπτώσεως κακοήθους 
νεοπλάσματος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός 1,667 6,3 2 0,349 13 0,078 0,111

K15A Χ
Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε 
διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

1,262 7,4 19 0,166 0,167 x

K15B Χ
Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε 
διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

1,026 3,4 6 0,302 0,302 x

K15C Χ
Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε 
διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

0,843 4,9 10 0,172 0,173 x

K15D Χ
Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε 
διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

0,788 3,9 8 0,202 0,202 x

K25Z Χ
Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα με OR-πράξεις 
σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές 
διαταραχές 

2,298 21,0 38 0,066 0,095

K33Z Χ
Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνους OR-πράξεις σε 
ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές 
διαταραχές 

5,090 20,4 7 0,431 37 0,148 0,148

K38Z Χ Αιμοφαγοκυτταρικά νοσήματα 3,099 12,6 4 0,723 28 0,230 0,230

K60B Π
Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
σοβαρές διατροφικές διαταραχές, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη 
θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη

1,313 12,1 4 0,319 24 0,074 0,106
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K60C Π

Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλικία < 11 ετών ή ηλικία < 16 ετών με σοβαρές Σ/Ε ή 
πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη 
σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη

0,643 5,0 2 0,439 11 0,090 0,129

K60D Π Σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρές Σ/Ε, με πολλαπλές 
επιπλοκές ή κετοξέωση, ηλικία ≥ 16 ετών 0,829 8,8 3 0,271 16 0,065 0,093

K60E Π

Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικία ≥ 20 ετών, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, 
χωρίς κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο 
σακχαρώδη διαβήτη

0,617 6,8 2 0,454 13 0,063 0,090

K62A Π
Διάφορα μεταβολικά νοσήματα σε παρα- / τετραπληγία ή 
επιπλεγμένη διάγνωση ή ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού 
μπαλονιού ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,779 8,3 3 0,254 18 0,064 0,092

K62B Π
Διάφορα μεταβολικά νοσήματα εκτός από παρα- / τετραπληγία, 
χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς ενδοσκοπική τοποθέτηση 
γαστρικού μπαλονιού, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,572 5,4 2 0,379 11 0,072 0,103

K63A Π Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση 0,887 5,1 12 0,117 0,167

K63B Π Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση 0,741 6,1 14 0,079 0,113

K63C Π Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, μία συμπληρωμένη ημέρα 
νοσηλείας 0,253 1,0

K64A Π Ενδοκρινοπάθειες, με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 1,390 9,9 3 0,457 21 0,097 0,139 x

K64B Π Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών 1,326 5,7 2 0,655 11 0,161 0,230 x

K64C Π Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών ή με καθορισμένη διάγνωση 1,064 9,3 3 0,345 20 0,078 0,112 x

K64D Π Ενδοκρινοπάθειες χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη 
διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,601 5,3 2 0,366 12 0,076 0,110 x

K77Z Π Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε ενδοκρινικά, 
μεταβολικά νοσήματα ή σε διατροφικές διαταραχές 1,384 13,6 25 0,070 0,101

MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος

L02A Χ

Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, 
ηλικία < 10 ετών ή ανακατασκευή κύστης και δημιουργία 
νεοκύστης σε νεοπλάσματα με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα 
ή σύγκλειση εκστροφής κύστης 

5,189 21,6 7 0,457 34 0,104 0,149

L02B Χ
Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, 
ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση

1,948 16,0 5 0,301 31 0,066 0,095

L02C Χ
Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, 
ηλικία ≥ 10 ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση

0,897 5,7 2 0,272 12 0,067 0,096

L03Z Χ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης σε νεόπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, 
χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο 

3,450 16,5 5 0,416 30 0,126 0,126

L04A Χ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 
3 ετών

2,126 8,6 3 0,378 15 0,092 0,132
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L04B Χ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 
3 ετών και ηλικία < 16 ετών

2,026 8,4 3 0,349 15 0,087 0,125

L04C Χ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 
16 ετών

1,797 9,0 3 0,283 17 0,066 0,095

L05A Χ Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε 1,692 12,0 4 0,311 24 0,073 0,104

L05B Χ Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 0,831 5,5 2 0,263 11 0,067 0,096

L06A Χ Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με θεραπεία 
ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,440 8,7 3 0,326 19 0,079 0,113

L06B Χ Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θεραπεία 
ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,747 4,0 2 0,227 8 0,069 0,099

L08A Χ Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία < 6 ετών 1,419 7,8 3 0,292 15 0,079 0,113
L08B Χ Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία ≥ 6 ετών 1,213 7,5 2 0,322 14 0,060 0,086

L09C Χ

Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης 
αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλσιφύλαξη, ηλ. <2 
ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς 
σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με 
θυρεοειδεκτομή

2,038 13,3 4 0,369 29 0,078 0,111

L09D Χ

Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος 
χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης 
σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με 
αιμοκάθαρση, χωρίς καλσιφύλαξη, χωρίς θυρεοειδεκτομή

0,845 4,6 2 0,325 11 0,066 0,095

L10Z Χ

Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και δημιουργ. νεοκύστης σε 
νεόπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλ. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, 
ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεόπλ., 
ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με 
μείζονα επέμβ. στο έντερο

4,862 22,7 8 0,357 36 0,088 0,126

L11Z Χ

Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες 
οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτριψία με 
κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

1,930 9,6 3 0,409 18 0,090 0,128

L12Z Χ Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού 
συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας 2,086 13,7 5 0,395 28 0,144 0,145 x

L13A Χ
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς 
συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε 

2,076 10,0 3 0,364 16 0,077 0,110

L13B Χ
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς 
συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε 

1,755 8,5 3 0,289 13 0,071 0,103

L17A Χ Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / 
τετραπληγίας, ηλικία < 16 ετών 0,640 3,4 2 0,248 7 0,082 0,117

L17B Χ Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / 
τετραπληγίας, ηλικία ≥ 16 ετών 0,582 3,9 2 0,149 8 0,069 0,099

L18A Χ
Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες 
οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

2,165 13,9 5 0,313 27 0,079 0,113
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κόστους (cost weight)

L18B Χ

Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. 
επεμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), 
χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επεμβάσεις εκτός 
προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ., σε παρα- /τετραπλ., 
με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε

1,211 7,0 2 0,815 14 0,067 0,096

L19Z Χ

Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη 
ουρητηρονεφροσκόπηση με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα 
κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή 
διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός στο νεφρό

1,053 4,7 2 0,354 9 0,105 0,151

L20A Χ
Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη 
ουρητηρονεφροσκόπηση ή άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα σε 
παρα- / τετραπληγία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,228 8,6 3 0,299 18 0,073 0,105

L20B Χ

Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. 
ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, με σύνθ. επέμβ. ή διουρηθρική 
εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. 
φθορισμού ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα σε παρα- / 
τετραπληγία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε

