Γ. ΔΟΤΜΟΤΛΑΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ-ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ειζαγωγή – κοπόρ ηηρ Κωδικοποίηζηρ ηων Ιαηπικών Ππάξεων
Η θσδηθνπνίεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην
παξεκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε φια ηα αλεπηπγκέλα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα,
πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο γεληθεπκέλεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ηεο ηαηξηθήο
πιεξνθνξίαο. Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ζεκεηψλνπκε ηα
παξαθάησ :
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ είλαη ε
ελλνηνινγηθά ζαθέζηεξε θαη φζνλ ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ηεο
ηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ θη’ αλ απηή ιακβάλεη ρψξα, εληφο ή εθηφο
λνζνθνκείνπ, ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα.
Η θαηαγξαθή απηή έρεη θαη’ αξρήλ επηζηεκνληθφ θαη γλσζηνινγηθφ
ραξαθηήξα θαη βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη θαλφλεο ηα νπνία
είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ θαη
θσδηθψλ.
Παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε θαη ε ζπλδεφκελε
κε απηή νλνκαηνινγία ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζπλζέηνπλ θαη ην πιαίζην δηα ηνπ
νπνίνπ πεξηγξάθεηαη κηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ
ηνκέα, θάζε μερσξηζηφο θσδηθφο πξέπεη λα εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ
πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ εθηέιεζε θάζε ηαηξηθήο πξάμεο ή δηαδηθαζίαο.

Ωο πξνέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ρξήζε
απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο, σο κεζφδνπ κέηξεζεο
ηνπ παξαγφκελνπ ηαηξηθνχ έξγνπ, ζην βαζκφ πνπ κέζσ ηεο θσδηθνπνίεζεο
ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη θαη νη κνλάδεο απφδνζεο ηαηξηθνχ έξγνπ,
ηφζν ζε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη εθηφο λνζνθνκείνπ.
Πεξαηηέξσ δηαρεηξηζηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ
πξάμεσλ, πξνυπνζέηνπλ ηελ δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ νξγαλσηηθνχ θαη
δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε :
 Να είλαη δηαρεηξίζηκε ε θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία πνπ ζπλδέεηαη
κε ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο απφ ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα λνζνθνκεία (ζε φηη αθνξά
δηαδηθαζίεο
κέηξεζεο
ηεο
λνζνθνκεηαθήο
παξαγσγήο,
θνζηνιφγεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θιπ),
 Να είλαη εθηθηή ε ηηκνιφγεζε, ησλ πξάμεσλ κε βάζε ηα ηζρχνληα
πξφηππα νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο,
ψζηε λα απηνκαηνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, δηνηθεηηθήο
παξέκβαζεο θαη εθθαζάξηζεο απνδεκηψζεσλ γηα παξνρέο πγείαο.
 Να ππάξρεη δηεπξπκέλε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ
Βεβαίσο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ε θσδηθνπνίεζε ηαηξηθψλ
πξάμεσλ, κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ζα πξέπεη ην πξνο εθαξκνγή
ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο, λα εμαζθαιίδεη ζε ηερληθφ επίπεδν:

 θάιπςε θαζ’ νινθιεξίαλ ησλ ηζρπνπζψλ θαη εθαξκνδφκελσλ
ζηε ρψξα, ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ,
 κνλαδηθφηεηα ζηελ επηινγή ησλ φξσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε
ίδηα πξάμε αληηζηνηρεί ζε έλα κφλν θσδηθφ,
 ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξάμεσλ, κε ηελ έλλνηα φηη
ππάξρνπλ θαλφλεο ζηελ δηακφξθσζε ησλ φξσλ, ψζηε λα
απνδίδνληαη επθξηλψο φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
 επρέξεηα ζηε ρξήζε θαη απνδνρή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο,
 πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο εμειίμεηο ησλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ
θαη ηεο ηερλνινγίαο.

ηόσοι ηος έπγος ηηρ «Κωδικοποίηζηρ ηων Ιαηπικών Ππάξεων»
Δηδηθά γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απφ ην Διιεληθφ Υπνπξγείν Υγείαο, ζαθψο
πξνζδηνξίδεηαη, φηη ε ελ ιφγσ θσδηθνπνίεζε ζα ελζσκαηψλεη αλαιπηηθή
ηαηξηθή πιεξνθνξία θαη ζα είλαη ‘πνιπαμνληθή’, δεδνκέλνπ φηη απηφ
επηηξέπεη ηελ αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. Η θσδηθνπνίεζε ζα
εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα αλαιπηηθήο θνζηνιφγεζεο, ηελ ζχιιεςε πινχζηαο
ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο (ζχζηεκα ηνπ ζψκαηνο, κέξνο ηνπ ζψκαηνο, κέζνδνο
ηαηξηθήο πξάμεο) θαη ηελ ηθαλφηεηα έμππλεο επεμεξγαζίαο. Θα πξέπεη
επνκέλσο λα αμηνινγεζεί:
ε πνιππινθφηεηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο
εάλ ε δφκεζε ησλ θσδηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ είλαη ζπκβαηή κε
ηελ Οξγάλσζε ησλ ΜΥ ζην ΔΣΥ
εάλ είλαη ζθφπηκν λα ζεσξεζεί εληαία θσδηθνπνίεζε γηα φιεο ηηο
ηαηξηθέο πξάμεηο
ην δηαζέζηκν πιηθφ ηαηξηθψλ πξάμεσλ (απφ κειέηεο ηνπ Β’ θαη
Γ’ ΚΠΣ)
θαη λα δηακνξθσζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ
Υπνπξγείνπ, ζηξαηεγηθή ζπκβαηή κε ηηο αλάγθεο ηνπ ΔΣΥ.
Ανάλςζη ηηρ διεθνούρ εμπειπίαρ
Όπσο πξνβιέπεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαη κε δεδνκέλν φηη γηα ηηο
ηαηξηθέο πξάμεηο δελ έρνπλ νξηζηεί νχηε πξνθχςεη de facto πξφηππα πνπ λα
αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο (ν ΠΟΥ ζηελ παξνχζα θάζε δελ έρεη νδεγία γηα
δηεζλέο πξφηππν ηαηξηθψλ πξάμεσλ), βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κειέηεο θαζνξηζκνχ
ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ θσδηθνπνηήζεσλ
πξνεγκέλσλ ρσξψλ πξνο επηιεθηηθή αμηνπνίεζε ζηελ Διιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα.
Μειεηήζεθε ε δηεζλήο εκπεηξία απφ ηελ νκάδα έξγνπ, θαη παξάι ιεια
δεηήζεθε απφ δχν δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο κε βαζηά γλψζε ηνπ

