
1 
 

Γενικές οδηγίες/ενημέρωση προς Ιατρούς και Κλινικούς Διαιτολόγους  
για την παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών φροντίδας υγείας  

από Κλινικούς Διατολόγους 
 

 
I. Κατάλογος δραστηριοτήτων Κλινικών Διαιτολόγων 
        
Ο κατάλογος δραστηριοτήτων των κλινικών διαιτολόγων περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες ως 
ακολούθως: 

 
1. Παρακολούθηση χαμηλής πολυπλοκότητας (μέχρι 30 λεπτά)  
 
Παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς ως προς τη συμμόρφωσή του με το πλάνο 
διατροφής/ δοθείσες οδηγίες. Μικρές αναπροσαρμογές στο διαιτολόγιο/πλάνο διατροφής 
(30 λεπτά). 
 
Σημειώνεται ότι αυτή η δραστηριότητα θα επιλέγεται από τον κλινικό διαιτολόγο στην 4η 
συνεδρία όπου θα παρακολουθείται η πρόοδος και οι διατροφικές ανάγκες του ασθενή.  
 
Προϋπόθεση: Το πλάνο διατροφής θα πρέπει να δίνεται τυπωμένο στο δικαιούχο ή να του 
αποστέλνεται ηλεκτρονικά πριν την απαίτηση για αποζημίωση. 

  
2. Παρακολούθηση ψηλής πολυπλοκότητας (μέχρι 45 λεπτά)  
 
Παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς ως προς τη συμμόρφωσή του με το πλάνο 
διατροφής/ δοθείσες οδηγίες. Σχεδιασμός και χορήγηση νέου πλάνου διατροφής σύμφωνα 
με τις αλλαγές στα συμπτώματα/στην πάθηση ή ασθένεια (45 λεπτά). 
 
Σημειώνεται ότι αυτή η δραστηριότητα θα μπορεί να επιλέγεται από τον κλινικό διαιτολόγο  
για τη 2η και την 3η συνεδρία όπου θα παρακολουθείται η πρόοδος και οι διατροφικές 
ανάγκες του ασθενή.  
 
Προϋπόθεση: Το πλάνο διατροφής θα πρέπει να δίνεται τυπωμένο στο δικαιούχο ή να του 
αποστέλνεται ηλεκτρονικά πριν την απαίτηση για αποζημίωση. 
 
3. Διατροφική Αξιολόγηση, Διατροφική διάγνωση και Διατροφικοί Στόχοι (60 λεπτά) 

 
Αρχική αξιολόγηση κατά την οποία συγκεντρώνονται και αξιολογούνται πληροφορίες για το 
δικαιούχο, προσδιορίζεται και περιγράφεται το διατροφικό πρόβλημα, καθορίζονται 
διατροφικοί στόχοι, και παρέχονται συμβουλές στο δικαιούχο (συμπεριλαμβανομένου 
σχεδίου διατροφικής φροντίδας). Αυτή η δραστηριότητα είναι διάρκειας 60 λεπτών και 
αφορά στην 1η συνεδρία του δικαιούχου.  
 
Για την υποβολή απαίτησης της δραστηριότητας αξιολόγησης θα υπάρχει αυτόματη 
προέγκριση μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. 
 
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιείται  μόνο σε νέα περιστατικά 
(ασθενείς), και ο κλινικός διαιτολόγος θα πρέπει να συμπληρώνει το κατάλληλο 
ερωτηματολόγιο για εξασφάλιση  αυτόματης προέγκρισης. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης θα πρέπει να καταχωρούνται περιληπτικά στις κλινικές σημειώσεις μέχρι να 
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γίνει σχετική αλλαγή στο Σύστημα Πληροφορικής που θα επιτρέπει τη φόρτωση της έκθεσης 
αξιολόγησης και του πλάνου θεραπείας στο Σύστημα. 
 
 

Όταν ο κλινικός διαιτολόγος υποβάλλει απαίτηση αποζημίωσης για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 
δραστηριότητες, πρέπει να καταχωρεί στις κλινικές σημειώσεις ενημέρωση για την υπηρεσία που 
παρείχε, το θεραπευτικό πλάνο και την εξέλιξη του ασθενή  έτσι ώστε  να φαίνεται στο ιστορικό του 
ασθενή και να ενημερώνεται ο παραπέμπων ιατρός.  
 
Το ΓεΣΥ δεν καλύπτει υπηρεσίες κατ’ οίκον από κλινικούς διαιτολόγους.  