0,850 3,7 2 0,256 7 0,082 0,118

L20C Χ

Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. 
ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς 
διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη 
κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-
/τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε

0,645 4,1 2 0,217 7 0,069 0,099

L33Z Χ
Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα 
υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού 
συστήματος

8,370 32,4 11 0,435 49 0,148 0,148

L36Z Χ
Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής 
φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού 
συστήματος

7,259 27,1 9 0,742 44 0,246 x x

L37Z Χ Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές 
του ουροποιητικού συστήματος 4,314 19,8 7 0,375 32 0,093 0,133

L38Z Χ Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις 
σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος 5,969 24,2 8 0,536 41 0,177 0,178

L40Z A Διαγνωστική ουρητηρονεφροσκόπηση 0,604 3,5 2 0,182 7 0,075 0,108

L42A A
Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων 
ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα- / 
τετραπληγία

0,867 4,5 2 0,347 9 0,113 0,162

L42B A
Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων 
ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από 
παρα- / τετραπληγία

0,635 3,2 2 0,295 6 0,127 0,181

L60A Π

Νεφρ. ανεπάρκεια, > μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, 
οξεία νεφρ. ανεπάρκεια και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με 
αιμοκάθ., με οξεία νεφρ. ανεπάρκεια ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθ. ή εξ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
ηλ. <16 ετών

3,118 18,0 6 0,411 33 0,096 0,138 x

L60B Π

Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
με αιμοκάθαρση, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθαρση ή 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών

2,107 13,8 5 0,321 26 0,081 0,117 x

L60C Π
Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς 
καλσιφύλαξη

1,407 11,5 4 0,317 22 0,077 0,111 x



Σελίδα 49

Gr-DRG, Έκδοση 2019 

Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους / ημέρα για 

μείωση χρέωσης λόγω 
διανοσοκομειακής 

διακομιδής 

Εξαίρεση από τη 
μείωση χρέωσης 
λόγω διανοσοκο-

μειακής 
διακομιδής 

Εξαίρεση 
επανομαδοποίησης 

λόγω επανεισαγωγής 
4)

Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRG 6)ΤομέαςDRG

Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

L60D Π Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,825 8,0 3 0,266 15 0,070 0,100 x

L62A Π Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 1,082 9,1 3 0,347 19 0,080 0,115 x

L62B Π Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,468 4,0 2 0,251 8 0,079 0,113 x

L63A Π
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά 
παθογόνα

1,392 12,8 22 0,074 0,107

L63B Π
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά 
παθογόνα, ηλικία < 6 ετών

1,080 8,2 3 0,354 15 0,091 0,130

L63C Π
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά 
παθογόνα, ηλικία ≥ 6 ετών

0,957 9,0 3 0,311 17 0,073 0,104

L63D Π Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών 0,698 5,7 2 0,485 10 0,085 0,123

L63E Π Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 6 ετών 0,583 4,7 2 0,382 9 0,086 0,124

L63F Π Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών 0,539 5,3 2 0,358 11 0,069 0,099

L64A Π

Ουρολιθίαση, απόφραξη ουροπ. με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε ή στένωση ουρήθρας, άλλα ήπιας ως μέτριας 
βαρύτητας νοσήματα του ουροπ., περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας ή συμπτωματολογία του ουροπ. ή 
ουρηθροκυστεοσκόπηση 

0,494 3,5 2 0,204 7 0,078 0,111

L64B Π Ουρολιθίαση και απόφραξη ουροποιητικού χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,318 2,6 2 0,126 4 0,084 0,121

L68A Π Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού 
συστήματος, ηλικία < 6 ετών 0,643 4,1 2 0,334 9 0,100 0,144

L68B Π Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού 
συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών 0,523 4,3 2 0,279 9 0,075 0,107

L69A Π Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, 
περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών 1,060 8,1 3 0,349 16 0,090 0,130

L69B Π Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, 
περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών 0,886 8,2 3 0,281 17 0,072 0,103

L70A Π Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών 0,275 1,0

L70B Π Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών 0,226 1,0

L71Z Π Νεφρική ανεπάρκεια, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας με 
αιμοκάθαρση 0,398 1,0 x

L72Z Π Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και ουραιμικό αιμολυτικό 
σύνδρομο 4,049 15,8 5 0,807 30 0,255 0,256

L73Z Π Ατονία ουροδόχου κύστης, περισσότερες της μίας ημέρες 
νοσηλείας 0,864 5,1 11 0,112 0,161

L74Z Π Καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού σε 
παρα- / τετραπληγία 0,644 4,8 2 0,367 10 0,087 0,125

L90C Π Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών χωρίς 
περιτοναϊκή κάθαρση 0,087 1,0

MDC 12 Νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων

M01A Χ Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 3,336 16,4 5 0,384 30 0,082 0,118
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M01B Χ

Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις 
στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

2,076 9,6 3 0,343 16 0,075 0,108

M02A Χ Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε 1,371 9,9 3 0,320 19 0,068 0,097

M02B Χ Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε 0,896 6,2 2 0,277 10 0,063 0,090

M03A Χ Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία < 6 ετών 1,567 7,3 2 1,033 14 0,083 0,119
M03B Χ Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 18 ετών 1,357 7,1 2 0,385 14 0,076 0,109
M03C Χ Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 18 ετών 1,010 5,5 2 0,526 11 0,064 0,092

M04A Χ Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier ή με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,553 10,2 3 0,353 22 0,073 0,104

M04B Χ Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις 0,907 3,8 2 0,277 7 0,092 0,131

M04C Χ Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών 0,709 2,6 2 0,142 4 0,088 0,126

M04D Χ
Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς 
καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις

0,640 3,3 2 0,171 6 0,070 0,100

M05Z Χ Περιτομή και άλλες επεμβάσεις στο πέος 0,559 3,0 2 0,183 6 0,077 0,111
M06Z Χ Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα 0,863 6,5 2 0,421 14 0,063 0,090

M07Z Χ Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιενεργούς κόκκους 3,145 2,8 2 0,321 4 0,160 0,230 x

M09A Χ

OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες 
νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες 
επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,638 10,6 4 0,255 18 0,067 0,097

M09B Χ OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες 
νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,068 6,0 2 0,579 12 0,070 0,100

M10A Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
περισσότερες από 9 συνεδρίες

3,840 25,4 8 0,472 42 0,149 0,149 x

M10B Χ

Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
λιγότερες από 10 συνεδρίες ή διάμεση (interstitial) 
βραχυθεραπεία 

0,853 4,9 2 0,374 13 0,153 0,153 x

M11Z Χ Διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ (laser) 1,056 5,2 2 0,253 9 0,068 0,098

M37Z Χ

Μείζονες επεμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα 
και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επεμβάσεις 
στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