αληηθεηκέλνπ, λα αμηνινγήζνπλ ηφζν απφ πιεπξάο ζπκβνιήο ζηελ επίηεπμε
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πγείαο φζν θαη απφ πιεπξάο
δηεπθφιπλζεο επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, ηα
θπξηφηεξα εζληθά ζπζηήκαηα θσδηθνπνηήζεσλ. Δμεηάζζεθαλ ηα επί κέξνπο
ζπζηήκαηα ησλ θπξηφηεξσλ ρσξψλ κε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή απηψλ
ζπζηεκάησλ θσδηθνπνίεζεο (Η.Π.Α., Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Γαιιίαο,
Γεξκαλίαο) θαη εληνπίζζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ ζα
ελδηέθεξαλ, ππφ ηελ νπηηθή πξνζαξκνγήο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηελ
Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αλαιχζεθαλ νη επί κέξνπο εκπεηξίεο
θαη
πξνέθπςαλ
θάπνηα
βαζηθά
ζπκπεξάζκαηα.
Όια
ηα
παξαπάλσ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθνξέο ησλ δχν μέλσλ εκπεηξ νγλσκφλσλ, νη νπνίεο
παξνπζηάζηεθαλ ζην δηήκεξν workshop πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε εθηελήο κειέηε
ηνπ ζπζηήκαηνο
θσδηθνπνηήζεσλ ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ ηζρχεη ζηελ Γαιιία ( CCAM,
NGAP), ζε ζπζρέηηζε κε ην Γεξκαληθφ ζχζηεκα (OPS), πνπ επηκειήζεθε ν
Καζεγεηήο Jean de Kervasdoué. Η ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηνπ θαζεγεηή γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη
ν ίδηνο ήηαλ ν επηθεθαιήο ηεο νκάδαο πνπ εηζήγαγε ην ηζρχνλ ζχζηεκα
θσδηθνπνίεζεο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αξκφδηα ζέζε
ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο ηεο Γαιιίαο, θαη πξνζπάζεζε λα δψζεη κηα ζπλνιηθή
εηθφλα ησλ παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα
απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα έλα ηέηνην εγρείξεκα.
Σεκαληηθή θαη ε αλαθνξά ηνπ Dr Vinay Sanghani ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα
πνπ ηζρχνπλ ζηηο Η.Π.Α. θαη ηηο Αγγινζαμσληθέο ρψξεο (CPT, HCPCS,
RBRVS, OPCS, CCSD, ICD-10-PCS), κε ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο κε βάζε ηελ πινχζηα
επηρεηξεζηαθή ηνπ εκπεηξία.
Απφ ηελ φιε κειέηε ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ζπδεηήζεσλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο, πξνέθπςαλ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα
νπνία πξνζδηνξίδνπλ θαη ην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ επηινγψλ γηα ηελ
θσδηθνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηε ρψξα καο. Απηά αθνξνχλ :
ζηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο νλνκαηνινγίαο ησλ πξάμεσλ
ζηελ έθηαζε ηνπ πεδίνπ ησλ εθηεινπκέλσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο πξάμεσλ πνπ θαιχπηεη θάζε ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο
ζηα ζπζηήκαηα θαη κεζνδνινγίεο ηεξάξρεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ
ζηηο κεζφδνπο επηθαηξνπνίεζεο ησλ φξσλ θαη ησλ θσδηθψλ
Σπλδεδεκέλα κε ηα παξαπάλσ θαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηινγή ησλ
θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα πηνζεηεζνχλ θαηά ηελ εηζαγσγή ζπζηήκαηνο
θσδηθνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζην Διιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα,
είλαη θαη ηα ζέκαηα:
θνζηνιφγεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ
δηαρείξηζεο ηεο ζπλνιηθήο πιεξνθνξίαο (ηαηξηθήο θαη νηθνλνκηθήο)
απφ κνλάδεο πγείαο θαη αζθαιηζηηθνχο θνξείο
ρξήζεο ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηα πιαίζηα
νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ

