
Προτεραιοποίηςη των αςθενϊν που πάςχουν από νοςήματα υψηλοφ κινδφνου  

Περιλαμβάνει τουσ αςθενείσ που πάςχουν από νοςήματα του πίνακα 1 καθώσ και αυτοφσ 
που λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή του πίνακα 2. 

Πίνακασ 1 

Νοζήμαηα ςτηλού κινδύνος ICD 10 

Μεηακόζρεπζε >Μεηακόζρεπζε ζπκπαγώλ νξγάλσλ ή 

αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ  

> Άηνκα ζε ιίζηα αλακνλήο γηα κεηακόζρεπζε 

νξγάλνπ 

Z94, T86 

Νεθξηθή 

αλεπάξθεηα 

> Τπνβνιή ζε αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε N18, N19, Y84.1, Z99.2 

 >Κπζηηθή Ίλσζε E84 

Καξθίλνο ππό 

αγσγή  

> Καξθίλνο ζπκπαγνύο νξγάλνπ ζε άηνκα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία (ρεκεηνζεξαπεία, 

αθηηλνζεξαπεία, αλνζνζεξαπεία ή άιιε ζεξαπεία)* 

 

 

 

> Αηκαηνινγηθόο θαξθίλνο ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία** 

C00 σο θαη C97 

(εθηόο αηκαηνινγηθνύ 

θαξθίλνπ) 

D37 σο θαη D48 

 

C81 σο θαη C86, C88 

C90 σο θαη C95 

νβαξά ρξόληα 

λνζήκαηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ 

> Υξόλην αλαπλεπζηηθό λόζεκα γηα ην νπνίν γίλεηαη 

ρξήζε νμπγόλνπ θαη’ νίθνλ (βάζεη πηζηνπνίεζεο 

αζθαιηζηηθνύ θνξέα) 

> Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα κε FEV1 < 

30% [FEV1: forced expiratory volume in 1
st
 second] 

κέζσ ζεξαπεπηηθνύ πξσηνθόιινπ 

> Δηάκεζε πλεπκνλνπάζεηα  

 

 

 

J44   

 

 

J84 

νβαξή θαξδηαθή 

λόζνο 

>Πξόζθαην νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ  

(ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο)*** 

>Καξδηαθή αλεπάξθεηα κε θιάζκα εμώζεζεο <40% 

κέζσ ζεξαπεπηηθνύ πξσηνθόιινπ 

(ζπκπεξηιακβαλόκελσλ κπνθαξδηνπαζεηώλ, 

ζπγγελώλ θαξδηνπαζεηώλ, βαιβηδηθήο λόζνπ) 

Πλεπκνληθή Τπέξηαζε 

I21 σο θαη Ι23 

 

 

 

 

 

Ι27, Ι28 

νβαξή επαηηθή 

λόζνο 

> Ηπαηηθή αλεπάξθεηα κε ππιαία ππέξηαζε, 

θίξξσζε ήπαηνο κε ππιαία ππέξηαζε 

K72, K72.1, K72.9, 

K76.6, 

K74, K74.4, K74.5, 

K74.6, 

K70.3, K70.4 



Αλνζνθαηαζηνιή > Απηνθιεγκνλώδεηο/απηνάλνζεο παζήζεηο ή άιιε 

λόζνο ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ή 

αλνζνηξνπνπνηεηηθή αγσγή κεηξίνπ-πςεινύ 

θηλδύλνπ**** 

> Πξσηνπαζείο αλνζναλεπάξθεηεο 

> HIV κε CD4<200 θύηηαξα/κL 

 

 

 

D80 σο θαη D84 

Άιια λνζήκαηα > ύλδξνκν Down  

> Άιιεο ζνβαξέο εηδηθέο θαηαζηάζεηο κεηά από 

αίηεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ***** 

Q90 

 
 *Άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία γηα θαξθίλν από 1/1/2019 

**Άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε αηκαηνινγηθό θαξθίλν από 1/1/2016 

*** Άηνκα κε δηάγλσζε νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ από 1/12/2020 

**** Πεξηιακβάλνληαη αζζελείο κε ηδηνπαζείο θιεγκνλώδεηο παζήζεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο (ηδηνπαζείο 

θιεγκνλώδεηο λόζνη ηνπ εληέξνπ), ήπαηνο (απηνάλνζε επαηίηηδα), δέξκαηνο (ςσξίαζε, πνκθνιπγώδεηο δεξκαηνπάζεηεο), 

λεθξώλ (πξσηνπαζείο ή δεπηεξνπαζείο ζπεηξακαηηθέο παζήζεηο) θαη κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο – ζπλδεηηθνύ ηζηνύ 

(ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, πζηεκαηηθόο Εξπζεκαηώδεο Λύθνο, αγγεηίηηδεο, κπνζίηηδεο, ζθιεξόδεξκα, . Sjögren θιπ.) ή 

άιιε λόζν, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ Πίλαθα 3. 