4,061 20,1 7 0,374 37 0,091 0,131

M38Z Χ Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα 
και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων 5,663 22,8 8 0,545 40 0,191 0,192

M60A Π
Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, 
περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 11 ετών ή με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,140 9,5 3 0,365 20 0,081 0,116 x

M60B Π

Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά ή μέτρια 
σύνθετη χημειοθεραπεία

0,655 5,5 2 0,472 8 0,082 0,118 x
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M60C Π

Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά ή μέτρια 
σύνθετη χημειοθεραπεία

0,531 4,1 2 0,343 8 0,082 0,118 x

M61Z Π Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη 0,467 3,9 2 0,147 8 0,072 0,103
M62Z Π Λοίμωξη / φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων 0,455 4,8 2 0,222 9 0,063 0,091

M64Z Π Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων και 
επέμβαση στείρωσης σε άντρα 0,405 3,3 2 0,207 7 0,078 0,112

MDC 13 Νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων

N01A Χ

Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική 
αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή 
πολλαπλές επιπλοκές

6,421 23,2 8 0,449 39 0,155 0,155

N01B Χ

Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική 
αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά 
σπλαχνικά όργανα

5,114 17,3 6 0,480 29 0,116 0,167

N01C Χ

Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική 
αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά 
σπλαχνικά όργανα

3,961 16,8 6 0,387 30 0,097 0,139

N01D Χ
Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική 
αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με 
σοβαρές Σ/Ε

3,044 13,2 4 0,424 22 0,090 0,129

N01E Χ
Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική 
αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,465 10,8 4 0,333 18 0,086 0,124

N02A Χ

Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες 
νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη 
λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού, με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

3,109 16,6 6 0,348 30 0,088 0,126

N02B Χ

Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες 
νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή Σ/Ε ή 
καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του 
ορθού

1,896 9,2 3 0,360 17 0,082 0,118

N02C Χ Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες 
νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε 1,158 5,6 2 0,532 12 0,077 0,110

N03A Χ
Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες 
νεόπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αιδοίου 

2,737 14,5 5 0,357 27 0,086 0,124

N03B Χ
Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες 
νεόπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

1,585 8,3 3 0,301 15 0,076 0,109

N04Z Χ

Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη 
επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκοιλιακών 
αγγείων

1,326 7,1 2 0,350 12 0,069 0,099

N05A Χ
Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός 
περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,557 8,8 3 0,302 18 0,072 0,104
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N05B Χ
Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός 
περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,809 3,9 2 0,270 7 0,071 0,101

N06Z Χ Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά 
όργανα 1,085 6,1 2 0,643 11 0,062 0,089

N07Z Χ Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός 
περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με σύνθετη διάγνωση 0,805 3,8 2 0,275 8 0,075 0,108

N08Z Χ Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα 0,742 3,6 2 0,256 7 0,072 0,103

N09A Χ Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας 0,519 1,0 x

N09B Χ Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο 0,535 3,1 2 0,187 6 0,079 0,113

N10Z Χ Διαγνωστική απόξεση, υστεροσκόπηση, στείρωση, εμφύσηση 
σαλπίγγων 0,473 2,6 2 0,154 5 0,085 0,122

N11A Χ Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα με 
καθορισμένη επέμβαση 1,964 11,2 4 0,305 23 0,076 0,109

N11B Χ Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα χωρίς 
καθορισμένη επέμβαση 1,395 9,7 3 0,338 21 0,073 0,105

N13A Χ Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, 
ηλικία ≥ 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,676 10,3 3 0,349 21 0,071 0,102

N13B Χ Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, 
ηλικία < 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,849 4,6 2 0,462 10 0,075 0,107

N14Z Χ

Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος με 
πλαστική πυελικού εδάφους ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και 
διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες 
της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,154 6,6 2 0,303 11 0,064 0,092 x

N15Z Χ
Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, 
περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας

4,087 27,9 9 0,444 45 0,143 0,144 x

N16Z Χ
Ακτινοθεραπεία, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή 
βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας

0,817 4,3 10 0,179 0,179 x

N21Z Χ

Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς 
σύνθετη επέμβαση, χωρίς πλαστική πυελικού εδάφους ή 
σύνθετη ινομυωματεκτομή

0,995 5,2 2 0,249 9 0,067 0,096

N23Z Χ Άλλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά 
όργανα ή άλλη ινομυωματεκτομή 0,927 3,8 2 0,430 7 0,075 0,107

N25Z Χ

Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός 
περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς σύνθετη 
διάγνωση, ή διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ή καθορισμένη 
επέμβαση στα παραμήτρια

0,678 3,1 2 0,218 6 0,077 0,110

N33Z Χ Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και 
διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων 7,288 29,6 10 0,435 47 0,147 0,147

N34Z Χ Μείζονες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε 
νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων 3,597 15,7 5 0,405 29 0,090 0,130

N38Z Χ
Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις 
σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων

6,906 23,5 8 0,540 41 0,184 0,184

N60A Π
Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, 
περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 19 ετών ή 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,176 9,6 3 0,375 21 0,082 0,118 x
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N60B Π
Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μία 
συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,544 4,3 2 0,306 9 0,084 0,120 x

N61Z Π Λοίμωξη και φλεγμονή των γυναικείων γεννητικών οργάνων 0,408 4,1 2 0,198 7 0,068 0,098

N62A Π Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων με σύνθετη διάγνωση 0,444 3,7 2 0,251 8 0,076 0,109

N62B Π Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων χωρίς σύνθετη διάγνωση 0,289 2,4 2 0,130 4 0,083 0,119

MDC 14 Κύηση, τοκετός και λοχεία

O01A Χ
Καισαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, 
διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με 
ενδομήτρια θεραπεία ή πολλαπλές επιπλοκές

2,619 24,1 8 0,249 41 0,083 x x

O01B Χ

Καισαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια 
κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς 
ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλ. επιπλοκές ή με επιπλ. 
διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή 
θρομβοεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη

1,470 12,6 4 0,246 27 0,078 0,079 x

O01C Χ

Καισαρική τομή με πολλ. επιπλ διαγν., διάρκεια κύησης > 33 
συμπλ. εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή 
με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπληρ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν. 
ή ως και 33 συμπλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαιρ. υψ. 
βαρ. Σ/Ε

1,236 7,8 3 0,237 15 0,064 0,092 x

O01D Χ

Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια 
κύησης >33 συμπλ. εβδ., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. 
επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν. 
ή ως και 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. 
Σ/Ε

1,090 6,9 2 0,268 12 0,054 0,078 x

O01E Χ
Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, 
διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες 
εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση

1,000 5,7 2 0,222 9 0,055 0,079 x

O01F Χ

Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, με επιπλ. ή σύνθ. διάγνωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 
συμπλ. εβδομάδες, χωρίς σύνθ. διάγν. ή δευτερογενής 
καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή σύνθ. διάγν., διάρκεια κύησης > 
33 συμπλ. εβδομάδες