Σπλδπαζκνχ ησλ θσδηθψλ ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε άιιεο
πιεξνθνξίεο ηαηξηθνχ, δεκνγξαθηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ
γηα ηνλ θαζνξηζκφ Οκνεηδψλ Καηεγνξηψλ Αζζελψλ
Δηδηθά ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν ζέκα εμεηάζζεθε ε δηεζλήο εκπεηξία ζηελ
έληαμε ησλ ζπζηεκάησλ θσδηθνπνίεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηηο πξαθηηθέο
αλάπηπμεο ησλ DRGs, HRGs, GHM, GHS, G-DRGs.
Δληνπίδνληαη ζπγθιίζεηο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ
ζαλ γεληθφ ζπκπέξαζκα πξνέθπςε ν θνηλφο ηφπνο πνπ πηνζεηνχλ φια ηα
ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ κε ζαθήλεηα, κε θάζε μερσξηζηφ
θσδηθφ, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε θαη
δηαθξηηή ηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα
ρξεζηκνπνηνχλ πνιπαμνληθφ ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ
παξφκνηεο κεζνδνινγίεο ηεξάξρεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. Ο ξφινο ησλ
επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ησλ ηαηξψλ είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ δηακφξθσζε
ηεο νλνκαηνινγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ
πξάμεσλ, ελψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε
ηελ θσδηθνπνίεζε πνιηηηθψλ έρνπλ ζεζκνζεηεκέλα απφ ηηο αξκφδηεο
πγεηνλνκηθέο αξρέο φξγαλα.
Διεθνή ζςζηήμαηα Κωδικοποίηζηρ Ιαηπικών Ππάξεων
Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ππάξμεη δηάθνξεο εζληθέο πξνζπάζεηεο θσδηθνπνίεζεο
ηαηξηθψλ πξάμεσλ, δελ έρνπλ νξηζηεί νχηε πξνθχςεη de-facto πξφηππα, πνπ λα
αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο. Τα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
ηαμηλνκήζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο
θσδηθνχο. Οη θσδηθνί ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ή δηαδηθαζηψλ (Procedure Codes),
είλαη αξηζκεηηθνί ή αιθαξηζκεηηθνί θσδηθνί νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο ελέξγεηεο θαη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.
Σπζηήκαηα Κσδηθνπνίεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ:
Γηεζλή
International Classification of Procedures in Medicine (ICPM) and
International Classification of Health Interventions (ICHI)
ICPC-2 (International Classification of Primary Care, ην νπνίν θαιχπηεη,
αηηίεο πξνζέιεπζεο ζην ηαηξείν, εθηίκεζε / δηάγλσζε ηνπ γηαηξνχ ηεο ΠΦΥ
γηα ην πξφβιεκα θαη ηαηξηθέο ελέξγεηεο / δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ.

Βφξεηνο Ακεξηθή
Health Care Procedure Coding System (including Current Procedural
Terminology) (ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Η.Π.Α.)
ICD-10 Procedure Coding System (ICD-10-PCS) (ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
Η.Π.Α.)
ICD-9-CM Volume 3 (subset of ICD-9-CM) (ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Η.Π.Α.)
Canadian Classification of Health Interventions (CCI) (ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ
Καλαδά. Αληηθαηέζηεζε ην CCP.)
Nursing Interventions Classification (NIC) (ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Η.Π.Α.)
Nursing Minimum Data Set (NMDS)
Nursing Outcomes Classification (NOC)
SNOMED (P axis)
Δπξψπε
OPS-301 (Πξνζαξκνγή ηνπ ICPM, ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Γεξκαλία)
OPCS-4.2 (ρξεζηκνπνηείηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην)
OPCS-4.3 (ρξεζηκνπνηείηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην)
OPCS-4.4 (ρξεζηκνπνηείηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην)
Classification des Actes Médicaux (CCAM) (ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Γαιιία)
Λνηπά
Australian Classification of Health Interventions (ACHI)

ςνοπηική παποςζίαζη ηων πλέον διαδεδομένων ζςζηημάηων
CPT (Current Procedural Terminology)
Δίλαη έλαο θαηάινγνο ηαηξηθψλ φξσλ θαη αληίζηνηρσλ θσδηθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ
πεξηγξάθνληαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο.
Πεξηιακβάλεη πεληαςήθηνπο αξηζκεηηθνχο θσδηθνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε
πξάμε θαη ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ηαηξνχο ζηνπο αζζελείο θαη
πεξηιακβάλεη ηαηξηθέο, ρεηξνπξγηθέο θαη δηαγλσζηηθέο πξάμεηο, εμαζθαιίδνληαο
νκνηφκνξθε θαηαγξαθή ησλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην βαζκφ πνπ είλαη θαζνιηθή ε
ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο απφ ην ηαηξηθφ ζψκα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο Η.Π.Α.
Έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ American Medical Association (AMA), εκπεξηέρεη
πεξίπνπ 10.000 θσδηθνχο θαη δηαξθψο αλαζεσξείηαη θαη αλαλεψλεηαη απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
Η θσδηθνπνίεζε CPT θαιχπηεη θπξίσο φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα
παξαζρεζνχλ απφ κέιε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη
θαη’αξρήλ σο εμήο:
o Δθηίκεζε θαη Γηαρείξηζε
o Φεηξνπξγηθή
o Αλαηζζεζία
o Αθηηλνινγία
o Βηνπαζνινγία
o Με ρεηξνπξγηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο.

Οη πεληαςήθηνη θσδηθνί ησλ πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο κπνξεί λα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο «Τξνπνπνηεηέο» (Modifiers) – δχν
αθφκε ςεθία πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο π.ρ., Αλαηζζεζία πνπ ρνξεγήζεθε απφ
ρεηξνπξγφ, Πνιιαπιή επέκβαζε, Μφλν κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε, Βνεζφο
Φεηξνπξγνχ, Γχν Φεηξνπξγνί.
HCPCS (Healthcare Common Procedure Coding System)
HCPCS Level I
Οπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηέρνληαη
HCPCS Level II
Πξφηππν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο πνπ θαιχπηεη ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηέρνληαη
ζηελ CPT θσδηθνπνίεζε θπξίσο ππεξεζίεο πνπ δελ παξέρνληαη απφ ηαηξνχο, φπσο
ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο, δηαξθή ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη εηδηθά ηαηξηθά
πξντφληα. Πεξηιακβάλεη αιθαξηζκεηηθνχο θσδηθνχο νη νπνίνη πεξηέρνπλ έλα
γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ αθνινπζνχκελν απφ ηέζζεξα αξηζκεηηθά ςεθία, ελψ νη
θσδηθνί CPT ρξεζηκνπνηνχλ πέληε αξηζκεηηθά ςεθία.
ICD-10-PCS
Αλαπηχρζεθε πξφζθαηα γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην ICD-9-CM Volume 3 θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνξά ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα
πξνγξάκκαηα Medicare θαη Medicaid γηα ηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο.
Φξεζηκνπνηεί επηαςήθηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ή αξηζκεηηθνχο θσδηθνχο θαη

