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ΣΚΟΠΟΣ
Η υποστήριξη των δικαιωμάτων και η προώθηση των
συμφερόντων των επιχειρήσεων Βρεφικής, Παιδικής και
ειδικής διατροφής
Η συνεργασία με αντίστοιχους συνδέσμους εθνικούς και
υπερεθνικούς
Η αμφίδρομη επικοινωνία /συνεργασία με τις αρχές.
Η συνεργασία με κάθε φορέα που ασχολείται με θέματα
συναφή του συνδέσμου.
Η τήρηση κανόνων δεοντολογίας και καλής πίστης

ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑ …
Υποστηρίζουμε τον μητρικό θηλασμό ως την
πρώτη και μοναδική διατροφή των βρεφών

Αναγνωρίζουμε την σημαντική συμβολή του
μητρικού θηλασμού στην ανάπτυξη και την καθολική
υγεία των βρεφών
Θεωρούμε ότι ο μητρικός θηλασμός είναι ο ιδανικός
τρόπος διατροφής που επηρεάζει σημαντικά και
θετικά την μετέπειτα υγεία και φυσική κατάσταση
των βρεφών
Σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τον διεθνή κώδικα
εμπορίας υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος
έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται στην νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής ένωσης.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
24 δις € ετήσιος τζίρος στην Ευρωπαϊκή ένωση
5% επανεπενδύεται στην έρευνα (0,53% ο μέσος
όρος της βιομηχανίας τροφίμων)
8 δις € για εξαγωγές
Αγγίζει το 90% των ευρωπαίων πολιτών!

33 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1

Click on blue countries for data

1. Ljungqvist O, de Man F. Under nutrition: a major health problem in Europe.
Nutricion Hospitalaria 2009;24(3):369-370.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

OΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ
Εξάντληση των αποθεμάτων του οργανισμού σε μικρο &
μάκρο θρεπτικά συστατικά
Μια διατροφική κατάσταση κατά την οποία η έλλειψη ενέργειας, πρωτεΐνης, και /
ή άλλων θρεπτικών συστατικών προκαλεί μετρήσιμες δυσμενείς επιπτώσεις στον
ιστό ή μορφή του σώματος (π.χ., το σχήμα του σώματος, το μέγεθος και τη
σύνθεση) τη λειτουργία, και την κλινική έκβαση.

΄Κίνδυνος υποθρεψίας εκδηλώνεται από ανεπαρκή
πρόσληψη θρεπτικών συστατικών λόγω:
 Μη επαρκή πρόσληψη ικανή να αντισταθμίσει την δυσαπορρόφηση
 Απώλεια θρεπτικών συστατικών
 Ανεπαρκής πρόσληψη να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες λόγω
μεταβολικού στρες από την ασθένεια ή το τραύμα
Lochs H, et al. Clin Nutr. 2006;25:180-186
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ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΝΌΣΟ – DISEASE
RELATED MALNUTRITION

Disease related malnutrition is under-nutrition caused by changes
of the body metabolism which increases the daily nutritional
needs due to illness. DRM adversely impacts every organ system
in the body with potentially serious consequences on a physical

and psycho-social level that in turn contribute to increased
morbidity and mortality

ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ενήλικες ασθενείς με χρόνιο νόσημα
- ΔΜΣ< 18,5 kg/m2 ή απώλεια βάρους >10% τους τελευταίους 6 μήνες ή >5% τους τελευταίους 3
μήνες και ΔΜΣ < 20 kg/m2
- Μειωμένη λήψη τροφής (<70% της συνιστώμενης) ή
- Αλβουμίνη<3,0 g/dl

Παιδιά και έφηβοι με χρόνιο νόσημα
- Ανεπαρκής ανάπτυξη ή πρόσληψη βάρους για >1 μήνα σε παιδιά <2 ετών ή
- Απώλεια βάρους ή μη πρόσληψη βάρους για>3 μήνες σε παιδί >2 ετών ή

- < 5 ο εκατοστημόριο στην καμπύλη του βάρους για το μήκος για βρέφη και νεαρά παιδιά έως 2
ετών ή
- < 5 ο εκατοστημόριο στην καμπύλη του ΔΜΣ για την ηλικία για παιδιά και εφήβους από 2 έως
19 ετών ή - Μειωμένη λήψη τροφής (<70% της συνιστώμενης)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ
 Πρακτικα, επικυρωμένα εργαλεία για τη εκτίμηση
των κινδύνου εκδήλωσης του υποσιτισμού


Ειδικά σχεδιασμένα για διαφορετικές ομάδες
ασθενών (παιδιά -ενήλικες, κοινότητα – νοσοκομείο)
For hospital and
community patients

For older people

For adult hospital
patients

For children

NRS 2002
‘MUST’
Strongkids

ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Επιπτώσεις στην υγεία:
• Μειωμένη ανοσολογική λειτουργία1-4
• Μειωμένη επούλωση τραυμάτων5-8
• Περισσότερες επιπλοκές, όπως λοιμώξεις9-13
• Μειωμένη ποιότητα ζωής14-16

• Υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας & θνησιμότητας10,11,17-19
• Δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών 20-24
1. SelmiC. 2004. 2. Lesourd B. 1997. 3. Lesourd B. 2004. 4. Fernandez E et al. 1996. NephrolDial Transplant.11:1559-1563. 5. Agrawal S et
al. 2003. 6. Mechanick J. 2004. Am J Surg. 188:52S- 56S. 7. Eneroth M et al. 1997. 8. Swanson R, Winkelman C. 2002. Crit Care Nurs Q.
24:67-74. 9. Sullivan D et al. 2002. 10. Reilly J et al. 1988. 11. Correia M, Waitzberg D. 2003. 12. Malone D et al. 2002. 13. McCormick A et
al. 2003. 14. Ravasco P et al. 2004. 15. Davidson W et al. 2004. 16. Isenring E et al. 2003. 17. Persson M et al. 2002. 18. Van Nes M-C et al.
2001. 19. Vecchiarino P et al. 2004.20. Stratton RJ et al. Wallingford: CABI Publishing; 2003.21. Sorensen J et al. Clin Nutr 2008;
27(3):340-349. 22. Schneider SM et al. Br J Nutr 2004; 92(1):105-111. 23 Stratton RJ et al. Br J Nutr 2006; 95(2):325-330. 24.Elia M &
Russell C. Redditch, BAPEN. 2009.
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ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

3-φορές αύξηση των επιπλοκών
(p<0.001)1

14-φορές αύξηση θνητότητας (p<0.001)2

Respiratory
failure
(p<0.001)1
Gastroenteritis
(p<0.001)1

Skin infection
(p<0.001)1

1. Sorensen J, Kondrup J, Prokopowicz J, et al. EuroOOPS: An international, multicentre study to implement nutritional risk screening and evaluate
clinical outcome. Clinical Nutrition 2008;27(3):340-349.
2. Lim SL, Ong KC, Chan YH, Loke WC, Ferguson M, Daniels L. Malnutrition and its impact on cost of hospitalization, length of stay, readmission
and 3-year mortality. Clinical Nutrition 2012;31(3):345-350.

Pulmonary
infection
(p<0.001)1
Cardiac
failure
(p=0.02)1

Sepsis and/or
bacteremia
(p<0.001)1

THE MOST COSTLY COMPLICATION ASSOCIATED
WITH POOR NUTRITION STATUS IS ACUTE
RESPIRATORY INFECTIONS

ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οικονομικές επιπτώσεις
Οι ασθενείς με κακή θρέψη έχουν
περισσότερες πιθανότητες από εκείνους με
καλή θρέψη για:
• Πιο μακροχρόνια νοσηλεία1,2
• Αυξημένα ποσοστά
επανανοσηλείας3
• Υψηλότερο κόστος περίθαλψης4,5

1. Masotti et al. 2000. Aging Clin Exp Res 12:35-41. 2. Robinson et al.
1987. JPEN. 3. Thomas et al. 2002. Am J Clin Nutr 75:308-313. 4.
Reilly J et al. 1988. JPEN. 5. Correia M. 2003. Clin Nutr 22:235-239.
Company Confidential
© 2006 Abbott
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HOSPITAL AND COMMUNITY MALNUTRITION
INCREASE USE OF HEALTHCARE RESOURCES
A VAST MAJORITY OF PEOPLE AT RISK OF
MALNUTRITION LIVE IN THE COMMUNITY.1

MALNOURISHED
IN COMMUNITY2
• 2-fold more clinic visits
• 3-fold more hospital
admissions
• 3-times more likely to
report poor life quality3

HOSPITAL ADMISSION

MALNOURISHED
IN HOSPITAL2
• 3-day longer hospital
length of stay

HOSPITAL DISCHARGE

• Worsening nutritional
status during stay

1.Advisory Group on Malnutrition. Combating Malnutrition: Recommendations for Action. British Association of Parenteral and Enteral Nutrition
(BAPEN); 2008.
2. Guest JF, et al. Clin Nutr. 2011;30:422-429 3. Rasheed, S and Woods RT. Ageing Res Rev 2013:12:561-566.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ
Early identification is key to effective management of malnutrition
• Screening using validated tools should be routine practice
A range of strategies can be used to manage malnutrition,
e.g. dietary advice, oral nutritional supplements, tube feeding or
parenteral nutrition (intravenous nutrition)

FSPMs
*Based on the ESPEN definition.
1. Lochs H et al. Clin Nutr 2006; 25(2):180-186.

ΤΑ FSMPS ΕΠΙΦΕΡOYN ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΜEΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΘΝΗΤΟΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡOΤΗΤΑΣ 1,2
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
24% μείωση θνητότητας (p<0.001)1

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
56% μείωση στις επιπλοκές
(p<0.001)2

1. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford 2003: CABI Publishing. p190-192.
2. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford 2003: CABI Publishing.
p191&194.