0,860 5,4 2 0,203 8 0,053 0,076 x

O01G Χ
Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια 
κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, 
χωρίς σύνθετη διάγνωση

0,770 5,2 2 0,210 9 0,056 0,081 x

O01H Χ
Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, 
διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες 
εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση

0,719 4,6 2 0,188 7 0,057 0,082 x

O02A Χ
Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης 
έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια 
θεραπεία ή μαιευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές

1,152 7,2 2 0,362 17 0,070 0,101 x

O02B Χ

Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης 
έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια 
θεραπεία, χωρίς μαιευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές

0,656 4,1 2 0,291 7 0,057 0,082 x

O03Z Χ Έκτοπη κύηση 0,679 3,1 2 0,258 5 0,078 0,112 x

O04A Χ Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη 
επέμβαση 1,377 6,6 2 0,425 15 0,090 0,129 x
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O04B Χ Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς 
σύνθετη επέμβαση 0,571 3,9 2 0,268 8 0,069 0,100 x

O05A Χ Περίδεση και σύγκλειση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή 
καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο 0,971 9,3 3 0,240 20 0,054 0,078 x

O05B Χ
Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περίδεση, χωρίς 
σύγκλειση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς 
καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο

0,692 4,5 2 0,351 9 0,064 0,092 x

O06Z Χ Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου 0,566 4,4 2 0,218 10 0,069 0,100 x

O40Z A Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, 
αναρρόφηση και υστεροτομία 0,492 2,7 2 0,196 5 0,084 0,120 x

O60A Π
Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, 
τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης έως και 33 
συμπληρωμένες εβδομάδες ή με πολλαπλές επιπλοκές

1,352 15,5 5 0,216 32 0,070 0,070 x

O60B Π

Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, 
τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 
συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή 
θρομβοεμβολή κατά την κύηση χωρίς OR-πράξη

0,610 4,7 2 0,260 8 0,053 0,077 x

O60C Π Κολπικός τοκετός με σοβαρή ή μετρίως σοβαρή επιπλεγμένη 
διάγνωση 0,537 3,9 2 0,227 7 0,055 0,078 x

O60D Π Κολπικός τοκετός χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση 0,450 3,3 2 0,173 5 0,054 0,077 x
O61Z Π Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή χωρίς OR-πράξη 0,352 3,8 2 0,189 7 0,063 0,090 x
O62Z Π Επικείμενη αποβολή 0,329 3,7 2 0,176 7 0,060 0,087 x

O63Z Π Προκλητή αποβολή χωρίς διαστολή τραχήλου και απόξεση, 
αναρρόφηση ή υστεροτομία 0,299 2,5 2 0,138 4 0,075 0,108 x

O64A Π Νόθες ωδίνες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας 0,436 5,0 12 0,052 0,075 x
O64B Π Νόθες ωδίνες, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας 0,135 1,0 x

O65A Π
Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης από 20 έως και 33 
συμπληρωμένες εβδομάδες

0,754 9,9 3 0,226 22 0,048 0,069 x

O65B Π

Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 19 ή 
περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή χωρίς 
σύνθετη διάγνωση με σοβαρές Σ/Ε ή από 26 έως και 33 
συμπληρωμένες εβδομάδες

0,416 4,6 2 0,246 10 0,055 0,079 x

O65C Π
Άλλη προγεννητική νοσηλεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως 
και 25 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες

0,335 3,5 2 0,168 7 0,060 0,086 x

MDC 15 Νεογνά

P01Z Χ Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική 
OR-πράξη 4,235 3,2 x x

P02A Χ Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις 
σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 481 ώρες 32,031 62,3 21 1,243 79 0,419 x x

P02B Χ Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις 
σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 144 και < 481 ώρες 13,501 24,4 8 1,123 41 0,368 x x

P02C Χ Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις 
σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 144 ώρες 9,805 20,9 7 0,923 36 0,309 0,310 x

P03A Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, 
με μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες

16,342 63,2 21 0,773 80 0,257 x x
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P03B Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 και < 480 ώρες ή με 
σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό 
αερισμό ≥ 480 ώρες

10,992 51,6 17 0,641 69 0,211 x x

P03C Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 
121 ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς 
σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους

9,916 50,0 17 0,581 67 0,197 0,198 x

P04A Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, 
με μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες

11,709 43,7 15 0,768 61 0,264 x x

P04B Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, 
χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες

7,567 37,0 12 0,618 54 0,201 x x

P04C Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς 
χρόνους

7,093 34,6 12 0,587 52 0,204 0,204 x

P05A Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες 
OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους

7,752 31,2 10 0,751 48 0,241 x x

P05B Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς 
σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους

5,420 22,6 8 0,628 39 0,222 x x

P05C Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-
πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς 
χρόνους

4,753 22,2 7 0,662 34 0,209 0,209 x

P06A Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή 
μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες 
OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους

7,505 25,9 9 0,778 43 0,271 x x

P06B Χ

Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή 
μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς 
σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους

4,505 17,0 6 0,631 31 0,223 x x

P06C Χ
Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή 
μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα

2,854 11,4 4 0,609 22 0,214 x x

P60A Π Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς 
σημαντική OR-πράξη 0,680 1,5 x x

P60B Π
Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς 
σημαντική OR-πράξη, διακομισμένο ή μηχανικός αερισμός ≥ 25 
ώρες

0,473 2,1 x x

P60C Π

Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς 
σημαντική OR-πράξη, μη διακομισμένο, χωρίς μηχανικό αερισμό 
≥ 25 ώρες (κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας 24 ωρών για το 
νοσοκομείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η γέννηση)

0,133 1,4 x x
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P61A Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g με σημαντική OR-πράξη 35,249 114,0 38 0,900 131 0,300 0,300 x
P61B Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g χωρίς σημαντική OR-πράξη 26,414 98,6 33 0,798 116 0,267 0,268 x
P61C Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g με σημαντική OR-πράξη 30,405 113,4 38 0,779 130 0,261 0,262 x

P61D Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη 22,561 87,6 29 0,776 105 0,257 0,257 x

P61E Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 750 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά 
την εισαγωγή 5,031 11,4 4 1,234 22 0,433 x x

P62A Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 999 g με σημαντική OR-πράξη 21,477 86,3 29 0,718 103 0,241 0,242 x

P62B Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 874 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη 18,343 78,2 26 0,704 95 0,234 0,235 x

P62C Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 875 - 999 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη 14,614 66,1 22 0,664 83 0,221 0,221 x

P62D Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750-999 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά 
την εισαγωγή 6,155 9,9 3 1,963 15 0,595 x x