παξέρεη αλαιπηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ
εληφο λνζνθνκείνπ. Η πξνηππνπνηεκέλε θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ICD10-PCS έρεη ζρεδηαζζεί θαηά ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ
ηαηξηθψλ πξάμεσλ (πάλσ απφ 90.000 θσδηθνί), ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη επειημία
ψζηε λα θαιχςεη θαη κειινληηθέο αλάγθεο. Δλζσκαηψλεη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλε
ηαηξηθή πιεξνθνξία ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη:
- Απμεκέλεο δπλαηφηεηεο εθηίκεζεο ηεο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ
- Βειηησκέλα πεξηζψξηα ηεθκεξησκέλεο νκαδνπνίεζεο ηεο ηαηξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεζφδσλ απνδεκίσζεο ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο
- Δληζρπκέλε δπλαηφηεηα γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ζηα πιαίζηα ηεο
άζθεζεο πνιηηηθψλ δεκφζηαο πγείαο
- Μείσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα πξφζζεηε επηζχλαςε ηαηξηθψλ εγγξάθσλ θαηά
ηηο δηαδηθαζίεο ηαηξηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θνξείο.
OPCS-4 (Office of Population, Censuses and Surveys Classification of
Surgical Operations and Procedures) και CCSD
Φξεζηκνπνηνχληαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην OPCS-4 ζην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο
(NHS) θαη ην CCSD ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Φξεζηκνπνηνχλ πνιχ ιηγφηεξνπο
θσδηθνχο θαη φρη ηφζν ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ φζν ζην
CPT. Αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θαιχςνπλ έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
ρεηξνπξγηθψλ ππεξεζηψλ.

Γελ θαιχπηνπλ ππεξεζίεο ηαηξηθήο εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο, ππεξεζίεο
βηνπαζνινγίαο θαη γεληθήο ηαηξηθήο. Οη αθηηλνινγηθέο ππεξεζίεο επίζεο έρνπλ
πεξηνξηζκέλε θάιπςε ζηελ θσδηθνπνίεζε OPCS θαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζηελ
CCSD. Η ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ θσδηθνπνηήζεο δελ έρεη επεθηαζεί ζε
επξεία θιίκαθα.
CCAM (Classification Communes des Actes Médicaux) θαη NGAP
(Nomenclature Générale des Actes Professionnels)
CCAM
Απφ ην 2005 εθαξκφδεηαη ζηε Γαιιία εληαίν ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
ζεξαπεπηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ηερληθφ πεξηερφκελν θαη
εθηεινχληαη είηε ζε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ είηε εμσλνζνθνκεηαθά, ηφζν ζηνλ
δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδσηηθφ ηνκέα. Η ηαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ
αληαπνθξίλεηαη ζε κία ηαηξηθή ινγηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα αλαηνκηθά
ζπζηήκαηα θαη νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο θαη φρη ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο.
Πεξηιακβάλεη 7.620 ηαηξηθέο πξάμεηο.
Τν ζχζηεκα CCAM πεξηιακβάλεη 19 θεθάιαηα: ηα πξψηα 16 θεθάιαηα
αληηζηνηρνχλ ζηα κεγάια ζπζηήκαηα

ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ην θεθάιαην 17 πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο
ρσξίο ηνπνγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ, ην θεθάιαην 18 ζπγθεληξψλεη ηηο
ζπκπιεξσκαηηθέο πξάμεηο θαη ην θεθάιαην 19 ιακβάλεη ππφςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο
γηα ην πξνζσξηλφ ζχζηεκα CCAM
Τα πξψηα 17 θεθάιαηα ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε:
- ην πξψην κέξνο αθνξά ζηηο δηαγλσζηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη κε
βάζε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηαηξηθή ηερληθή θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ην ζχζηεκα
ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ,
- ην δεχηεξν κέξνο αθνξά ζηηο ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη θαη’
αξρήλ κε βάζε ην ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αλά
ηαηξηθή ηερληθή.
Κάζε θσδηθφο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα γξάκκαηα θαη ηξία ςεθία:
Τν πξψην γξάκκα ππνδεηθλχεη ην αλαηνκηθφ ζχζηεκα
Τν δεχηεξν γξάκκα πξνζδηνξίδεη ην φξγαλν (ή ηε ιεηηνπξγία) ζην
αληίζηνηρν ζχζηεκα ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο
Τν ηξίην γξάκκα ππνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε ελέξγεηα
Τν ηέηαξην γξάκκα πξνζδηνξίδεη ηελ νδφ πξνζέγγηζεο ή ηε
ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή
Τα ηξία ςεθία πνπ αθνινπζνχλ δηαθνξνπνηνχλ ηηο πξάμεηο κε πξψηα
ηέζζεξα ίδηα γξάκκαηα-θιεηδηά.
NGAP
Γηα ηηο πξάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ζηηο πξάμεηο
παζνινγναλαηνκίαο, ζηηο ηζηνινγηθέο, απηέο ησλ νδνληηάηξσλ, ησλ καηψλ, θαζψο
θαη ησλ παξαταηξηθψλ επαγγεικάησλ (λνζειεπηψλ, θπζηνζεξαπεπηψλ θιπ)
ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε NGAP. Σχκθσλα κε ηε νλνκαηνινγία ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ, ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηεί θσδηθνχο, θάζε πξάμε αλαθέξεηαη κε
έλα γξάκκα θαη έλα ζπληειεζηή. Γηα παξάδεηγκα γηα ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη γξάκκαηα φπσο :
C- Δμέηαζε ζην ηαηξείν απφ γεληθφ ηαηξφ, γεληθφ νδνληίαηξν ή καία.
Cs- Δμέηαζε ζην ηαηξείν απφ εηδηθφ ηαηξφ ή εηδηθφ ρεηξνπξγφ-νδνληίαηξν
V- Δμέηαζε ζην ζπίηη ηνπ αζζελή απφ γεληθφ ηαηξφ, γεληθφ νδνληίαηξν ή καία.