 
 
II. Παραπεμπτικά 
 
α) Ποιοι παραπέμπουν σε υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου 
 
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από ΠΙ ή ΕΙ από τις 
ακόλουθες  ιατρικές ειδικότητες κατά την παροχή εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας και εφόσον 
ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στον πίνακα Γ.   Στον κλινικό διαιτολόγο θα 
παραπέμπουν επίσης οι ίδιες ιατρικές ειδικότητες κατά την έκδοση εξιτηρίου από το νοσηλευτήριο 
μετά από ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.    
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α  Ιατροί που δύναται να παραπέμψουν σε κλινικό διαιτολόγο του ΓεΣΥ 
   

1 Αιματολογία 
2 Ακτινοθεραπευτική ογκολογία 
3 Αλλεργιολογία 
4 Γενική Χειρουργική/Γαστρεντερική 
χειρουργική 
5 Γαστρεντερολογία 
6 Ενδοκρινολογία 
7 Ιατρική γενετική 
8 Καρδιολογία 
9 Μαιευτική – Γυναικολογία 
10 Νευρολογία 
11 Νεφρολογία 
12 Παθολογία 
13 Παθολογική Ογκολογία 
14 Παιδιατρική 
15 Παιδοψυχιατρική 
16 Ρευματολογία 
17 Χειρουργική θώρακος/ 
Καρδιοχειρουργική 

18 Χειρουργική παίδων 
19 Ψυχιατρική 
20 Ωτορινολαρυγγολογία 
21 Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία 
22 Εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία 
23 Εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία 
νεογνών 
24 Γηριατρική 
25 Ορθοπαιδική 
26 Ουρολογία 
27 Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία 
28 Πνευμονολογία 
29 Παιδοκαρδιολογία 
30 Πνευμονολογία  
31 Παιδοκαρδιολογία 
32    Προσωπικός Ιατρός  για ενήλικες 
33    Προσωπικός Ιατρός για παιδιά  

 
 

β) Έκδοση παραπεμπτικών και μέγιστος αριθμός συνεδριών  
 

Τα παραπεμπτικά εκδίδονται από τους ιατρούς βάσει του πιο πάνω πίνακα.  Ο παραπέμπων ιατρός 
θα πρέπει  να επιλέξει να εκδώσει παραπεμπτικό το οποίο να περιλαμβάνει μία (1) συνεδρία την 
πρώτη φορά και στη συνέχεια τρείς (3) συνεδρίες στο κλινικό διαιτολόγο με μέγιστο αριθμό 
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συνεδριών τις τέσσερις (4), ανά έτος.  Ο παραπέμπων ιατρός πρέπει να επεξηγεί προς τον κλινικό 
διαιτολόγο τους λόγους παραπομπής στις σημειώσεις παραπεμπτικού (referral notes).      

 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έχει πέραν της μιας διάγνωσης που χρίζει 
θεραπείας από κλινικό διαιτολόγο δεν δικαιούται να λάβει πέρα των 4 επισκέψεων που είναι ο 
μέγιστος αριθμός συνεδριών στο σύνολο για οποιαδήποτε διάγνωση ανά έτος.    

       
Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των συνεδριών του πρώτου παραπεμπτικού (δηλαδή 1 συνεδρία), ο 
κλινικός διαιτολόγος  θα επικοινωνεί με τον παραπέμπων ιατρό για την έκδοση νέου παραπεμπτικού 
3 συνεδριών. Ο παραπέμπων ιατρός θα μπορεί να ελέγξει από το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου 
πόσες  συνεδρίες έγιναν στον κλινικό διαιτολόγο.  
 
Καλούνται οι παραπέμποντες ιατροί όπως ΜΗΝ υποβάλλουν απαίτηση αποζημίωσης κατά την 
έκδοση επαναληπτικού παραπεμπτικού. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Μέγιστος αριθμός συνεδριών ανά δικαιούχο, ανά έτος 
 

Μέγιστος Αριθμός Συνεδριών* 

Νόσοι ενηλίκων  4 

Νόσοι παιδιών και εφήβων  4 

 
* Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούχοι θα δικαιούνται μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών κατόπιν 
υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος και εφόσον εγκριθεί από τον Οργανισμό.  
 