P63Z Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1249 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες 7,698 43,8 15 0,512 61 0,175 0,176 x

P64Z Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1250 - 1499 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες 6,060 35,2 12 0,505 52 0,172 0,173 x

P65A Π
Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά 
σοβαρά προβλήματα

5,331 30,2 10 0,532 47 0,176 0,177 x

P65B Π
Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό 
πρόβλημα

4,304 25,9 9 0,478 42 0,166 0,167 x

P65C Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα 2,997 20,2 7 0,428 34 0,104 0,149 x

P65D Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα 1,683 13,6 5 0,336 26 0,087 0,124 x

P66A Π

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχ. αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά 
προβλήματα ή νεογνό, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά 
προβλήματα, με θερ. υποθερμίας

3,233 18,6 6 0,538 33 0,174 0,174 x

P66B Π
Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό 
πρόβλημα

2,428 15,2 5 0,485 29 0,160 0,160 x

P66C Π Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα 1,638 11,7 4 0,409 23 0,098 0,140 x

P66D Π

Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή 
πολύδυμα νεογνά, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-
πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή 
μία συμπλ. ημέρα νοσηλείας

0,302 4,6 2 0,205 8 0,046 0,066 x

P67A Π
Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, 
χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά 
προβλήματα ή με σοβαρό πρόβλημα, με θεραπεία υποθερμίας

1,777 10,3 3 0,589 20 0,172 x x

P67B Π

Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, 
χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα, 
χωρίς θεραπεία υποθερμίας ή με άλλο πρόβλημα, περισσότερες 
της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, με 
επιπλεγμένη διάγνωση

0,961 6,8 2 0,735 14 0,140 0,141 x
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P67C Π

Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, 
χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα, 
περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-
πράξη, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση

0,558 4,8 2 0,277 9 0,081 0,116 x

P67D Π
Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς 
μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς σοβαρό πρόβλημα, χωρίς 
άλλο πρόβλημα ή μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας

0,221 3,4 2 0,132 5 0,046 0,066 x

MDC 16 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος

Q01Z Χ Επεμβάσεις σπλήνα 2,144 10,2 3 0,468 20 0,096 0,138

Q02A Χ
Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των 
αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,582 16,7 6 0,335 33 0,084 0,121

Q02B Χ
Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των 
αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών

1,219 5,8 2 0,402 11 0,097 0,139

Q02C Χ
Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των 
αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών

1,141 7,5 2 0,648 16 0,067 0,096

Q03A Χ
Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των 
αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία < 10 
ετών

1,065 5,5 2 0,366 12 0,093 0,134

Q03B Χ
Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των 
αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία ≥ 10 
ετών

0,759 4,4 2 0,314 9 0,080 0,115

Q60A Π

Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του 
ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με 
σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, με τραυματισμό σπλήνα ή διαταραχή κοκκιοκυττάρων, 
ηλικία < 16 ετών

1,295 9,0 3 0,428 17 0,100 0,143

Q60B Π

Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του 
ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με 
σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή 
κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 1 έτους

0,859 5,2 2 0,414 11 0,111 0,160

Q60C Π

Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του 
ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με 
σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή 
κοκκιοκυττάρων ή ηλικία ≥ 16 ετών

0,733 6,2 2 0,481 14 0,080 0,115

Q60D Π

Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του 
ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς 
σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών

0,508 4,1 2 0,293 8 0,084 0,120

Q60E Π

Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του 
ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς 
σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών

0,493 4,2 2 0,246 8 0,075 0,108

Q61A Π Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, 
χωρίς απλαστική αναιμία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,243 10,3 3 0,381 20 0,078 0,111

Q61B Π Νοσήματα των ερυθροκυττάρων με σύνθετη διάγνωση 1,068 8,4 3 0,335 17 0,084 0,120

Q61C Π Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με 
απλαστική αναιμία, ηλικία < 16 ετών 1,034 4,6 2 0,755 10 0,153 0,219
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Q61D Π Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με 
απλαστική αναιμία, ηλικία ≥ 16 ετών 0,923 7,0 2 0,612 16 0,090 0,129

Q61E Π
Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, 
χωρίς απλαστική αναιμία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

0,734 5,9 2 0,456 12 0,076 0,109

MDC 17 Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων

R01A Χ Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη 4,546 21,5 7 0,463 38 0,151 0,151

R01B Χ Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη 3,845 20,8 7 0,443 38 0,149 0,150

R01C Χ Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη 2,547 12,5 4 0,411 24 0,092 0,132

R01D Χ Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη 1,244 6,1 2 0,368 12 0,085 0,121

R02Z Χ
Μείζονες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με 
σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και 
νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων

4,245 18,3 6 0,449 34 0,147 0,148

R03Z Χ

Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη 
με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών

3,653 20,3 7 0,421 37 0,145 0,146

R04A Χ
Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,989 11,0 4 0,317 23 0,081 0,116

R04B Χ
Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

1,261 8,7 3 0,339 18 0,082 0,117

R05Z Χ

Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα 
συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή 
σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

5,600 33,9 11 0,492 51 0,160 0,160 x

R06Z Χ

Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα 
συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή 
σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

3,262 19,9 7 0,462 36 0,162 0,163 x

R07A Χ

Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα 
συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες 
ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

2,361 14,4 5 0,455 28 0,158 0,158 x

R07B Χ

Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα 
συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες 
ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

1,023 5,9 14 0,171 0,172 x

R11A Χ
Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές 
Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών

2,351 14,3 5 0,383 28 0,094 0,135

R11B Χ
Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-
πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε

1,120 6,5 15 0,087 0,125

R11C Χ Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,960 5,5 13 0,094 0,134
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R12A Χ

Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με 
σύνθετη OR-πράξη

3,249 15,3 5 0,422 30 0,138 0,138

R12B Χ

Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, 
με σύνθετη OR-πράξη

1,883 8,6 3 0,323 16 0,113 0,113

R12C Χ

Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, 
χωρίς σύνθετη OR-πράξη

1,353 6,7 2 0,364 14 0,109 0,109

R13Z Χ
Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,043 5,4 11 0,112 0,113

R14Z Χ

Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων 
με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοιχτής πηγής σε 
αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλ. συμπαγών οργάνων, > 1 
ημέρες νοσηλείας

0,748 4,3 9 0,082 0,118 x

R16Z Χ Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε 
αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων 7,255 30,8 10 0,655 48 0,213 0,213

R36Z Χ
Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής 
φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα 
συμπαγών οργάνων

11,362 32,6 11 0,999 50 0,337 x x

R60A Π Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη 
χημειοθεραπεία 10,080 51,9 17 0,587 69 0,192 0,193 x

R60B Π
Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία με 
επιπλεγμένη διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port)

5,227 27,7 9 0,578 44 0,188 0,188 x

R60C Π

Οξεία μυελογ. λευχ. με εντατ. χημειοθ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή 
επιπλ. διαγν. διερεύνηση σε λευχ. ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με 
επιπλ. διάγν. ή αιμοκάθ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με 
τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε με επιπλ. διαγν. προσέγγ. 
σε λευχ

4,155 22,2 7 0,587 39 0,185 0,186 x

R60D Π

Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., 
εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με 
μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. 
βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.

