
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OCCTH20210210                                                                                                    

                                                                                                   

Τροποποιήσεις στους καταλόγους  διαγνώσεων που μπορούν να 

παραπεμφθούν για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες εργοθεραπείας   

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει την τροποποίηση των καταλόγων διαγνώσεων 

που μπορούν να παραπεμφθούν για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες εργοθεραπείας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

1. Αφαίρεση διαγνώσεων  

Οι πιο κάτω διαγνώσεις αφαιρούνται από του καταλόγους διαγνώσεων για εργοθεραπεία: 

T02.0 Κατάγματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο  

T02.1 Κατάγματα που αφορούν τον θώρακα με το κατώτερο τμήμα της ράχης 

και την πύελο  

 

2. Τροποποίηση στις κατηγορίες διαγνώσεων  

Στις Ειδικές Ομάδες Παθήσεων για Βρέφη, Παιδιά και Έφηβους για Εργοθεραπεία, η 

κατηγορία 8) Παιδιά με Επίκτητες κινητικές Διαταραχές, χωρίζεται σε 2 κατηγορίες που 

περιλαμβάνει υφιστάμενες και νέες διαγνώσεις (βλ σημείο 3):  

 

8 (α) Νόσοι Παιδιών και Εφήβων με Επίκτητες κινητικές Διαταραχές  

G80.0 Σπαστική τετραπληγική εγκεφαλική παράλυση 

G80.1 Σπαστική διπληγική εγκεφαλική παράλυση 

G80.2 Σπαστική ημιπληγική εγκεφαλική παράλυση 

G80.3 Δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση 

G80.4 Αταξική εγκεφαλική παράλυση 

G80.8 Άλλες μορφές εγκεφαλικής παράλυσης 



G81.0 Χαλαρή ημιπληγία 

G81.1 Σπαστική ημιπληγία 

G82.0 Χαλαρή παραπληγία 

G82.1 Σπαστική  παραπληγία 

G82.3 Χαλαρή  τετραπληγία 

G82.4 Σπαστική  τετραπληγία 

G83.0 Διπληγία των άνω άκρων 

G83.1 Μονοπληγία του κάτω άκρου 

G83.2 Μονοπληγία του άνω άκρου 

G83.4 Σύνδρομο ιππουρίδας 

G54.0 Παθήσεις του Βραχιώνου πλέγματος 

 

και 8 (β) Νόσοι Παιδιών και Εφήβων με Μυοσκελετικές Παθήσεις και Επίκτητες κινητικές 

Διαταραχές.  

L94.0 Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέα] 

L94.1 Γραμμοειδής σκληροδερμία 

L94.3 Σκληροδακτυλία 

M08.0 Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα 

M08.1 Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

M08.2 Νεανική αρθρίτιδα με συστηματική έναρξη 

M08.3 Νεανική πολυαρθρίτιδα (οροαρνητική) 

M08.4 Ολιγοαρθρική νεανική αρθρίτιδα 

M08.8 Άλλη νεανική αρθρίτιδα 

M09.0 Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+ ) 

M09.1 Νεανική αρθρίτιδα σε νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+ ) 

M09.2 Νεανική αρθρίτιδα σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-+ ) 

M09.8 Νεανική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Q70.4 Πολυσυνδακτυλία 



Q71.0 Συγγενής ολική απουσία του (ων) άνω άκρου (ων) 

Q71.1 Συγγενής απουσία του βραχίονα και του αντιβραχίου με παρουσία της 

άκρας χειρός 

Q71.2 Συγγενής απουσία και του αντιβραχίου και της άκρας χειρός 

Q71.3 Συγγενής απουσία της άκρας χειρός και δακτύλου (ων) 

Q71.4 Επιμήκης ελλειμματική διαμαρτία διάπλασης της κερκίδας 

Q71.5 Επιμήκης ελλειμματική διαμαρτία διάπλασης της ωλένης 

S12.7 Πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

S40.7 Πολλαπλοί επιπολείς τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα 

S42.7 Πολλαπλά κατάγματα της κλειδός, της ωμοπλάτης και του βραχιόνιου 

οστού 

S48.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός της άρθρωσης του ώμου 

S48.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ ώμου και αγκώνα 

S52.7 Πολλαπλά κατάγματα του αντιβραχίου 

S56.4 Τραυματισμός των εκτεινόντων και απαγωγών μυών και τενόντων 

άλλων δακτύλων στο επίπεδο του αντίχειρα 

S56.5 Τραυματισμός άλλων εκτεινόντων μυών και τενόντων στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 