γ) Διαγνώσεις 
 
Η παραπομπή  θα γίνεται από τις ειδικότητες ιατρών που αναφέρονται στον πίνακα Α πιο πάνω και 
εφόσον ο δικαιούχος έχει μια από τις διαγνώσεις που παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.  
Σε αρχικό στάδιο το Σύστημα Πληροφορικής θα επιτρέπει την έκδοση παραπεμπτικού χωρίς να 
απαιτεί την καταχώρηση μιας από τις πιο κάτω διαγνώσεις. Εντούτοις, ο Οργανισμός θα ελέγχει και 
θα ακυρώνει όλες τις συνεδρίες που γίνονται σε άτομα που δεν εμφανίζουν μια από τις διαγνώσεις 
του Πίνακα Γ.   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ/ΝΟΣΩΝ        
 

1. Διαγνώσεις Ενηλίκων 
 

«Νόσοι ενηλίκων για κλινική διαιτολογία»   

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

E44.0 Μέτριος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 

F50.4 Υπερφαγία συνδυαζόμενη με άλλες ψυχολογικές διαταραχές 

I11.0 Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

K57.2 Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα 
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M81.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση 

N00.8 
Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης, χρόνιο ή μη καθορισμένο με 
αιμορραγία 

N20.0 Νεφρόλιθος 

R64 Καχεξία 

Z54.2 Ανάρρωση μετά από χημειοθεραπεία 

B23.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες καθορισμένες καταστάσεις 

D51.3 Άλλη αναιμία που οφείλεται σε διατροφική ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 

D52.0 Aναιμία από διαιτητική ανεπάρκεια φυλλικού οξέος 

D53.0 Αναιμία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών 

E03.9 Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος 

E05.9 Θυρεοτοξίκωση, μη καθορισμένη 

E10.1 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με κετοξέωση 

E10.2 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές 

E10.3 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές 

E10.4 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές 

E10.5 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές 

E10.6 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με άλλες καθορισμένες επιπλοκές 

E10.9 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης χωρίς επιπλοκές 

E11.0 Τύπου ΙΙ σακχαρωδης διαβήτης τύπου 2 με κώμα  

E11.1 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με κετοξέωση 

E11.2 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές 

E11.3 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές 

E11.4 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές 

E11.5 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές 

E11.6 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με άλλες καθορισμένες επιπλοκές 

E11.7 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με πολλαπλές επιπλοκές 

E11.9 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης χωρίς επιπλοκές 

E64.0 
Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και 
ενέργειας 

E64.1 Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης Α 

E64.2 Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C 

E64.3 Όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδας 

E73.0 Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης 

E73.1 Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης 

E73.8 Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη 

E78.6 Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης 

E84.0 Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις 

F50.0 Ψυχογενής ανορεξία 

F50.1 Άτυπη ψυχογενής ανορεξία 

F50.2 Ψυχογενής βουλιμία 

F50.3 Άτυπη ψυχογενής βουλιμία 

I12.0 Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια 

I12.9 Υπερτασική νεφροπάθεια, χωρίς νεφρική ανεπάρκεια 

K29.2 Αλκοολική γαστρίτιδα 
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K50.0 Νόσος του Crohn του λεπτού εντέρου 

K50.1 Νόσος του Crohn του παχέος εντέρου 

K50.8 Άλλη νόσος του Crohn 

K51.0 Ελκώδης (χρόνια) εντεροκολίτιδα 

K51.2 Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα 

K51.3 Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα 

K51.5 Βλεννογόνια πρωκτοκολίτιδα 

K51.8 Άλλη ελκώδης κολίτιδα 

K52.2 Αλλεργική και διαιτητική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 

K70.3 Αλκοολική κίρρωση του ήπατος 

K86.0 Χρόνια παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα 

K86.1 Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας 

K90.0 Κοιλιοκάκη 

K91.4 Δυσλειτουργία της κολοστομίας και της εντεροστομίας 

M10.3 Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας 

M10.4 Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα 

N04.8 Νεφρωσικό σύνδρομο, άλλο 

N07.5 
Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού, διάχυτη 
μεσαγγειοκαυλική σπειραματονεφρίτιδα 

N17.0    Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση 

N17.1     Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση 

N17.2     Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση 

N18.1 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 1 

N18.2 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 2 

N18.3 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 3 

N18.4 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 4 

N18.5 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 5 

O21.1 Υπερεμέση της εγκύου με μεταβολικές διαταραχές 

O21.2 Όψιμοι έμετοι της κύησης 

O24.0 
Σακχαρώδης διαβήτης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Προϋπάρχων 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 

O24.1 
Σακχαρώδης διαβήτης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Προϋπάρχων 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

O24.2 
Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, που σχετίζεται με διαταραχές της θρέψης | 
Σακχαρώδης διαβήτης κατά κύηση: Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης 
σχετιζόμενος με διαταραχή της θρέψης 

