
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: PHYS20210212                                                                                                    

                                                                                                   

Τροποποιήσεις στους καταλόγους  διαγνώσεων που μπορούν να 

παραπεμφθούν για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φυσιοθεραπείας   

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει την τροποποίηση των καταλόγων διαγνώσεων 

που μπορούν να παραπεμφθούν για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φυσιοθεραπείας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

1. Αφαίρεση διαγνώσεων  

Οι πιο κάτω διαγνώσεις αφαιρούνται από όλους τους καταλόγους διαγνώσεων ενηλίκων  για          

φυσιοθεραπεία: 

M53.2 Αστάθεια της σπονδυλικής στήλης 

M48.2 Σπονδυλική στήλη σε θέση ασπασμού 

M62.1 Άλλη ρήξη μυός (μη τραυματική) 

M62.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές μυός 

M65.9 Yμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα, μη καθορισμένη 

M67.3 Παροδική υμενίτιδα 

G56.8 Άλλες μονονευροπάθειες του άνω άκρου Μεσοδακτύλιο νευρίνωμα του άνω 

άκρου 

G57.8 Άλλες μονονευροπάθειες του κάτω άκρου  Μεσοδακτύλιο νευρίνωμα του κάτω 

άκρου 

M24.6 Αγκύλωση της άρθρωσης 

S13.3 Πολλαπλές παρεκτοπίσεις του  τραχήλου 

M96.4 Μετεγχειρητική  λόρδωση 

M96.6 Οστικά κατάγματα μετά από εισαγωγή ορθοπεδικών εμφυτευμάτων, αρθρικών 

προθέσεων ή οστικών δίσκων 



S59.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του αντιβραχίου 

S62.0 Τραυματισμός άλλων τμημάτων του αντιβραχίου από σύνθλιψη 

T06.3 Τραυματισμοί αιμοφόρων αγγείων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του 

σώματος 

T06.5 Τραυματισμοί ενδοθωρακικών οργάνων με ενδοκοιλιακά και πυελικά όργανα 

T06.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του 

σώματος 

T08 Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο 

T09.4 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου, ρίζας νωτιαίου νεύρου και πλεγμάτων 

του 

T09.5 Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα του κορμού 

T09.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο 

T09.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο 

M96.0 Ψευδάρθρωση μετά από χειρουργική επέμβαση συνένωσης οστών ή 

αρθροδεσία 

M96.1 Σύνδρομο πεταλεκτομίας, που δεν ταξινομείται αλλού 

M96.3 Κύφωση μετά από πεταλεκτομία 

M96.4 Μετεγχειρητική  λόρδωση 

G57.1 Παραισθητική μηραλγία 

M12.3 Παλίνδρομοι  ρευματισμοί 

 

Επιπρόσθετα η πιο κάτω διάγνωση αφαιρείται από τον Πίνακα 2 των ενηλίκων «Μυοσκελετικές 

παθήσεις σοβαρής μορφής»,  παραμένει όμως  στον Πίνακα 4Β ενηλίκων «Χρόνιες Νευρολογικές 

Ασθένειες»   

M45 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

 

2. Τροποποίηση στις κατηγορίες διαγνώσεων  

Α.  Από τον πίνακα 1 ενηλίκων  «Μυοσκελετικές παθήσεις ελαφριάς μορφής» μεταφέρονται 

στον πίνακα 2 ενηλίκων «Μυοσκελετικές παθήσεις σοβαρής μορφής» οι ακόλουθες 

διαγνώσεις: 

M48.3 Τραυματικές σπονδυλοπάθειες 



M61.0 Τραυματική οστεοποιητική μυοσίτιδα 

S13.4 Διάστρεμμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

S40.0 Θλάση του ώμου και του βραχίονα 

S42.1 Κάταγμα της ωμοπλάτης 

S42.2 Κάταγμα του άνω άκρου του βραχιόνιου οστού 

S42.3 Κάταγμα της διάφυσης του βραχιόνιου οστού 

S42.4 Κάταγμα του κάτω άκρου του βραχιόνιου οστού 

S43.0 Εξάρθρημα της άρθρωσης του ώμου 

S43.1 Εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 

S43.4 Διάστρεμμα της άρθρωσης του ώμου 

S43.5 Διάστρεμμα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 

S46.0 Τραυματισμός του τένοντα του rotator cuff του ώμου 

S46.1 Τραυματισμός του μυ και του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου μυός 

S46.2 Τραυματισμός του μυ και του τένοντα άλλων τμημάτων του δικέφαλου μυός 

S46.3 Τραυματισμός του μυ και του τένοντα του τρικεφάλου 

S47 Τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα από σύνθλιψη 

S50.0 Θλάση του αγκώνα 

S52.0 Κάταγμα του άνω άκρου της ωλένης 

S52.1 Κάταγμα του άνω άκρου της κερκίδας 

S52.2 Κάταγμα της διάφυσης της ωλένης 

S52.3 Κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας 

S52.4 Κάταγμα της διάφυσης και της ωλένης και της κερκίδας 

S52.5 Κάταγμα του κάτω άκρου της κερκίδας 

S52.6 Κάταγμα του κάτω άκρου και της ωλένης και της κερκίδας 

S53.0 Εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας 

S53.1 Εξάρθρημα του αγκώνα, διαφόρων τμημάτων αυτού 

S53.2 Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της κερκίδας 

S53.3 Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της ωλένης 



S53.4 Διάστρεμμα του αγκώνα 

S56.0 Τραυματισμός του μακρού καμπτήρα και τένοντα, του αντίχειρα στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 