2,036 8,3 3 0,673 16 0,243 0,244 x

R60E Π

Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., 
εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με 
μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. 
βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.

2,022 12,1 4 0,500 25 0,165 0,166 x

R60F Π

Οξεία μυελογενής λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία 
χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς 
εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική 
χημειοθεραπεία

1,104 6,5 13 0,169 0,169 x

R60G Π Οξεία μυελογενής λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς 
αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 0,914 6,0 13 0,105 0,150 x

R61A Π

Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με σήψη ή πολλ. επιπλοκές ή 
με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκρανιακή μετάσταση ή εμφύτευση 
κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. σύνθ. 
χημειοθεραπεία

3,921 21,4 7 0,539 38 0,176 x x
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κόστους (cost weight)

R61B Π

Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με ακοκκιοκυτταραιμία, 
ενδοκραν. μετάσταση ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο 
(port), με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών, ή με εξ. σύνθ. χημειοθ. 
ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, με σύνθ. διαγν. 
προσέγγ. σε λευχ.

2,641 16,7 6 0,425 31 0,153 x x

R61C Π
Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 16 ετών

2,345 9,3 3 0,711 18 0,229 0,230 x

R61D Π

Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. 
επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρ. 
φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή 
σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, χωρίς σύνθ. διαγν. 
προσέγγιση σε λευχαιμία

1,675 11,9 4 0,410 24 0,138 0,138 x

R61E Π

Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών

1,555 10,1 3 0,466 22 0,138 0,139 x

R61F Π

Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, 
ηλικία < 16 ετών

1,137 4,8 8 0,232 0,233 x

R61G Π

Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με σύνθετη διάγνωση ή 
διαταραχές οστών, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, 
χωρίς διαταραχές οστών, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση 
σε λευχαιμία

0,770 5,0 11 0,151 0,152 x

R61H Π

Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. 
επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτ. κεντρ. φλ. 
καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς 
σύνθ. διάγν., χωρίς διαταρ. οστών, χωρίς σύνθ. διαγν. 
προσέγγιση σε λευχαιμία

0,722 4,8 11 0,102 0,147 x

R62A Π

Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων με επιπλ. διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση 
κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με διαταραχές 
οστών ή καθορισμένες μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε, με σύνθ. διάγνωση

2,042 14,4 5 0,342 29 0,119 0,119 x

R62B Π

Άλλες αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς 
εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με διαταρ. 
οστών ή καθορ. μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, 
χωρίς σύνθ. διάγνωση

1,136 9,1 3 0,358 20 0,083 0,118 x

R62C Π

Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων 
χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση 
κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς 
διαταραχές οστών, χωρίς καθορισμένες μεταστάσεις, χωρίς 
εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,653 5,1 12 0,082 0,118 x

R63A Π Άλλη οξεία λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία 10,457 50,2 17 0,599 67 0,203 0,203 x

R63B Π

Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, με 
αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση 
κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 6 ετών 
ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

4,994 22,6 8 0,603 37 0,213 0,214 x
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R63C Π

Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθ. χημειοθ., με αιμοκάθ. ή 
σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο 
(port) ή με τοπική χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. 
ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. 
Σ/Ε

3,232 13,9 5 0,615 27 0,221 0,222 x

R63D Π

Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική ή μέτρια σύνθετη 
χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς 
ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού 
καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

2,195 11,7 4 0,546 25 0,187 0,187 x

R63E Π

Άλλη οξεία λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή 
σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού 
καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

1,718 7,8 3 0,562 17 0,216 0,217 x

R63F Π

Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, χωρίς 
αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς 
εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,491 6,4 10 0,231 0,232 x

R63G Π

Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς 
αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς 
εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), 
χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

0,885 4,2 7 0,210 0,210 x

R63H Π

Άλλη οξεία λευχαιμία με τοπική χημειοθεραπεία ή χωρίς 
χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς 
ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού 
καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας 
Σ/Ε

0,792 4,0 8 0,137 0,197 x

R65A Π Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών 0,298 1,0 x

R65B Π Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών 
οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών 0,299 1,0 x

MDC 18A HIV

S01Z Χ Νόσος HIV με OR-πράξη 2,236 12,6 4 0,439 28 0,139 0,140 x
S60Z Π Νόσος HIV, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας 0,279 1,0 x
S62Z Π Κακόηθες νεόπλασμα στη νόσο HIV 1,666 9,5 3 0,540 23 0,171 0,171 x

S63A Π Λοίμωξη σε νόσο HIV με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 3,713 25,4 8 0,450 42 0,142 0,142 x

S63B Π Λοίμωξη σε νόσο HIV χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 1,577 11,7 4 0,385 23 0,132 0,132 x

S65A Π
Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV με έμφραγμα 
μυοκαρδίου ή σε χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

2,288 14,0 5 0,447 27 0,160 0,160 x

S65B Π
Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV χωρίς 
έμφραγμα μυοκαρδίου, εκτός από χρόνια ισχαιμική 
καρδιοπάθεια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε

1,044 7,6 3 0,334 16 0,132 0,132 x

MDC 18B Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

T01A Χ
OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη OR-
πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση 
οργάνου

4,115 22,1 7 0,458 39 0,145 x

T01B Χ
OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη 
OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση 
μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη

2,647 16,6 6 0,365 31 0,092 x
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T01C Χ
OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη 
OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση 
μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη

1,387 11,7 4 0,252 24 0,060 0,087

T36Z Χ Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής 
φροντίδας σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 6,512 21,9 7 0,881 39 0,282 x x

T60A Π Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση 
οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 2,873 15,6 5 0,556 30 0,178 0,179

T60B Π

Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. 
υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. 
επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με 
σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-
/τετραπλ

1,769 10,5 4 0,436 20 0,166 0,167

T60C Π

Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. 
υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπλ. ή χωρίς 
πολλ. επιπλ. εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. 
οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή με 
παρα-/τετραπληγία

1,633 12,5 4 0,396 24 0,089 0,127

T60D Π
Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά 
από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών

1,099 8,3 3 0,364 14 0,092 0,132

T60E Π
Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά 
από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς 
εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών

0,971 9,1 3 0,314 16 0,073 0,104

T60F Π Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή 0,420 1,5 x
T61Z Π Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές λοιμώξεις 0,557 5,9 2 0,349 12 0,062 0,089

T62A Π Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών 0,793 6,9 2 0,549 15 0,079 0,113