S56.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 

S58.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του αγκώνα 

S58.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ αγκώνα και καρπού 

S59.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του  αντιβραχίου 

S62.4 Πολλαπλά κατάγματα των μετακαρπίων οστών 

S63.2 Πολλαπλά εξαρθρήματα των δακτύλων 

S66.6 Τραυματισμός πολλαπλών καμπτήρων μυών και τενόντων στο 

επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S66.7 Τραυματισμός πολλαπλών εκτεινόντων μυών και τενόντων στο 

επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S67.0 Τραυματισμός του αντίχειρα και άλλων δακτύλων από σύνθλιψη 



S67.8 Τραυματισμός άλλων και διαφόρων τμημάτων του καρπού και της 

άκρας χειρός από σύνθλιψη 

S68.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντίχειρα (πλήρης) (μερικός) 

S68.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλου μεμονωμένου δακτύλου (πλήρης) 

(μερικός) 

S68.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσοτέρων δακτύλων μόνο 

(πλήρης) (μερικός) 

S68.3 Συνδυασμένος τραυματικός ακρωτηριασμός (τμήματος) του(ων) 

δακτύλου(ων) με άλλα τμήματα του καρπού και της άκρας χείρας 

S68.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός της άκρας χείρας στο επίπεδο του 

καρπού 

S68.8 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του καρπού και της 

άκρας χείρας 

S78.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός στην άρθρωση του ισχίου 

S78.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός σε επίπεδο μεταξύ ισχίου και γόνατος 

S78.9 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού, επίπεδο μη 

καθορισμένο 

S88.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του γόνατος 

S88.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ γόνατος και 

αστράγαλου 

S98.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός του άκρου πόδα στο επίπεδο του 

αστράγαλου 

S98.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός ενός δακτύλου του άκρου πόδα 

T02.2 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του ενός άνω άκρου 

T02.4 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές αμφοτέρων των άνω 

άκρων 

T02.6 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω 

άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α) 

T04.2 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές 

του(των) άνω άκρου(ων) 

T05.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων χειρών 

T05.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός της μιας άκρας χείρας και του άλλου 



βραχίονα [οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός της άκρας χείρας] 

T05.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των βραχιόνων 

[οποιοδήποτε επίπεδο] 

T05.3 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων ποδών 

T05.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ενός άκρου πόδα και της άλλης 

κνήμης [οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός του άκρου πόδα] 

T05.5 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των κνημών [οποιοδήποτε 

επίπεδο] 

T05.6 Τραυματικός ακρωτηριασμός των άνω και κάτω άκρων, οποιουδήποτε 

συνδυασμού [οποιοδήποτε επίπεδο] 

T05.8 Τραυματικοί ακρωτηριασμοί που αφορούν άλλους συνδυασμούς 

περιοχών του σώματος 

Z89.0 Επίκτητη απουσία δακτύλου( ων) της άκρας χείρας 

[συμπεριλαμβανομένου του αντίχειρα], ετερόπλευρη 

Z89.1 Επίκτητη απουσία της άκρας χείρας και του καρπού 

Z89.2 Επίκτητη απουσία του άνω άκρου πάνω από τον καρπό 

Z89.3 Επίκτητη απουσία αμφότερων των άνω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο] 

Z89.4 Επίκτητη απουσία του άκρου ποδός και του αστραγάλου 

Z89.5 Επίκτητη απουσία της κνήμης στο ύψος του γονάτου ή  κάτω απ’ αυτό 

Z89.6 Επίκτητη απουσία του κάτω άκρου πάνω από το γόνατο. 

Z89.7 Επίκτητη απουσία αμφότερων των κάτω άκρων [οποιοδήποτε 

επίπεδο, εκτός των δακτύλων μόνο] 

Z89.8 Επίκτητη απουσία των άνω και κάτω άκρων (οποιοδήποτε επίπεδο) 

 

Στις Νόσους Ενηλίκων για Εργοθεραπεία, η κατηγορία 3) Νόσοι ενηλίκων, χωρίζεται σε 2 

κατηγορίες:  

 