O24.3 
Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη καθορισμένος | Σακχαρώδης διαβήτης 
κατά κύηση: Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη καθορισμένος 

O24.4 Σακχαρώδης διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης 

O26.0 Υπερβολική αύξηση του βάρους κατά την κύηση 

O99.2 
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, 
τον τοκετό και τη λοχεία 

R77.0 Διαταραχή της λευκωματίνης 

R77.1 Διαταραχή της σφαιρίνης 

R77.2 Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης 
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T86.1 Ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος 

Y84.1     Νεφρική αιμοκάθαρση 

Z93.0 Κατάσταση τραχειοστομίας 

Z93.1 Κατάσταση γαστροστομίας 

Z93.4 Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της γαστρεντερικής οδού 

 
2. Διαγνώσεις Παιδιών και Εφήβων 
 

«Νόσοι Παιδιών  και εφήβων με διατροφικές διαταραχές» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

F50.0 Ψυχογενής ανορεξία 

F50.1 Άτυπη ψυχογενής ανορεξία 

F50.2 Ψυχογενής βουλιμία 

F50.3 Άτυπη ψυχογενής βουλιμία 

F50.4 Υπερφαγία συνδυαζόμενη με άλλες ψυχολογικές διαταραχές 

F50.5 Έμετοι συνδεόμενοι με άλλες ψυχολογικές διαταραχές 

F50.8 Άλλες διαταραχές στη λήψη τροφής 

F98.2 Διαταραχή σίτισης της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας 

F98.3 Γεωφαγία (pica) της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με Διαβήτη» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

Ε10.1 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με κετοξέωση 

Ε10.2 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές 

Ε10.3 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές 

Ε10.4 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές 

Ε10.5 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές 

Ε10.6 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με άλλες καθορισμένες επιπλοκές 

E10.9 Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης χωρίς επιπλοκές 
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E11.0 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με υπερωσμωτικό κώμα 

E11.1 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με κετοξέωση 

E11.2 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές 

E11.3 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές 

E11.4 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές 

E11.5 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές 

E11.6 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με άλλες καθορισμένες επιπλοκές 

E11.9 Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης χωρίς επιπλοκές 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με τροφικές διαταραχές από την περιγεννητική περίοδο» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

P92.3 Υποσιτισμός του νεογνού 

P92.4 Υπερσιτισμός του νεογνού 

   

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με Νεφρική Νόσο» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

N18.1 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 1 

N18.2 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 2 

N18.3 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 3 

N18.4 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 4 

N18.5 Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 5 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων του κυκλοφορικού συστήματος» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

I10 Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση 
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I11.0 Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

I11.9 Υπερτασική καρδιοπάθεια χωρίς (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

I12.0 Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια 

I12.9 Υπερτασική νεφροπάθεια, χωρίς νεφρική ανεπάρκεια 

I50.0 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

I50.1 Ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με άλλα Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

E45 
Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια 
πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 

E64.0 
Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών 
και ενέργειας 

E64.1 Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης Α 

E64.2 Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C 

E64.3 Όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδας 

E64.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων διατροφικών ανεπαρκειών 

E64.9 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένης διατροφικής ανεπάρκειας 

E66.1 Φαρμακευτικής αιτιολογίας παχυσαρκία 

E66.2 Υπερβολική παχυσαρκία με κυψελιδικό υποαερισμό 

E78.0 Αμιγής υπερχοληστερολαιμία 

E78.1 Αμιγής υπεργλυκεριδαιμία 

E78.2 Μικτή υπερλιπιδαιμία 

E78.3 Υπερχυλομικραιμία 

E78.6 Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης 

E73.0 Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης 

E73.1 Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης 
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E73.8 Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη 

E84.0 Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις 

E88.8 Άλλες καθορισμένες μεταβολικές διαταραχές 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων του πεπτικού συστήματος » 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

K21.0 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με οισοφαγίτιδα 

K21.9 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χωρίς οισοφαγίτιδα 

K25.7 Γαστρικό έλκος, χρόνιο χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση 

K27.7 
Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης, χρόνιο χωρίς αιμορραγία ή 
διάτρηση  

