
Τίτλος Μαθήματος KΛINIKH ΔIAITOΛOΓIA I 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3203ΚΛΔΙ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3 έτος / ΣΤ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Ελένη Χατζημπέη 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

2 (4 ώρες την 

εβδομάδα) 

Εργαστήρια 

/ εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Απόκτηση βασικών γνώσεων για νοσήματα που σχετίζονται με τη διατροφή 

και τις διαιτητικές εκτροπές και απαιτούν ειδική θεραπευτική αγωγή ή 

προληπτική παρέμβαση σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης ή 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού. Βασικές θεωρητικές αρχές 

σύνταξης διαιτολογίου για παθολογικές καταστάσεις. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-γνωρίζουν παθολογικές καταστάσεις που χρήζουν διατροφικής 

παρέμβασης  

-γνωρίζουν τη διατροφική αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας και 

να εκτιμούν διατροφικές ανάγκες  

Προαπαιτούμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Διατροφή και παθήσεις του οισοφάγου – στομάχου: Οισοφαγίτιδα και 

διαιτητική αντιμετώπιση. Δυσπεψία και διαιτητική. Γαστρίτιδα και 

διαιτητική. Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος και η διαιτητική 

παρέμβαση ( γενικά χαρακτηριστικά της δίαιτας, οξύτητα των τροφών, 



τροφές που σχηματίζουν αέρια, τροφές που προκαλούν βλάβη του 

γαστρικού βλεννογόνου, τροφές που αυξάνουν την γαστρική 

έκκριση)-διαιτητική αντιμετώπιση και παρέμβαση. Πεπτικό έλκος,. 

Δίαιτα και χειρουργική θεραπεία του έλκους. Διαιτητική αντιμετώπιση 

του συνδρόμου Dumping (πρώιμο και όψιμο).  

Διατροφή και παθήσεις του λεπτού εντέρου: Σύνδρομα 

δυσαπορρόφησης: 

Εντεροπάθεια από γλουτένη, Κοιλιοκάκη, Ανεπάρκεια ενζύμων για 

την υδρόλυση δισακχαριτών (λακτάση). Σύνδρομο τυφλής έλικας, 

βακτηριδιακή υπερανάπτυξη, γαστρεντερικά συρίγγια, διάρροιες.  

Διατροφή και παθήσεις του παχέως εντέρου: Μετεωρισμός, 

Δυσκοιλιότητα και διαιτητική παρέμβαση, Φλεγμονώδεις νόσοι 

εντέρου, ελκώδης κολίτιδα –διαιτητική αντιμετώπιση, νόσος του Crohn 

– διαιτητική θεραπεία, ευερέθιστο έντερο, εκκολπωμάτωση και 

εκκολπωματίτιδα-διαιτητική αντιμετώπιση, Καρκίνος και 

αδενωματώδεις πολύποδες παχέως εντέρου. Σύνδρομο βραχέος 

εντέρου 

Διατροφή και παθήσεις του ήπατος- παγκρέατος: Ιογενείς ηπατίτιδες. 

Ηπατίτιδες μη ιογενούς αιτιολογίας. Χρόνια ηπατίτιδα , λιπώδες ήπαρ, 

οξεία ηπατοπάθεια, κίρρωση ήπατος, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, 

νόσος Wilson, αλκοολική ηπατοπάθεια και διαιτητική αντιμετώπιση. 

Διατροφική αξιολόγηση ασθενών με ηπατικά νοσήματα. Διαταραχές 

χοληφόρων, χρόνια χολοκυστίτιδα, χολοκυστοπάθειες, χολοκυστίτιδα, 

χολολιθίαση, οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα. Διατροφική αξιολόγηση 

και αντιμετώπιση ασθενών με παγκρεατικές διαταραχές  

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-Διατροφή και ενδοκρινικά νοσήματα: 

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι. Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ: 

διατροφική αντιμετώπιση και παρέμβαση. Ειδικοί τύποι διαβήτη, 

διαβήτης της κύησης. Οξείες επιπλοκές ΣΔ, φαρμακευτική 

αντιμετώπιση, άσκηση και ΣΔ, σχεδιασμός διατροφής διαβητικού: 

απαιτήσεις σε ολικές θερμίδες, απαιτήσεις σε υδατάνθρακες, σε λίπη, 

πρωτεΐνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, χρώμιο και διαβήτης, 

οινόπνευμα και διαβήτης, διαβήτης και άπεπτες φυτικές ίνες..  



Διαιτητική αντιμετώπιση του διαβήτη: Εξατομίκευση της δίαιτας , 

Γλυκαντικά και διαβήτης, Τροφές για διαβητικούς, υπολογισμός της 

διαβητικής δίαιτας. Υπογλυκαιμία. Διαιτητική αντιμετώπιση της 

αντιδραστικής υπογλυκαιμίας.  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Διατροφή και παθήσεις των 

νεφρών: Παθήσεις των νεφρών που σχετίζονται με τη διατροφή. 

Νεφρωσικό σύνδρομο- διατροφική αντιμετώπιση. Οξεία νεφρική 

ανεπάρκεια (ΟΝΑ): ισοζύγιο υγρών και Να, ισοζύγιο Κ, θερμίδες, 

πρωτεΐνες, διατροφική παρέμβαση. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια:   

Σχέση της ΧΝΑ και μεταβολισμού ορισμένων θρεπτικών συστατικών. 

Κακή θρέψη στη ΧΝΑ, τεχνικές εκτίμησης κατάστασης θρέψης 

ασθενών με ΧΝΑ  

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΧΝΑ. Διατροφικές συστάσεις σε 

μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Διαιτητική θεραπεία 

διαβητικής νεφροπάθειας. Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ 

(αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση-διατροφικοί στόχοι). 

Μεταμόσχευση νεφρού-διατροφική αντιμετώπιση ασθενούς πριν και 

μετά την μεταμόσχευση) 

Νεφρολιθίαση- Διαιτητική αντιμετώπιση. Γενικές διατροφικές 

συστάσεις στην νεφρολιθίαση.  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση power point  και  

οπτικοακουστικών μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές 

όταν και όπου χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών 

του κάθε μαθήματος. Η συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή 

και θα επιδιώκεται από τον καθηγητή του μαθήματος. Επίσης θα 

χρησιμοποιούνται ασκήσεις κατανόησης. 

Βιβλιογραφία 
Kύριο διδακτικό βιβλίο 

1. Κλινική διαιτολογία  και διατροφή με στοιχεία  Παθολογίας, Αντώνιος 

Ζαμπέλας,  Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, τόμοι Ι και ΙΙ 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 

2. Food, nutrition and diet therapy, Krause’s , 10th Edition, Maham, 

Escott-Stump 



3. Manual of dietetic Practice- 3rd edition, Briony Thomas, Blackwell 

Publishing  

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, Παπανικολάου Γεωργ, 5η 

έκδοση 

4. Nutrition and diet therapy, Ruth A. Roth, Thomson 

5. Understanding normal and clinical Nutrition, Rutles et al, Thomson 

6. Nutrition and diagnosis, Sylvia Escott, Related Care 

7. Μodern nutrition in health and disease, Maurice E. Shils et al, 

Lippincott Williams and Willkins  

Human Nutrition, Catherine Geissler et al, Elsevier 

8. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ, 

7η έκδοση, Εκδόσεις  ΙΩΝ 

Προτεινόμενη Ηλεκτρονική βιβλιογραφία-Journals 

1. British Journal Of Nutrition 
2. European Journal of Clinical Nutrition  

 

Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


