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Εισάγετε έως 6 κωδικούς, με την ίδια σειρά που υπάρχουν στο αρχείο σας
1200 Παθήσεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού
1300 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού
ιστού
1400 Παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος
1500 Κύηση, τοκετός και λοχεία
1600 Καταστάσεις που έχουν την αρχή τους στην περιγεννητική
περίοδο
1700 Συγγενείς ανωμαλίες, διαμαρτίες της διάπλασης και
χρωμοσωμικές ανωμαλίες
1800 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και
εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού
1900 Συνέπειες τραυματισμού, δηλητηρίασης και ορισμένες άλλες
εξωγενείς αιτίες
2000 Εξωγενή αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας
2100 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και
την επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Επανεισαγωγή
από την ημέρα
του ND
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1. Χρησιμοποιείστε είτε τον πλήρη κωδικό ICD10 ή τους κωδικούς παρακάτω
0100 Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
0200 Νεοπλάσματα
0300 Παθήσεις του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και
διαταραχές του ανοσολογικού μηχανισμού
0400 Ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές παθήσεις
0500 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς
0600 Παθήσεις του νευρικού συστήματος
0700 Παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
0800 Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
0900 Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος
1000 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
1100 Παθήσεις του πεπτικού συστήματος
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2. Κωδικός έκβασης
1= Ακόμη στο νοσοκομείο
2= Διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο
3= Μεταφορά σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας
4= Αποκατάσταση
5= Εξιτήριο προς το σπίτι
6= Θάνατος
7= Άλλο

3. Κωδικός επανεισαγωγής
1= Όχι
2= Ναι στο ίδιο νοσοκομείο προγραμματισμένα
3= Ναι στο ίδιονοσοκομείο εκτάκτως
4= Ναι σε άλλο νοσοκομείο προγραμματισμένα
5= Ναι, σε άλλο νοσοκομείο εκτάκτως
6= Δεν γνωρίζω