K29.5 Χρόνια γαστρίτιδα, μη καθορισμένη 

K50.0 Νόσος του Crohn του λεπτού εντέρου 

K50.1 Νόσος του Crohn του παχέος εντέρου 

K50.8 Άλλη νόσος του Crohn 

K51.0 Ελκώδης (χρόνια) εντεροκολίτιδα 

K51.2 Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα 

K51.3 Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα 

K51.5 Βλεννογόνια πρωκτοκολίτιδα 

K51.8 Άλλη ελκώδης κολίτιδα 

K52.2 Αλλεργική και διαιτητική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 

K57.1 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα 

K57.2 Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα 

K57.3 Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα 

K57.4 
Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και 
απόστημα 

K57.5 
Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή 
απόστημα 
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K58.0 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια 

K70.3 Αλκοολική κίρρωση του ήπατος 

K86.0 Χρόνια παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα 

K86.1 Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας 

K90.0 Κοιλιοκάκη 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με HIV» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

B23.8 Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες καθορισμένες καταστάσεις 

 

 
  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με Διατροφικές αναιμίες» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

D50.0 Σιδηροπενική αναιμία που οφείλεται σε απώλεια αίματος (χρόνια) 

D50.1 Σιδηροπενική δυσφαγία 

D50.8 Άλλες σιδηροπενικές αναιμίες 

D51.3 Άλλη αναιμία που οφείλεται σε διατροφική ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 

D52.0 Aναιμία από διαιτητική ανεπάρκεια φυλλικού οξέος 

D53.0 Αναιμία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών 

D53.8 Άλλες καθορισμένες διατροφικές αναιμίες 

D64.8 Άλλες καθορισμένες αναιμίες 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

E03.9 Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος 

E05.9 Θυρεοτοξίκωση, μη καθορισμένη 
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«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με Ουρική αρθρίτιδα» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

M10.3 Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας 

M10.4 Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα 

  

«Νόσοι Παιδιών και εφήβων με νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

N00.8 
Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης, χρόνιο ή μη καθορισμένο με 
αιμορραγία 

N04.8 Νεφρωσικό σύνδρομο, άλλο 

N07.5 
Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού, διάχυτη 
μεσαγγειοκαυλική σπειραματονεφρίτιδα 

N08.3     Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη 

N10        Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα 

N11.0     Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση 

N11.1     Χρόνια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα 

N17.0    Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση 

N17.1     Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση 

N17.2     Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση 

N20.0 Νεφρόλιθος 

  

«Συμπτώματα και σημεία παιδιών και εφήβων που αφορούν στην πρόσληψη τροφής και 
υγρών» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

R63.0 Ανορεξία 

R63.3 Δυσκολίες και ακατάλληλοι χειρισμοί για τη σίτιση 

R63.6 Ανεπαρκής πρόσληψη τροφής και νερού λόγω παραμέλησης εαυτού 
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R64 Καχεξία 

R77.0 Διαταραχή της λευκωματίνης 

R77.1 Διαταραχή της σφαιρίνης 

R77.2 Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης 

R77.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος 

  

«Άλλοι Νόσοι Παιδιών και εφήβων» 

Κωδικός 
νόσου 

Περιγραφή 

T38.3 
Δηλητηρίαση: Ινσουλίνη και από του στόματος υπογλυκαιμικά [αντιδιαβητικά] 
φάρμακα 

T86.1 Ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος 

Y54.6 
Ηλεκτρολυτικοί, θερμιδικοί και παράγοντες που επηρεάζουν το ισοζύγιο 
ύδατος 

Y84.1     Νεφρική αιμοκάθαρση 

Z93.0 Κατάσταση τραχειοστομίας 

Z93.1 Κατάσταση γαστροστομίας 

Z93.4 Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της γαστρεντερικής οδού 

E70.0 Κλασσική φαινυλκετονουρία 

E70.1 Άλλες μορφές υπερφαινυλαλανιναιμίας 

E70.2 Διαταραχές του μεταβολισμού της τυροσίνης 

E70.3 Αλφισμός 

E70.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων 

E71.0 
Νόσος της οσμής των ούρων δίκην σιροπίου σφενδάμου (Maple-syrup-urine 
disease) 

E71.1 
Άλλες διαταραχές -του μεταβολισμού- των αμινοξέων  διακλαδoύμενης 
αλύσου 

E71.3 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων 

E72.0 Διαταραχές της μεταφοράς των αμινοξέων 

E72.1 Διαταραχές του μεταβολισμού των θειαμινοξέων 
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E72.2 Διαταραχές του μεταβολισμού του κύκλου της ουρίας 

E72.3 Διαταραχές του μεταβολισμού της λυσίνης και υδροξυλυσίνης 

E72.4 Διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης 

E72.5 Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκίνης 

E72.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων 

 