3 (α) Νόσοι Νευρολογικών Διαταραχών και Νεοπλάσματα ενηλίκων  

C70.0 Κακόηθες νεόπλασμα: Εγκεφαλικών μηνίγγων 

C70.1 Κακόηθες νεόπλασμα: Νωτιαίων μηνίγγων 

C71.0 Κακόηθες νεόπλασμα: Εγκεφάλου, εκτός των λοβών και των κοιλιών 



C71.1 Κακόηθες νεόπλασμα: Μετωπιαίου λοβού 

C71.2 Κακόηθες νεόπλασμα: Κροταφικού λοβού 

C71.3 Κακόηθες νεόπλασμα: Βρεγματικού λοβού 

C71.4 Κακόηθες νεόπλασμα: Ινιακού λοβού 

C71.5 Κακόηθες νεόπλασμα: Εγκεφαλικής κοιλίας 

C71.6 Κακόηθες νεόπλασμα: Παρεγκεφαλίδας 

C71.7 Κακόηθες νεόπλασμα: Εγκεφαλικού στελέχους 

C72.0 Νωτιαίος μυελός (κακοήθη νεοπλάσματα) 

D33.4 Νωτιαίος μυελός (καλοήθη νεοπλάσματα) 

G03.1 Χρονιά μηνιγγίτιδα 

G04.2 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα που δεν ταξινομούνται 

αλλού 

G05.0 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε μικροβιακές 

παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 

G05.1 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιογενείς παθήσεις 

που ταξινομούνται αλλού 

G06.0 Ενδοκράνιο απόστημα και κοκκίωμα 

G06.1 Νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα 

G06.2 Διάφορα επισκληρίδια και υποσκληρίδια αποστήματα 

G07 Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε παθήσεις που 

ταξινομούνται αλλού 

G08 Ενδοκράνια και νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα 

G10 Νόσος του Huntington 

G11.0 Συγγενής μη προϊούσα αταξία 

G11.1 Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιμης έναρξης 

G11.2 Παρεγκεφαλιδική αταξία όψιμης έναρξης 

G11.4 Κληρονομική σπαστική παραπληγία 

G12.1 Άλλες μορφές κληρονομικής νωτιαίας μυϊκής ατροφίας 

G12.2 Νόσος του κινητικού νευρώνα 



G13.0 Παρανεοπλασματική νευρομυοπάθεια και νευροπάθεια 

G20 Νόσος του Parkinson 

G24.0 Δυστονία φαρμακευτικής αιτιολογίας 

G24.1 Ιδιοπαθής οικογενής δυστονία 

G24.2 Ιδιοπαθής μη οικογενής δυστονία 

G24.4 Ιδιοπαθής στοματοπροσωπική δυστονία 

G25.0 Ιδιοπαθής τρόμος 

G35 Πολλαπλή σκλήρυνση 

G36.1 Οξεία και υποξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα (Hurst) 

G37.0 Διάχυτη σκλήρυνση 

G37.1 Κεντρική απομυελίνωση του μεσολόβιου 

G37.2 Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση. 

G37.5 Συγκεντρική σκλήρυνση [Baló] 

G46.0 Σύνδρομο μέσης εγκεφαλικής  αρτηρίας 

G46.1 Σύνδρομο πρόσθιας εγκεφαλικής  αρτηρίας 

G46.2 Σύνδρομο οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας 

G46.3 Επιμέρους σύνδρομα από έμφρακτα στο εγκεφαλικό στέλεχος 

G46.4 Σύνδρομα από έμφρακτα στην παρεγκεφαλίτιδα 

G46.5 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς κινητικές εκδηλώσεις 

G46.6 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς αισθητηριακές 

εκδηλώσεις 

G54.0 Παθήσεις του Βραχιώνου πλέγματος 

G54.5 Νευραλγική μυατροφία 

G54.6 Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» με άλγος. 

G54.7 Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» χωρίς άλγος. 

G61.0 Σύνδρομο Guillain - Barre 

G70.0 Μυασθένεια Gravis 

G71.0 Μυϊκή δυστροφία 



G72.3 Περιοδική παράλυση 

G81.0 Χαλαρή ημιπληγία 

G81.1 Σπαστική ημιπληγία 

G82.0 Χαλαρή παραπληγία 

G82.1 Σπαστική παραπληγία 

G82.3 Χαλαρή τετραπληγία 

G82.4 Σπαστική τετραπληγία 

G83.0 Διπληγία των άνω άκρων 

G83.1 Μονοπληγία του κάτω άκρου 

G83.2 Μονοπληγία του άνω άκρου 

G83.4 Σύνδρομο ιππούριδας 

G83.5 Σύνδρομο εγκλείστου ατόμου/σύνδρομο εγκλεισμού 

G91.0 Επικοινωνών υδροκέφαλος 

G91.1 Αποφρακτικός υδροκέφαλος 

G91.3 Μετατραυματικός υδροκέφαλος, μη καθορισμένος 

G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινομούνται αλλού 

G93.5 Συμπίεση του εγκεφάλου 

G95.1 Αγγειακές μυελοπάθειες 

I60.0 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από το στέλεχος και το διχασμό της 