T62B Π Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών 0,507 4,1 2 0,309 9 0,085 0,122

T63A Π Ιογενής νόσος μετά από μεταμόσχευση οργάνου 2,109 12,0 4 0,519 25 0,173 0,174

T63B Π Καθορισμένη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από 
μεταμόσχευση οργάνου 1,108 10,0 3 0,357 21 0,075 0,108

T63C Π Άλλη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από 
μεταμόσχευση οργάνου 0,434 3,8 2 0,234 7 0,079 0,114

T64A Π Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, 
ηλικία < 16 ετών 1,112 8,5 3 0,369 18 0,091 0,131

T64B Π Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, 
ηλικία ≥ 16 ετών 0,998 8,5 3 0,329 17 0,081 0,117

T64C Π Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη 
διάγνωση 0,628 5,7 2 0,429 12 0,075 0,108

T77Z Π Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε λοιμώδη και 
παρασιτικά νοσήματα 1,914 15,2 29 0,083 0,120

MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές

U60A Π Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών 0,235 1,0
U60B Π Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών 0,159 1,0
U61Z Π Σχιζοφρένεια, παραληρητικές και οξείες ψυχωτικές διαταραχές 0,569 5,0 11 0,079 0,113
U63Z Π Σοβαρές διαταραχές συναισθήματος 0,666 6,7 14 0,067 0,096

U64Z Π Αγχώδεις διαταραχές και άλλες διαταραχές συναισθήματος και 
σωματοποίησης 0,541 4,7 10 0,078 0,113

U66Z Π
Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ψυχαναγκασμού και 
προσωπικότητας και οξείες ψυχικές αντιδράσεις ή ψυχικές 
διαταραχές στην παιδική ηλικία

0,558 4,7 11 0,081 0,116



Σελίδα 63

Gr-DRG, Έκδοση 2019 

Κάτω όριο 
διάρκειας 

νοσηλείας 2), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για μείωση 
χρέωσης

Άνω όριο διάρκειας 
νοσηλείας 3), 5)

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κόστους / ημέρα 
για πρόσθετη 

χρέωση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ελληνικός Κατάλογος DRG
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διανοσοκομειακής 
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Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 1)

Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

MDC 20 Χρήση οινοπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών ουσιών και εξ αυτών προκαλούμενες ψυχικές διαταραχές

V60A Π
Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή 
διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ με ψυχωτική 
συνδρομή ή νόσο HIV 

0,777 6,9 2 0,584 14 0,077 0,111

V60B Π
Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή 
διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ χωρίς 
ψυχωτική συνδρομή, χωρίς νόσο HIV 

0,436 4,6 2 0,288 8 0,065 0,094

V61Z Π Δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες και απεξάρτηση 0,531 5,6 2 0,358 12 0,065 0,094
V63Z Π Διαταραχές από χρήση και εξάρτηση οπιοειδών 0,531 4,8 2 0,333 10 0,076 0,109

V64Z Π
Διαταραχές από άλλη χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση 
φαρμάκων και άλλη εξάρτηση από ναρκωτικές και 
φαρμακευτικές ουσίες 

0,496 2,8 2 0,296 5 0,123 0,177

MDC 21A Πολυτραυματίας

W01B Χ

Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες 
επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή 
εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με μηχανικό 
αερισμό > 263 ώρες ή με σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / 
κενού

12,273 26,6 9 1,024 44 0,346 x

W01C Χ

Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες 
επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή 
εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, χωρίς μηχανικό 
αερισμό > 263 ώρες, χωρίς σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης 
/ κενού

7,215 19,0 6 0,872 35 0,275 x

W02A Χ

Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το 
μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες 
επεμβάσεις στην κοιλιά με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις 
σε πολλαπλές εντοπίσεις

6,013 21,5 7 0,469 38 0,107 x

W02B Χ

Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το 
μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες 
επεμβάσεις στην κοιλιά, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή 
επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις

3,648 17,1 6 0,374 31 0,092 0,132

W04A Χ Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές 
ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις 5,393 21,0 7 0,436 38 0,102 0,146

W04B Χ Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές, χωρίς επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις 3,307 14,8 5 0,445 28 0,105 0,151

W36Z Χ

Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής 
φροντίδας σε πολυτραυματία ή πολυτραυματία με μηχανικό 
αερισμό ή κρανιοτομή με ενδοαγγειακή εμφύτευση 
ενδοπρόθεσης stent αορτής 

14,998 29,5 10 1,193 47 0,405 x x

W60Z Π Πολυτραυματίας, θάνατος < 5 ημερών από την εισαγωγή 2,304 1,5 x

W61A Π Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις με επιπλεγμένη 
διάγνωση 2,000 11,9 4 0,489 22 0,115 0,165

W61B Π Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις, χωρίς 
επιπλεγμένη διάγνωση 1,414 9,1 3 0,462 19 0,107 0,153

MDC 21B Κακώσεις, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων

X01A Χ

Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές 
επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη 
πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με 
επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

3,687 25,1 8 0,321 42 0,072 x
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Συντελεστής βαρύτητας 
κόστους (cost weight)

X01B Χ

Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές 
επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς 
ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, 
με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

1,603 11,5 4 0,242 24 0,059 x

X01C Χ

Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλ. 
επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε πολλ. εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη 
πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς 
επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς εξαιρ. υψηλής 
βαρύτητας Σ/Ε

0,783 5,2 2 0,391 12 0,061 0,087

X04Z Χ Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου 0,722 5,7 2 0,337 13 0,056 0,081

X05A Χ Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη 
επέμβαση 0,747 4,0 2 0,292 8 0,069 0,098

X05B Χ Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς 
σύνθετη επέμβαση 0,570 3,1 2 0,207 6 0,072 0,103

X06A Χ Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε 2,329 13,8 5 0,345 27 0,087 0,125

X06B Χ
Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με 
σύνθετη επέμβαση

0,892 6,1 2 0,459 14 0,066 0,094

X06C Χ
Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά 
υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς 
σύνθετη επέμβαση

0,614 4,2 2 0,279 8 0,063 0,091

X07A Χ
Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με 
επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός 
ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας

4,549 18,5 6 0,355 30 0,115 0,116

X07B Χ
Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με 
επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου 
της χείρας

2,361 9,5 3 0,338 18 0,075 0,107

X33Z Χ
Σύνθετες OR-πράξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, 
δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και 
φαρμάκων

6,321 29,0 10 0,417 46 0,144 0,144

X60Z Π Τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις 0,373 3,1 2 0,188 6 0,079 0,113

X62Z Π
Δηλητηριάσεις / τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών, 
φαρμάκων και άλλων ουσιών ή συνέπειες ιατρικής παρέμβασης 
ή καθορισμένα κρυοπαγήματα και άλλοι τραυματισμοί