LEADING SCIENTIFIC SOCIETIES GUIDELINES FOR
ENTERAL NUTRITION SUPPORT
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FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES

DEFFINITION PER COMMISSION DIRECTIVE 1999/21/EC OF 25 MARCH 1999
ON DIETARY FOODS FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES

Article 1, paragraph 2
(b) ‘dietary foods for special medical purposes' means a category
of foods for particular nutritional uses specially processed or
formulated and intended for the dietary management of patients and
to be used under medical supervision.

They are intended for the exclusive or partial feeding of patients with a
limited, impaired or disturbed capacity to take, digest, absorb,
metabolise or excrete ordinary foodstuffs or certain nutrients contained
therein or metabolites, or with other medically-determined nutrient
requirements,
whose dietary management cannot be achieved only by modification of
the normal diet, by other foods for particular nutritional uses, or by a
combination of the two.
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ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΕΚ ΑΡ. ΦΎΛΛΟΥ 1185 27-9-2000
Κατηγορία τροφίμων ειδικής επεξεργασίας ή σύνθεσης
προοριζόμενων για ειδική διατροφή τα οποία χρησιμοποιούνται για
τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική επίβλεψη.
Τα τρόφιμα αυτά προορίζονται για την αποκλειστική ή μερική
διατροφή ασθενών των οποίων η ικανότητα λήψης, πέψης,
απορρόφησης, μεταβολισμού ή απέκκρισης συνήθων ειδών διατροφής ή
ορισμένων θρεπτικών στοιχείων ή μεταβολιτών αυτών έχει περιοριστεί,
υποβαθμιστεί ή διαταραχθεί, ή των οποίων η κατάσταση της υγείας
συνεπάγεται ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες οι οποίες δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν με απλή τροποποίηση του συνήθους
διαιτολογίου ή με τη χορήγηση άλλων τροφίμων ειδικών διατροφικών
χρήσεων ή με συνδυασμό των δύο.
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Η συσκευασία πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις,
των οποίων προηγείται η ένδειξη «προσοχή» ή κάτι ανάλογο:
•ένδειξη ότι το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη·
•ένδειξη ότι το προϊόν ενδείκνυται ή δεν ενδείκνυται ως αποκλειστική
πηγή διατροφής·
•ένδειξη ότι, ενδεχομένως, το προϊόν προορίζεται για συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα·
Στη συσκευασία αναγράφονται επίσης:
•η ένδειξη «για τη διαιτητική αγωγή...», όπου το κενό συμπληρώνεται
από ασθένειες, διαταραχές ή παθολογικές καταστάσεις για τις οποίες
προορίζεται το προϊόν·
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• FSMPs are specialised foods that cannot be replaced by general foods
marketed to and consumed by healthy people.
• Patients are at the center of the FSMP category. The products are based
on scientific and clinical insights, developed by industry, often in close
collaboration with healthcare professionals (HCPs).
•
FSMPs are used under HCP supervision to address patients’
specific nutritional needs caused by a disease, disorder or medical
condition. This thorough and continued HCP supervision clearly
distinguishes FSMPs from any other type of food.
28

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΟΠΥΥ
VI. Προϊόντα ειδικής διατροφής: Χορηγούνται ειδικά προϊόντα και
σκευάσματα ειδικής διατροφής που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική
αγωγή στους πάσχοντες από:
1. μεταβολικά νοσήματα (π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζαιμία),
2. κοιλιοκάκη,
3. δυσαπορρόφηση από: α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,

β) σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού,
γ) μερική γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II),

δ) ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (έως 3 χρόνια χορήγηση των ειδικών
προϊόντων), ε) ακτινική εντερίτιδα και ακτινική οισοφαγίτιδα
στ)αγαμμασφαιριναιμία,
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4. κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς
σκοπούς και σύμπλεγμα βιταμινών ABDEK),
5. σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας ή/και
νηστιδοστομίας
6. σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος, χορηγούνται θεραπευτικά
γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών,για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι
απαραίτητη η προσκόμιση RAST – TEST,
7. σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, καθώς
και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο.
8. μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα, σύνδρομο
Down (χορηγείται ειδικό συμπλήρωμα συνένζυμου COQ−10).
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Για την πιστοποίηση της νόσου, απαιτείται
γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του
Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση
ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του
ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και

σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από
έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η σχετική γνωμάτευση ισχύει έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία
έκδοσής της
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΠΤΕ

 Συνεχή επικοινωνία με αρμόδια τμήματα
ΕΟΠΥΥ , ΕΟΦ για προάσπιση της κατηγορίας

 Ένταξη περισσοτέρων ευπαθών ομάδων σε
κίνδυνο εκδήλωσης υποθρεψίας και χρήζουν

άμεσης ανάγκης
 Απλοποίησης της διαδικασίας αποζημίωσης
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