καρωτίδας (αρτηρίας) 

I60.1 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη μέση εγκεφαλική αρτηρία 

I60.2 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την πρόσθια αναστομωτική αρτηρία 

I60.3 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστομωτική αρτηρία 

I60.4 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία 

I60.5 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρτηρία 

I60.6 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκράνιες αρτηρίες 

I60.7 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκράνια αρτηρία, διάφορες 

περιπτώσεις 



I61.0 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, υποφλοιώδης 

I61.1 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, φλοιώδης 

I61.2 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, διάφορες περιπτώσεις 

I61.3 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχος 

I61.4 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στην παρεγκεφαλίδα 

I61.5 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ενδοκοιλιακή 

I61.6 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πολλαπλής εντόπισης 

I62.0 Υποσκληρίδια αιμορραγία (οξεία) (μη τραυματική) 

I62.1 Μη τραυματικής (αιτιολογίας) εξωσκληρίδια αιμορραγία 

I63.0 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών 

I63.1 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών 

I63.2 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή στενώσεις των 

προεγκεφαλικών αρτηριών 

I63.3 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλικών αρτηριών 

I63.4 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των εγκεφαλικών αρτηριών 

I63.5 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή στενώσεις των 

εγκεφαλικών 

I63.6 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, μη πυώδης 

I64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, που δεν καθορίζεται ως αιμορραγία ή έμφρακτο 

I67.0 Διατομή των εγκεφαλικών αρτηριών, χωρίς  ρήξη 

I67.1 Εγκεφαλικό ανεύρυσμα, μη ραγέν 

I67.3 Προϊούσα αγγειακή λευκοεγκεφαλοπάθεια 

I67.6 Μη πυώδης θρόμβωση του ενδοκράνιου φλεβώδους συστήματος 

I67.7 Εγκεφαλική αρτηρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 

I68.0 Εγκεφαλική αγγειοπάθεια σε αμυλοείδωση 

I68.1 Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε λοιμώδεις και παρασιτικές παθήσεις που 

ταξινομούνται αλλού 

I68.2 Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε άλλες παθήσεις που ταξινομούνται αλλού 

S06.2 Διάχυτος τραυματισμός του εγκεφάλου 



S06.3 Εστιακός τραυματισμός του εγκεφάλου 

S06.4 Επισκληρίδια αιμορραγία 

S06.5 Τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία 

S06.6 Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία 

S06.7 Ενδοκρανιακός τραυματισμός με παρατεταμένο κώμα 

S14.0 Διάσειση και οίδημα της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού 

S14.2 Τραυματισμός των νευρικών ριζών της αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης 

S14.3 Τραυματισμός του Βραχιώνου πλέγματος 

S34.1 Τραυματισμός των νεύρων και της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου 

μυελού στο επίπεδο της κοιλίας 

S34.2 Τραυματισμός νευρικών ριζών της οσφυϊκής και ιεράς μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης (ΠΝΣ) 

T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων με 

τραυματισμούς των νεύρων και νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του 

τραχήλου. 

T09.3 Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, επίπεδο μη καθορισμένο 

T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιακής κοιλιακής (επικοινωνούσας) 

αναστόμωσης 

 

και 3 (β) Νόσοι ενηλίκων με Μικτές Διαταραχές και Μυοσκελετικές Παθήσεις.  

E84.0 Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις 

E84.8 Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις 

J96.1 Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 

L94.0 Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέα] 

L94.1 Γραμμοειδής σκληροδερμία 

L94.3 Σκληροδακτυλία 

M01.2 Αρθρίτιδα στη νόσο του Lyme (A69.2+ ) 

M05.3 Ρευματοειδής αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και 

συστημάτων 



M06.4 Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα 

M07.1 Βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα (L40.5+ ) 

M07.2 Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+ ) 

M12.0 Χρόνια μεταρευματική αρθρίτιδα [Jaccoud] 