OPS (Operations- und Prozedurentschlüssel)
Ο θαηάινγνο OPS δεκηνπξγήζεθε ην 1996 (σο πξνζαξκνγή ηεο ICPM) ζηε
Γεξκαλία, αξρηθά γηα ηηο επεκβαηηθέο πξάμεηο θαη αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν.
Δπεθηάζεθε ην 2004 ζηηο ηαηξηθέο κε επεκβαηηθέο πξάμεηο θαη ην 2005 ζηνλ ηνκέα
ησλ ηαηξηθψλ εμσλνζνθνκεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφο ν θαηάινγνο
πξνζαξκφζηεθε θπξίσο κε βάζε ηελ λέα θσδηθνπνίεζε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ
νκνεηδψλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ (G-DRGs) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο ρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ 22.000 θσδηθνχο θαη είλαη εμαηξεηηθά
ιεπηνκεξήο: πεξηιακβάλεη
δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, επεκβαηηθέο ή κε
επεκβαηηθέο πξάμεηο, ζεξαπεπηηθέο κε επεκβαηηθέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη αθφκε
θαη ηελ ρνξήγεζε ησλ αθξηβψλ θαξκάθσλ πνπ ρξεψλνληαη βάζεη εηδηθνχ
θαηαιφγνπ, επί πιένλ ησλ ρξεψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα DRGs.
Επιζκόπηζη ηηρ Ελληνικήρ Ππαγμαηικόηηηαρ
Η νλνκαηνινγία ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη θάπνηα επί κέξνπο ηαμηλφκεζε
ηνπο, φπσο δηακνξθψζεθε κε βάζε ην Π.Γ. ηνπ 1991 θαη θάπνηεο
κεηαγελέζηεξεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη απνθάζεηο αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε απνδεκηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ηαηξηθψλ θαη
δηαγλσζηηθψλ πξάμεσλ, δεκηνπξγνχλ ζηελ πξάμε έλα πιαίζην αλαθνξάο θαη
ππνρξέσζεο θαηαγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ιφγνπο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςε. Γελ κπνξεί
φκσο ζε θακία πεξίπησζε λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηελ δφκεζε ηνπ λένπ
ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο, ζην βαζκφ πνπ έρεη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθά
(έιιεηςε ζπλάθεηαο ζηελ νλνκαηνινγία, απνπζία πξάμεσλ, επαλαιήςεηο θιπ)
θαη απέρεη πάξα πνιχ απφ ηελ ινγηθή θαη ηελ θηινζνθία ησλ ζχγρξνλσλ
ζπζηεκάησλ θσδηθνπνίεζεο.
Ταπηφρξνλα έρνπλ δηακνξθσζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο, πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν επίζεκα, θάπνηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ηα
νπνία δηαθνξνπνηνχληαη θαηά θαηξνχο κεηά απφ παξέκβαζε δηαθφξσλ
ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (νκάδσλ ηαηξψλ, Έλσζεο ή επί κέξνπο αζθαιηζηηθψλ
εηαηξεηψλ), θαη ηα νπνία θαιχπηνπλ θπξίσο ηηο αλάγθεο νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ απηψλ ησλ κεξψλ.
Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη νη ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη ν η
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο παξαπάλσ δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή ηδησηηθέο
ζπκθσλίεο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ
θάπνηεο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ηαηξψλ, ζπλζέηνπλ ζήκεξα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ θαηαγεγξακκέλε απνηχπσζε ηεο ηαηξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Καηά κεγάιν
πνζνζηφ νη ίδηεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζπληζηνχλ ελδεηθηηθή βάζε γηα
ηηκνιφγεζε ηαηξηθψλ ακνηβψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εθεί φπνπ απηή γίλεηαη κε
φια ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βεβαίσο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θαη
θαη’ ειάρηζηνλ εληαία πξαθηηθή θαζνξηζκνχ ησλ πνζψλ ησλ ακνηβψλ αθφκε
θαη γηα ηελ ίδηα ηαηξηθή πξάμε.

Σηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο έγηλε απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο κηα
πξνζπάζεηα
δεκηνπξγίαο
κε
επηζηεκνληθά
θξηηήξηα
ζπζηήκαηνο
θαηεγνξηνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ γηα ην Διιεληθφ
ζχζηεκα Υγείαο, κε αλάζεζε ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο ζε νκάδα έξγνπ ππφ
ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ Γξα Φαηλέθνπ .
Μέζσ απηήο ηεο κειέηεο, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ φιεο νη ηαηξηθέο,
νδνληηαηξηθέο πξάμεηο θαζψο θαη απηέο ηεο θπζηθήο απνθαηάζηαζεο θαη
θπζηθνζεξαπείαο. Παξάιιεια κε έλα ζχζηεκα ζπζηεκαηνπνηεκέλεο
κνξηνπνίεζεο, θαζνξίζζεθε ε εηδηθή βαξχηεηα ηνπ θφζηνπο θάζε πξάμεο,
ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηάιιειε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή.
Παξά ην γεγνλφο, φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ελ ιφγσ
κειέηε δελ ελζσκαηψζεθε ζηε ιεηηνπξγηθή πξαθηηθή ησλ κνλάδσλ πγείαο
θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, έρεη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φηη
δηακνξθψζεθε κεηά απφ καθξνρξφληα ζηελή δηαβνχιεπζε κε επηζηεκνληθνχο
θαη ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο.
Φπζηθά, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη παξέιζεη, είλαη βέβαην φηη ε ελ ιφγσ
ηαμηλφκεζε δελ θαιχπηεη πιήξσο φιεο ηηο ηζρχνπζεο ζήκεξα ηαηξηθέο
πξαθηηθέο (λέεο πξάμεηο, κεηαβνιέο ζηηο ππάξρνπζεο, αιιαγέο ζηε ζχλζεζε
ηνπ θφζηνπο θιπ). Δπίζεο ε δφκεζε ηεο κε βάζε ηελ ηαηξηθή εηδηθφηεηα δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ λέα θηινζνθία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ
αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηα απηνχ πνπ ηελ εθηειεί.
Τέινο έρεη εληνπηζζεί θαη κπνξεί λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ην θαηάιιειν
πιηθφ απφ αζθαιηζηηθά ηακεία (ζπκβάζεηο κε ζπλαθέο πεξηερφκελν, ζηνηρεία
απνδεκηψζεσλ…) θαη θπξίσο βάζεηο δεδνκέλσλ νξγαληζκψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα Υγείαο, καδί κε εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο
επθπΐαο, πνπ απφ ηερληθήο απφςεσο κπνξνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηαγξακκέλσλ ζήκεξα σο εθηεινπκέλσλ ηαηξηθψλ
πξάμεσλ ζηε ρψξα καο, κε απηέο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην ππφ κειέηε
ζχζηεκα, ψζηε
λα θαζνξηζζνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο, λα
εληνπηζζνχλ ηα ζεκεία πξνζνρήο, θαη ελδερνκέλσο λα πξνζδηνξηζηνχλ
πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηακφξθσζεο νδεγηψλ θαη
εθπαίδεπζεο.
Πποηεινόμενο ζύζηημα ηαξινόμηζηρ ηων Ιαηπικών Ππάξεων για ηο Ελληνικό
ύζηημα Τγείαρ.
Ο θαηάινγνο ηαηξηθψλ πξάμεσλ ν νπνίνο παξαδφζεθε ζην Υπνπξγείν Υγείαο είλαη
έλα ζχλνιν ηαμηλνκεκέλσλ πεδίσλ ηα νπνία εκπεξηέρνπλ θσδηθνχο θαη φξνπο κέζσ
ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο
θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ο βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη
λα επηηξέςεη ηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή
πγεηνλνκηθψλ θξνληίδσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε φηη αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πγεηνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηεη ην ελ ιφγσ
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο.

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, θάζε φξνο κε ηνλ νπνίν
πεξηγξάθεηαη κηα ηαηξηθή πξάμε αληηζηνηρεί ζε έλα Αιθαξηζκεηηθφ Κσδηθφ, ν
νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο ιεηηνπξγίεο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη
αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ ηελ
γλψζε, ηελ ζχγθξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο
θσδηθνπνίεζεο επηηξέπνπλ επίζεο, αλ ππάξρεη θαη ην αληίζηνηρν πξνζαξκνζκέλν
ζεζκηθφ πιαίζην, ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ κεζφδσλ νηθνλνκηθήο
απνδεκίσζεο ηεο ηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νπνπδήπνηε θαη αλ απηή αλαπηχζζεηαη
(εληφο ή εθηφο λνζνθνκείνπ).
Τν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο δελ είλαη πνιπαμνληθφ θαη παξνπζηάδεη ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
θχξην ιφγν ζηηο ΗΠΑ, θαη ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε
ζπλέρεηα.
Τν πεξηερφκελν ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ:
Τν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζε έλα θαηάινγν ηαηξηθψλ φξσλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο κε ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθνληαη ηαηξηθέο
πξάμεηο, ψζηε λα θαιχπηεηαη πιήξσο θάζε πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηαηξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζε φηη αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο θαη λα είλαη εμειίμηκν
Οη θσδηθνπνηεκέλεο πεξηγξαθφκελεο Ιαηξηθέο αληηζηνηρνχλ ζε ππεξεζίεο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηαηξνχο ζε ελδνλνζνθνκεηαθή ή
εμσλνζνθνκεηαθή βάζε, ή απφ άιιεο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ζε εμσλνζνθνκεηαθή
βάζε.

Οη θχξηνη ηαηξηθνί φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο ηνπ θαηαιφγνπ
ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε:
o Αλαηνκηθή πεξηνρή
o Ιαηξηθή Γηαδηθαζία
o Δπψλπκε Γηαδηθαζία
o Ιαηξηθή θαηάζηαζε ή ζχκπησκα
o Σπλψλπκα
Τα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ αλαδήηεζε
ησλ θσδηθψλ. Γειαδή,
Αναηομική περιοτή / (Όργανο) π.τ. γηα αλεχξεζε θσδηθνχ γηα ελδνζθνπηθή
παιίλδξνκε ρνιαγγεηνπαγθξεαηνγξαθία ζηνλ παγθξεαηηθφ πφξν, αλαδεηείζηε ηνλ
φξν παγθξεαηηθφο πφξνο
Ιαηρική Διαδικαζία π.τ. γηα αλεχξεζε θσδηθνχ γηα αλαζηφκσζε πλεπκνληθήο
αξηεξίαο ζηελ ανξηή, αλαδεηείζηε ηνλ φξν αλαζηφκσζε
Επώνσμη διαδικαζία π.ρ. Γηαδηθαζία ηχπνπ Hartman
Ιαηξηθή θαηάζηαζε ή ζχκπησκα π.ρ. Γηα φηη ζρεηηθφ κε απνθαηάζηαζε θήιεο,
αλαδεηείζηε απνθαηάζηαζε θήιεο
Σσνώνσμα - π.ρ. ε αλαδήηεζε ζπκθπζηφιπζεο ζαιπίγγσλ γίλεηαη θαη κε ηελ
αλαδήηεζε ηνπ φξνπ ιχζε ζπκθχζεσλ
-