S56.1 Τραυματισμός του καμπτήρα και τένοντα, άλλων δακτύλων στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 

S56.2 Τραυματισμός άλλων καμπτήρων μυών και τενόντων στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 

S56.3 Τραυματισμός του εκτείνοντος και απαγωγού μυ και τένοντα του αντίχειρα στο 

επίπεδο του αντιβραχίου 

S57.0 Τραυματισμός του αγκώνα από σύνθλιψη 

S57.8 Τραυματισμός άλλων τμημάτων του αντιβραχίου από σύνθλιψη 

S62.0 Κάταγμα του σκαφοειδούς οστού της άκρας χειρός 

S62.1 Κάταγμα άλλων οστών του καρπού 

S62.2 Κάταγμα του πρώτου μετακαρπίου οστού 

S62.3 Κάταγμα άλλων μετακαρπίων οστών 

S62.5 Κάταγμα του αντίχειρα 

S63.0 Εξάρθρημα του καρπού 

S63.1 Εξάρθρημα των δακτύλων 

S63.3 Τραυματική ρήξη των συνδέσμων του καρπού 

S63.4 Τραυματική ρήξη των συνδέσμων των δακτύλων στις μετακαρπιοφαλαγγικές και 

μεσοφαλαγγικές  αρθρώσεις 

S66.0 Τραυματισμός του μακρύ καμπτήρα - μυ και τένοντα - του αντίχειρα στο επίπεδο 

του καρπού και της άκρας χειρός 

S66.1 Τραυματισμός του καμπτήρα - μυ και τένοντα - άλλου δακτύλου στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χειρός 

S66.2 Τραυματισμός του μακρύ εκτείνοντα - μυ και τένοντα - τον αντίχειρα στο επίπεδο 

του καρπού και της άκρας χειρός 

S66.3 Τραυματισμός του εκτείνοντα - μυ και τένοντα - άλλου δακτύλου στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χειρός 

S66.4 Τραυματισμός του ίδιου - μυ και τένοντα - του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού 

και της άκρας χειρός 



S66.5 Τραυματισμός του ίδιου - μυ και τένοντα - άλλου δακτύλου στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χειρός 

S72.0 Κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού 

S72.1 Διατροχαντήριο κάταγμα 

S72.2 Υποτροχαντήριο κάταγμα 

S72.3 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού 

S72.4 Κάταγμα του κάτω άκρου του μηριαίου οστού 

S73.1 Διάστρεμμα του ισχίου 

S76.0 Τραυματισμός μυών και τενόντων του ισχίου 

S76.0 Τραυματισμός του τετρακέφαλου μυ και τένοντα 

S76.0 Τραυματισμός των προσαγωγών μυών και τενόντων του μηρού 

S76.1 Τραυματισμός των μυών και τενόντων της οπίσθιας μυϊκής ομάδας στο επίπεδο 

του μηρού 

S76.2 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού 

S76.3 Κάταγμα του κάτω άκρου του μηριαίου οστού 

S77.0 Τραυματισμός του ισχίου από σύνθλιψη 

S77.1 Τραυματισμός του μηρού από σύνθλιψη 

S77.2 Τραυματισμός του ισχίου και του μηρού από σύνθλιψη 

S82.0 Κάταγμα της επιγονατίδος 

S82.1 Κάταγμα του άνω άκρου του οστού της κνήμης 

S82.2 Κάταγμα της διάφυσης του οστού της κνήμης 

S82.3 Κάταγμα του κάτω άκρου του οστού της κνήμης 

S82.4 Κάταγμα μεμονωμένο της περόνης 

S82.5 Κάταγμα του έσω σφυρού 

S82.6 Κάταγμα του έξω σφυρού 

S83.0 Εξάρθρημα της επιγονατίδος 

S83.1 Εξάρθρημα του γόνατος 

S83.2 Ρήξη μηνίσκου, πρόσφατη 



S83.3 Ρήξη του αρθρικού χόνδρου του γόνατος, πρόσφατη 

S83.4 Διάστρεμμα με συμμετοχή (περονιαίου) (κνημιαίου) πλαγίου συνδέσμου του 

γόνατος 

S83.5 Διάστρεμμα με συμμετοχή του (πρόσθιου) (οπίσθιου) χιαστού συνδέσμου του 

γόνατος 

S86.0 Τραυματισμός του Αχίλλειου τένοντα 

S86.1 Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων της ομάδας των οπίσθιων μυών στο 