M13.0 Πολυαρθρίτιδα, μη καθορισμένη 

M13.1 Μονοαρθρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 

M18.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων 

αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη 

M18.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης 

καρπομετακάρπιας άρθρωσης 

M18.2 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων 

καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη 

M18.3 Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης 

καρπομετακάρπιας άρθρωσης 

M18.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων 

καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη 

M18.5 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης 

καρπομετακάρπιας άρθρωσης 

M20.0 Δυσμορφία του(των) δακτύλου(ων) των χεριών 

M24.5 Σύγκαμψη της άρθρωσης 

M24.6 Αγκύλωση της άρθρωσης 

M32.1 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με προσβολή οργάνων ή 

συστημάτων 

M35.3 Ρευματική πολυμυαλγία 

M41.4 Νευρομυϊκή σκολίωση 

M45 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

M47.1 Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας με μυελοπάθεια 

M79.7 Ινομυαλγία 

Q00.1 Κρανιοραχίσχιση 

Q00.2 Ινιεγκεφαλία 



Q01.0 Μετωπιαία εγκεφαλοκήλη 

Q01.1 Ρινομετωπιαία εγκεφαλοκήλη 

Q01.2 Ινιακή εγκεφαλοκήλη 

Q90.0 Τρισωμία 21, μειωτικός μη διαχωρισμός 

Q90.1 Τρισωμία 21, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός) 

Q90.2 Τρισωμία 21, μετάθεση 

Q90.9 Σύνδρομο Down, μη καθορισμένο 

Q91.0 Τρισωμία 18, μειωτικός μη διαχωρισμός 

Q91.1 Τρισωμία 18, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός) 

Q91.2 Τρισωμία 18, μετάθεση 

Q91.3 Σύνδρομο Edwards, μη καθορισμένο 

Q91.4 Τρισωμία 13, μειωτικός μη διαχωρισμός 

Q91.5 Τρισωμία 13, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός) 

Q91.6 Τρισωμία 13, μετάθεση 

Q91.7 Σύνδρομο Patau, μη καθορισμένο 

Q92.0 Ολική χρωμοσωμική τρισωμία, μειωτικός μη διαχωρισμός 

Q92.1 Ολική χρωμοσωμική τρισωμία, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη 

διαχωρισμός) 

Q92.2 Μείζων μερική τρισωμία 

Q92.3 Ελάσσων μερική τρισωμία 

Q99.2 Εύθραυστο Χ χρωμόσωμα 

R13 Δυσφαγία 

R29.6 Tάση προς πτώση, που δεν ταξινομείται αλλού 

R48.1 Αγνωσία 

R48.2 Απραξία 

R63.3 Δυσκολίες και ακατάλληλοι χειρισμοί για τη σίτιση 

Z73.8 Προβλήματα που σχετίζονται με τη δυσκολία διαχείρισης της ζωής 

 



3. Προσθήκη διαγνώσεων 

Η πιο κάτω διάγνωση προστίθεται στον Πίνακα 1 του καταλόγου διαγνώσεων/νόσων παιδιών 

που δικαιούνται να παραπεμφθούν σε εργοθεραπευτή για 36 επισκέψεις. 

P07.3 Άλλα πρόωρα βρέφη  

 

Η διάγνωση G54.0 προστίθεται στον Πίνακα 8 (α) του καταλόγου διαγνώσεων/νόσων παιδιών 

που δικαιούνται να παραπεμφθούν σε εργοθεραπευτή για 24 επισκέψεις. 

 

Οι διαγνώσεις L94.0, L94.1, L94.3, Q70.4, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.4 και Q71.5 

προστίθενται στον Πίνακα 8 (β) του καταλόγου διαγνώσεων/νόσων παιδιών που δικαιούνται 

να παραπεμφθούν σε εργοθεραπευτή για 24 επισκέψεις. 

 

Οι πιο κάτω διαγνώσεις προστίθενται στον Πίνακα 10 του καταλόγου διαγνώσεων/νόσων 

παιδιών που δικαιούνται να παραπεμφθούν σε εργοθεραπευτή για 24 επισκέψεις. 

Q93.5   Άλλες ελλείψεις τμήματος ενός χρωμοσώματος (περιλαμβάνει το 

σύνδρομο Angelman) 

Q93.8  Άλλες ελλείψεις από τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα (περιλαμβάνει το 

σύνδρομο Williams) 

 

4. Μετακίνηση διαγνώσεων μεταξύ κατηγοριών  

Οι διαγνώσεις G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4 και G80.8  μετακινούνται από τον Πίνακα 

10) Νόσοι Παιδιών και Εφήβων με Μικτές Διαταραχές, στον Πίνακα 8 (α) Νόσοι Παιδιών και 

Εφήβων με Επίκτητες κινητικές Διαταραχές.    

 

 

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ στις 10 Φεβρουάριου 2021. 

 

 

 10 Φεβρουάριου  2021 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 