-

Καηά γεληθφ θαλφλα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηάγλσζε δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ.
Η πεξηγξαθή θάζε ηαηξηθήο πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα θσδηθφ είλαη
ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο. Ωζηφζν ζε κεξηθέο ππάξρεη ε δηαηχπσζε «δελ
πξνζδηνξίδεηαη αιινχ», απηφ γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο κε απηφ
ηνλ θσδηθψλ λέσλ ηαηξηθψλ κεζφδσλ, ζπζθεπψλ θαη νπζηψλ.
Σρεδφλ φιεο νη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηνχκελεο ηαηξηθέο πξάμεηο
θαηαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν απηφ.

. Ιαηξηθέο Πξάμεηο (Γηαδηθαζίεο)
Κάζε κία απφ ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν, πεξηγξάθεηαη κε
ηαηξηθνχο φξνπο θαη αθνινπζεί ηνλ θαλφλα ηεο «ζπλνιηθήο πξάμεο» Σχκθσλα κε
ηελ έλλνηα ηεο ζπλνιηθήο πξάμεο, νηαδήπνηε πξάμε ηνπ θαηαιφγνπ πνπ αληηζηνηρεί
ζε ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ, ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ρξήζηκσλ θαη αλαγθαίσλ
ελεξγεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο, θαηά ηξφπν αλεμάξηεην, πιήξε θαη
νινθιεξσκέλν. Καηά γεληθφ θαλφλα, δελ εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ζηνηρεηψδεηο
πξάμεηο θαη ελέξγεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο ηαηξηθήο
δηαδηθαζίαο θαη αλαγθαίν βήκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο, θαη νη νπνίεο δελ
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ μερσξηζηά.
Δπηπξφζζεηα ε πεξηγξαθή ηεο ηαηξηθήο πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θσδηθφ
είλαη επαξθψο πεξηεθηηθή ζε φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα ην δηαθξηηφ
πεξηερφκελν θάζε ηαηξηθήο πξάμεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο
είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλνο ψζηε λα αλαθέξνληαη θαηά ηξφπν μερσξηζηφ φιεο νη
πξάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ μερσξηζηή ηαηξηθή ππεξεζία,
ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ.
Τξνπνπνηεηέο

Δθηφο απφ ηνπο θσδηθνχο πνπ πεξηγξάθνπλ ηαηξηθέο πξάμεηο φια ηα δηεζλή
ζπζηήκαηα
θσδηθνπνίεζεο,
ζπκπεξηιακβάλνπλ
εηδηθφ
θαηάινγν
κε
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ηοσς «ηροποποιηηές». Υπφ κηα γεληθή έλλνηα, απηνί
πξνζδηνξίδνπλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο
εθηέιεζεο κηαο ηαηξηθήο πξάμεο.
Οη «Τξνπνπνηεηέο» είλαη δηςήθηνη θσδηθνί (αξηζκεηηθνί ή αιθαξηζκεηηθνί) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηεπθξηλίζνπλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κηα πξάμε ή
δηαδηθαζία. Ο «Τξνπνπνηεηήο» ζπλήζσο πξνζηίζεηαη ζηνλ βαζηθφ θσδηθφ ηεο
πξάμεο. Οη πιένλ ζπλεζηζκέλνη «Τξνπνπνηεηέο» είλαη απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά αλά θεθάιαην ζηε ζπλέρεηα.
Ξερσξηζηή Γηαδηθαζία
Παξά ηελ γεληθή αξρή ηεο «ζπλνιηθήο πξάμεο», ζηνλ θαηάινγν ππάξρνπλ θαη νη
αλαθεξφκελεο σο «μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο», δειαδή απηέο πνπ ζπλήζσο
δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην κηαο «ζπλνιηθήο πξάμεο» ή «δηαδηθαζίαο». Καλνληθά,
θσδηθνί ζηελ πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη, «μερσξηζηή δηαδηθαζία», δελ
θαηαρσξνχληαη αλ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε πεξηζζφηεξν
ζχλζεηεο πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Μπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κφλν αλ
έρνπλ εθηειεζζεί αλεμάξηεηα, θαη δελ ζπλδένληαη άκεζα κε άιιεο πξάμεηο ή
δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλεδξίεο,
δηαθνξεηηθέο ηνκέο, δηαθνξεηηθή ηνπνγξαθία ή φξγαλν. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ νη θσδηθνί απηνί καδί κε ηνλ αληίζηνηρν «Τξνπνπνηεηή»
Με θαηαγεγξακκέλεο πξάμεηο θαη δηαδηθαζίεο
Υπάξρνπλ θαη πξάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε ππάξρνληεο
θσδηθνχο Γηα ην ιφγν απηφ νξηζκέλνη θσδηθνί πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ
πεξηπηψζεηο «κε θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίαο». Οη θσδηθνί απηνί νη νπνίνη
βξίζθνληαη ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο κε νκνεηδείο πξάμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ
θάπνηνο άιινο θσδηθφο πνπ αληηζηνηρεί ζε αθξηβή πεξηγξαθή ηεο πξάμεο, δελ έρεη
αλεπξεζεί.
Γνκή Καηαιφγνπ θαη αξρέο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ
Ο θαηάινγνο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο,
ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο.
Αξρέο θαηεγνξηνπνίεζεο
Τν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηαηξηθψλ πξάμεσλ
ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεξαξρηθά επίπεδα, αλάινγα
κε ην είδνο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.
Γεληθέο Καηεγνξίεο
Οη νληφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν θαηαλέκνληαη ζηα έμη θεθάιαηα
κε ηηο Γεληθέο Καηεγνξίεο Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ πνπ απνηεινχλ ην πξψην ηεξαξρηθφ
επίπεδν θαηεγνξηνπνίεζεο. Κάζε κία απφ ηηο Γεληθέο Καηεγνξίεο ραξαθηεξίδεηαη
απφ έλα γξάκκα ηνπ Διιεληθνχ Αιθάβεηνπ κε ην νπνίν αξρίδεη ν θσδηθφο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο, σο εμήο:

o Π γηα Υπεξεζίεο Ιαηξηθήο Δθηίκεζεο θαη Γηαρείξηζεο
o Ι γηα Με ρεηξνπξγηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο
o Β γηα Βηνπαζνινγία
o Α γηα Αλαηζζεζηνινγία
o Κ γηα Αθηηλνινγία
o Φ γηα Φεηξνπξγηθή
Σην εζσηεξηθφ θάζε θαηεγνξίαο νη θσδηθνί ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ αθνινπζνχλ
αχμνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά.
Η πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζην εζσηεξηθφ θάζε Γεληθήο
Καηεγνξίαο γίλεηαη ζε ελφηεηεο πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε:
- Αλαηνκηθφ ζχζηεκα ή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ (π.ρ. αγγεηαθφ θαη ιεκθηθφ
ζχζηεκα, κπνζθειεηηθφ αλαπλεπζηηθφ, θαξδηαγγεηαθφ)
- Τνπνγξαθία (π.ρ. ιεκθαδέλεο θαη ιεκθηθά αγγεία, ιάξπγμ, αξηεξίεο θαη
θιέβεο)
- Σθνπφο δηαδηθαζίαο (π.ρ. εηζαγσγή, εθηνκή, απνθαηάζηαζε, θαηαζηξνθή,
ελδνζθφπεζε)
- Μέζνδνο πξφζβαζεο (π.ρ. αλνηθηή, δηαδεξκηθή, ελδναπιηθή, ελδνθιεβίσο)
- Δθαξκνδφκελε ηαηξηθή/δηαγλσζηηθή ηερληθή (π.ρ. νζηενηνκίεο, λάξζεθαο,
θιεηζηή βαιβηδνπιαζηηθή, δηαγλσζηηθή αθηηλνινγία)
- Δηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ.
λένο αζζελήο, παιαηφο αζζελήο, ππεξεζίεο θξνληίδαο αζζελψλ ζε θξίζηκε
θαηάζηαζε)
- Δηδηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. ηαηξηθέο ππεξεζίεο ρσξίο επαθή κε ηνλ αζζελή,
θαη’νίθνλ ππεξεζίεο, ηαηξηθή δηαηξνθηθή ζεξαπεία)
Επίλογορ : Από ηην Κωδικοποίηζη ζηη Μοπιοποίηζη ηων Ιαηπικών
Ππάξεων
Έλα μερσξηζηφ ζέκα είλαη ε ηεξάξρεζε ησλ επί κέξνπο ηαηξηθψλ πξάμεσλ,
κέζα ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην, αιιά θαη ζην πιαίζην θάζε εηδηθφηεηαο
μερσξηζηά. Η δηαδηθαζία απηή δηεζλψο ππνλνεί κηα καθξνρξφληα θαη πνιχ
ζχλζεηε πξνεηνηκαζία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζεζκνζεηεκέλα απφ ηελ
πνιηηεία φξγαλα, εθπξφζσπνη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγε ικαηηθψλ
ελψζεσλ ησλ ηαηξψλ θαη ινηπψλ επαγγεικάησλ πγείαο, αζθαιηζηηθνί θνξείο.
Πεξηιακβάλεη ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ απνδηδφκελνπ θαηά
πεξίπησζε ηαηξηθνχ έξγνπ θαη ην θφζηνο ησλ ππνινίπσλ πφξσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε πξάμεο. Φπζηθά ζπλδέεηαη κε ηελ
δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ θαη
ηηο πνιηηηθέο θαηαλνκήο ησλ
πφξσλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ
πγείαο. Θεσξνχκε φηη ε νινθιεξσκέλε ηεξάξρεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο κνξηνπνίεζεο απηψλ, πνπ ζα απέδηδε κε αθξίβεηα ην
εηδηθφ βάξνο ηνπο κε ραξαθηεξηζηηθά θφζηνπο, πξαθηηθά δελ ήηαλ δπλαηφ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
Φπζηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θσδηθνπνηήζεσλ πνπ ζα
δηακνξθψζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο,
πξνέβιεςαλ ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο, ψζηε ε κνξηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ λα
κπνξεί λα εληαρζεί αλά πάζα ζηηγκή σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ φξσλ θαη ησλ
θσδηθνπνηεκέλσλ αληηζηνηρήζεσλ ηνπο.

Παξάιιεια ζα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξφηππα θαη νη δηαδηθαζίεο
ηεξάξρεζεο θαη κνξηνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ψζηε λα ζπλδπάδνληαη
κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο.
Τέινο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο
πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θσδηθνπνηεκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο, ζηα πιαίζηα ηνπ
γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο
ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ θαη νκνγελψλ
δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ λνζειείαο.
Ήδε ηα δηεζλή ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ
εμεηάζζεθαλ επηηεινχλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαη θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο
νκάδαο έξγνπ ειήθζεζαλ ππ’φςε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηαηξηθψλ
πξσηνθφιισλ θαη νκνεηδψλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ.

