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ΘΕΜΑ:

«Σχετικά με τα μηχανήματα ελέγχου τροφικής δυσανεξίας»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α’), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ
173 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
4. Την υπ΄ αριθμ. 6 Απόφαση της 255ης/20.05.2016 Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ως προς το θέμα των μηχανημάτων ελέγχου τροφικής δυσανεξίας τα
ακόλουθα:
1. Μόνο οι τεκμηριωμένες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
οριστεί η ύπαρξη μιας αλλεργίας ή υπερευαισθησίας. Η διάγνωση αυτή
μπορεί να οδηγήσει μόνο στη συμβουλή για τον αποκλεισμό των τροφών,
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οι οποίες δημιουργούν τις αλλεργικές αντιδράσεις και όχι στο σχεδιασμό
του διαιτολογίου.
Από τις εναλλακτικές μεθόδους, ουδεμία ως τώρα έχει τεκμηριωθεί
επιστημονικά, συνεπώς δεν πρέπει να εφαρμόζεται ούτε για διάγνωση
ούτε για θεραπεία.
Η διάγνωση κάποιας υπερευαισθησίας και ο αποκλεισμός των τροφών που
την προκαλούν στο άτομο μπορεί να βοηθήσει αποκλειστικά και μόνο
στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της.
Ουδεμία σχέση, τουλάχιστον έως τώρα επιστημονικά τεκμηριωμένη,
έχουν οι τροφικές υπερευαισθησίες με το σωματικό βάρος ή το
μεταβολικό ρυθμό, τη ρύθμισή του, την απώλεια βάρους και το σχεδιασμό
διαιτολογίου με αυτό το σκοπό.
Ο μεταβολικός ρυθμός μπορεί να μετρηθεί και να εκτιμηθεί με διάφορους
τρόπους. Η μέτρησή του είναι χρήσιμη για την διατροφική αξιολόγηση,
όχι όμως και απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση η μέτρηση ή η εκτίμησή του
μπορεί να γίνεται από διαιτολόγο.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο εμπόριο αξιόπιστα και πιστοποιημένα
για τη διαγνωστική τους αξία κλινικά τεστ ανίχνευσης διατροφικών
δυσανεξιών.
Η χρησιμοποίηση των τεστ δυσανεξίας σε προγράμματα απώλειας βάρους
δεν έχει καμία επιστημονική βάση, αφενός διότι τα τεστ τα οποία
χρησιμοποιούνται δεν έχουν διαγνωστική αξία, αφετέρου διότι οι τροφικές
δυσανεξίες δεν σχετίζονται με την απώλεια βάρους. Συνεπώς, τα τεστ
αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διαιτολογικά κέντρα, ως
εργαλεία τα οποία καθορίζουν τα προγράμματα απώλειας βάρους, αφενός
διότι ουδέν αποτέλεσμα έχουν, αφετέρου διότι μπορούν να οδηγήσουν σε
σημαντικές διατροφικές ελλείψεις με τον αποκλεισμό τροφών, οι οποίες
σύμφωνα με το τεστ μπορούν να προκαλέσουν τροφικές δυσανεξίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Εσωτερική διανομή
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/νση Γραμματείας Κε.Σ.Υ
5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας
6. Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας
7. Δ/νση Π.Φ.Υ. και Πρόληψης (4)