επίπεδο της κνήμης 

S86.2 Τραυματισμός μυών και τενόντων της ομάδας των προσθίων μυών στο επίπεδο 

της κνήμης 

S86.3 Τραυματισμός μυών και τενόντων της ομάδας των περονιαίων μυών στο 

επίπεδο της κνήμης 

S87.0 Τραυματισμός του γόνατος από σύνθλιψη 

S92.1 Κάταγμα του αστραγάλου 

S92.2 Κάταγμα άλλων οστών του ταρσού 

S92.3 Κάταγμα του μεταταρσίου οστού 

S93.0 Εξάρθρημα της ποδοκνημικής άρθρωσης 

S93.2 Ρήξη συνδέσμων στο επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου ποδός 

S93.4 Διάστρεμμα του αστραγάλου 

S96.0 Τραυματισμός του μυ και τένοντα του μακρύ καμπτήρα μυ του δακτύλου στο 

επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου ποδός 

S96.1 Τραυματισμός του μυ και τένοντα του μακρύ εκτείνοντα μυ του δακτύλου στο 

επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου ποδός 

S96.2 Τραυματισμός των ιδίων μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστραγάλου και 

του άκρου ποδός 

S97.0 Τραυματισμός του αστραγάλου από σύνθλιψη 

T02.0 Κατάγματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο 

 

      Β. Από τον πίνακα 2 ενηλίκων :«Μυοσκελετικές παθήσεις σοβαρής μορφής»  μεταφέρονται 

στο πίνακα 1 ενηλίκων: «Μυοσκελετικές παθήσεις ελαφριάς μορφής» οι ακόλουθες διαγνώσεις: 

          
   



G56.4 Καυσαλγία 

M47.1 Άλλες μορφές σπονδύλωσης με μυελοπάθεια 

  
 
        Γ. Από τον Πίνακα 2 ενηλίκων «Μυοσκελετικές παθήσεις σοβαρής μορφής» μεταφέρονται  
στο πίνακα  3Β  ενηλίκων «Οξέα και υποξέα Νευρολογικά : 
 
       

T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων με τραυματισμούς 
των νεύρων 

T06.1 Τραυματισμοί των νεύρων και του νωτιαίου μυελού που αφορούν άλλες 
πολλαπλές 

T06.2 Τραυματισμοί των νεύρων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 

 
 
   Δ.  Από τον πίνακα 2 ενηλίκων «Μυοσκελετικές παθήσεις σοβαρής μορφής» μεταφέρονται στο 
πίνακα  4Β ενηλίκων «Χρόνιες Νευρολογικές Ασθένειες»: 

 

M05.9 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 

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

M07.2 Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+) 

M07.4 Αρθροπάθεια στη νόσο του Crohn (περιοχική εντερίτιδα) (Κ50.-+) 

M07.5 Αρθροπάθεια στην ελκώδη κολίτιδα (Κ51.-+) 

M10.0 Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα 

M32.0 Φαρμακευτικός συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 

M32.1 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με προσβολή οργάνων ή συστημάτων 

M32.8 Άλλες μορφές συστηματικού ερυθηματώδους λύκου 

M32.9 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, μη καθορισμένος 

M33.2 Πολυομυοσίτιδα 

M34.0 Προϊούσα συστηματική σκλήρωση 

M34.8 Άλλες μορφές συστηματικής σκλήρωσης 

M34.9 Συστηματική σκλήρωση, μη καθορισμένη 

M60.1 Διάμεση Μυοσίτιδα 

M60.8 Άλλη Μυοσίτιδα 

 



Ε. Από τον πίνακα 3Β ενηλίκων «Οξέα και υποξέα Νευρολογικά» μεταφέρονται στο Πίνακα  1 
ενηλίκων «Μυοσκελετικές παθήσεις ελαφριάς μορφής» : 

 
G57.5 Σύνδρομο του ταρσιαίου σωλήνα 

 
 
 ΣΤ . Από τον Πίνακα 3Β ενηλίκων «Οξέα και υποξέα Νευρολογικά» μεταφέρονται στο Πίνακα  
4Β ενηλίκων «Χρόνιες Νευρολογικές ασθένειες» : 
 

G62.1 Αλκοολική  πολυνευροπάθεια 

G62.2 Πολυνευροπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες 

G63.0 Πολυνευροπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 

G63.1 Πολυνευροπάθεια σε περιπτώσεις  νεοπλασιών 

G63.3 Πολυνευροπάθεια σε άλλες ενδοκρινολογικές και μεταβολικές  παθήσεις 

G63.4 Πολυνευροπάθεια σε διατροφικές ελλείψεις 

G63.5 Toxic myoneural disorders 

 

Ζ . Από τον πίνακα  4Β ενηλίκων «Χρόνιες Νευρολογικές ασθένειες» μεταφέρονται στον Πίνακα  

2 ενηλίκων «Μυοσκελετικές παθήσεις σοβαρής μορφής»:     

M61.0 Τραυματική οστεοποιητική μυοσίτιδα 

 

Οι επικαιροποιημένοι πίνακες διαγνώσεων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.  

 

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 2021. 

 

 

12 Φεβρουάριου  2021 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 