0,463 3,8 2 0,267 8 0,079 0,114

X64Z Π Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από τραυματισμό, 
δηλητηρίαση ή επίδραση τοξικών ουσιών 0,319 2,6 2 0,147 5 0,084 0,121

MDC 22 Εγκαύματα

Y02A Χ

Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος σε σήψη ή 
με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, 
τετραπλές καθορισμένες OR-πράξεις ή σύνθετη εντατική 
θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας

12,466 31,4 10 0,994 48 0,317 0,317

Y02B Χ

Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχ. δέρματος εκτός από 
σήψη, χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. εξ. σύνθ. επέμβ., χωρ. 4πλες 
καθ. OR-πράξεις, χωρ. σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με 
εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διάγν., σύνθ. πράξη, αιμοκ. ή μηχ. 
αερισμό ≥ 25 ώρες

4,355 16,3 5 0,704 29 0,151 0,216
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κόστους (cost weight)

Y02C Χ

Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος χωρίς 
εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς 
σύνθ. πράξη, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 
ώρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >588/552 
π. εντ. φρ.

1,744 9,0 3 0,424 19 0,099 0,142

Y03A Χ Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών 1,494 9,2 3 0,355 18 0,081 0,116
Y03B Χ Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών 1,489 10,5 4 0,279 21 0,074 0,107
Y62A Π Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία < 6 ετών 0,547 4,5 9 0,079 0,114
Y62B Π Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία ≥ 6 ετών 0,545 5,1 11 0,072 0,103
Y63Z Π Εγκαύματα, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας 0,179 1,0

MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων

Z01A Χ
OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των 
υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές 
επιπλοκές

1,630 9,1 3 0,268 20 0,062 0,089

Z01B Χ
OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των 
υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς 
πολλαπλές επιπλοκές

0,751 4,0 2 0,277 9 0,076 0,109

Z03Z Χ Δωρεά νεφρού (από ζώντα δότη) 2,201 8,3 3 0,368 13 0,093 0,133

Z64A Π
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας 
και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με 
σύνθετη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο

1,186 2,3 2 0,593 3 0,361 0,516

Z64B Π
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας 
και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με 
καθορισμένη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο

0,691 2,2 2 0,346 3 0,220 0,315

Z64C Π

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας 
και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς 
σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, με 
καθορισμένη επαφή

0,523 3,0 2 0,154 5 0,107 0,154

Z64D Π

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας 
και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς 
σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, χωρίς 
καθορισμένη επαφή

0,355 2,9 2 0,143 5 0,082 0,117

Z65Z Π Ενοχλήσεις, συμπτώματα, άλλες ανωμαλίες και επανεκτίμηση 0,459 4,3 2 0,253 9 0,072 0,103
Z66Z Π Προετοιμασία για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη 0,736 2,6 2 0,294 4 0,194 0,278

DRG Ασυμβατότητας

901A Χ
Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση 
με πολλαπλές επιπλοκές ή ακτινοθεραπεία ή ενδοαγγειακή 
εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή

4,803 23,7 8 0,470 41 0,111 0,159 x

901B Χ

Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση 
χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακτινοθεραπεία, χωρίς 
ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με 
σύνθετη OR-πράξη

3,597 19,7 7 0,350 37 0,087 0,125 x

901C Χ

Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση 
χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς ακτινοθερ., χωρίς ενδοαγγ. εμφύτ. 
ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με άλλες 
επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία < 1 έτους ή σε 
παρα-/τετραπλ.

2,429 15,8 5 0,311 29 0,069 0,099 x
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901D Χ

Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγν. 
χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. ακτινοθερ., χωρ. ενδοαγγ. εμφύτ. 
ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. άλλες 
επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός 
από παρα-/τετραπλ.

2,069 14,0 5 0,305 27 0,076 0,109 x

902Z Χ Μη εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια 
Διάγνωση 1,338 10,4 3 0,341 22 0,069 0,099 x

960Z Π Μη ταξινομήσιμο
961Z Π Μη έγκυρη Κύρια Διάγνωση
962Z Π Μη έγκυρος συνδυασμός διαγνώσεων μαιευτικής 0,410 3,1 2 0,134 5 0,060 0,087 x
963Z Π Διάγνωση για νεογνό μη συμβατή με την ηλικία ή το βάρος 0,564 3,0 2 0,258 7 0,120 0,172 x
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1 2 3

Προ-MDC

A16A Χ Μεταμόσχευση εντέρου ή παγκρέατος
A16B Χ Έγχυση παγκρεατικού ιστού
A22Z Χ Επέμβαση διόρθωσης σε σιαμαία δίδυμα

MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος

B13Z Χ Χειρουργική αντιμετώπιση επιληψίας με επεμβατικό προεγχειρητικό βίντεο -ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Video-EEG)

B61B Π Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού χωρίς σύνθετη επέμβαση ή περισσότερες από 13 ημέρες 
νοσηλείας ή χωρίς διακομιδή

B76A Π Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία

MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου

D01A Χ Κοχλιακό εμφύτευμα, αμφοτερόπλευρο
D23Z Χ Εμφύτευση ακουστικού βαρηκοΐας

MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος

E76A Π Φυματίωση, περισσότερες από 14 ημέρες νοσηλείας

MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος

F96Z Χ Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος

MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος

L61Z Π Νοσηλεία για αιμοκάθαρση
L90A Π Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία < 15 ετών 
L90B Π Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών με περιτοναϊκή κάθαρση

MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές

U01Z Χ Χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου

MDC 22 Εγκαύματα

Y01Z Χ Χειρουργικές επεμβάσεις ή μηχανικός αερισμός ≥ 96 ώρες σε σοβαρά εγκαύματα
Y61Z Π Σοβαρά εγκαύματα

MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων

Z02Z Χ Δωρεά ήπατος (από ζώντα δότη)
Z41Z A Λήψη μυελού των οστών για αυτόλογη μεταμόσχευση
Z42Z A Λήψη βλαστοκυττάρων για ετερόλογη μεταμόσχευση
Z43Z A Λήψη μυελού των οστών για ετερόλογη μεταμόσχευση

Β. Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Περιγραφή DRGΤομέαςDRG

Οι Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες περιστατικών νοσοκομειακής 
περίθαλψης που υπάγονται στο Ελληνικό Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (Ελληνικό Σύστημα DRG), χωρίς να 

διαθέτουν υπολογισμένους Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους (ΣΒΚ), είτε λόγω της σπανιότητας των περιστατικών αυτών, είτε 
λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας της διάρκειας νοσηλείας τους. Συνεπώς, τα περιστατικά που ταξινομούνται στις εν λόγω 

Ομάδες (Groups) DRG δεν αποζημιώνονται μέσω ΣΒΚ, αλλά μέσω ειδικού τιμοκαταλόγου.
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