***** Η πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία ζηε Τπνπξγηθή Απόθαζε 

  



 

Πίνακαρ 2  

Σξνπνπνίεζε από: Ειιεληθή Γαζηξεληεξνινγηθή Εηαηξεία, Ειιεληθή Δεξκαηνινγηθή θαη Αθξνδηζηνινγηθή Εηαηξεία, 

Ειιεληθή Εηαηξεία Μειέηεο Ήπαηνο, Ειιεληθή Νεθξνινγηθή Εηαηξεία, Ειιεληθή Οκάδα Μειέηεο Ιδηνπαζώλ 

Φιεγκνλσδώλ Νόζσλ ηνπ Εληέξνπ, Ειιεληθή Ρεπκαηνινγηθή Εηαηξεία & Επαγγεικαηηθή Έλσζε Ρεπκαηνιόγσλ Ειιάδνο. 

Κοινό κείμενο θέζεων. Οδηγίες διατείριζης και ανηιμεηώπιζης αζθενών με θλεγμονώδεις παθήζεις ποσ σποβάλλονηαι ζε 

ανοζοκαηαζηαληική/ ηροποποιηηική αγωγή καηά ηη διάρκεια ηης πανδημίας COVID-19. 3 Μαΐνπ 2020. 

https://ere.gr/assets/files/announcements/covid19/KOINO_KEIMENO_THESEWN_gia_COVID19.pdf 
 

 

Ανοζοκαηαζηαληική / ανοζοηποποποιηηική αγυγή Μεηπίος - ςτηλού κινδύνος 

 ATC code 

Γλςκοκοπηικοειδή  

Πξεδληδνιόλε, Μεζπιπξεδληδνιόλε (pos/IV)* H02AB06, H02AB04 

Μη βιολογικοί παπάγονηερ  

Azathioprine (AZA) L04AX01 

Cyclophosphamide (CYC) L01AA01 

Cyclosporine (CsA) L04AD01 

Leflunomide (LEF) L04AA13 

Methotrexate (MTX) L04AX03  

6-mercaptopurine (6-MP) L01BB02 

Mycophenolate acid (MPA) L04AA06 

Mycophenolate mofetil (MMF) L04AA06 

Tacrolimus L04AD02 

Βιολογικοί παπάγονηερ  

Abatacept  L04AA24 

Anti-IL1 (Anakinra, Canakinumab)  L04AC03, L04AC08 

Anti-IL6 (Tocilizumab) L04AC07 

Anti-IL12/23 (Ustekinumab) L04AC05 

Anti-IL17 (Brodalumab, Secukinumab) L04AC12, L04AC10 

Anti-TNFs (Adalimumab, Certolizumab pegol, 

Etanercept, Golimumab, Infliximab) 

L04AB04, L04AB05, L04AB01, 

L04AB06, L04AB02 

Belimumab  L04AA26 

Αnti-B cell (Rituximab) L01XC02 

Ixecizumab L04AC13 

Risankizumab L04AC18 

Guselkumab L04AC16 

Vedolizumab L04AA33 

Σηοσεςμένοι ζςνθεηικοί παπάγονηερ  

Apremilast L04AA32 

Αλαζηνιείο JAK (Σofacitinib) L04AA29 

*Πξεδληδνιόλε >20mg εκεξεζίσο γηα δηάζηεκα >30 εκεξώλ ή 700mg ζπλνιηθήο δόζεσο ζε 

2 κήλεο. 

Η αληηζηνηρία ησλ ζπρλόηεξσλ ζε ρξήζε ζηεξνεηδώλ έρεη σο εμήο: 

Prednisolone 5mg 

Methylprednisolone 4mg 

Dexamethasone 0,75 mg 

Hydrocortisone 20mg 

Betamethasone 0,6mg ζε εβδνκαδηαηα ρνξήγεζε  

 

https://ere.gr/assets/files/announcements/covid19/KOINO_KEIMENO_THESEWN_gia_COVID19.pdf


 

Πποηεπαιοποίηζη νοζημάηυν αςξημένος κινδύνος 

 

Πίνακαρ 3 

 Νοςήματα αυξημζνου κινδφνου ICD 10 

Υξόληα θαξδηαγγεηαθή 

λόζνο 

> πγγελείο θαξδηνπάζεηεο, ππέξηαζε 

κε θαξδηαθέο επηπινθέο, θνιπηθή 

καξκαξπγή, ρξόληα ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα, κπνθαξδίηηδεο, 

κπνθαξδηνπάζεηεο, ζπκπησκαηηθή 

βαιβηδηθή λόζνο, πεξηθεξηθή αγγεηαθή 

λόζνο, ζξνκβνεκβνιηθή λόζνο, 

αζζελείο κε εκθπηεύζηκν απηληδηζηή 

Q20 σο θαη Q26, I11, I13, 

I48, I24.8, I25, 

I40 σο θαη Ι43, I50, I51 

I05 σο θαη Ι09 

Ι34 σο θαη Ι37 

Ι80 σο θαη Ι82  

(εθηόο ηνπ Ι80.0), I97.1, J81 

αθραξώδεο δηαβήηεο > αθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ 1 θαη 

ηύπνπ 2  

Ε10 σο θαη Ε14 

Ννζνγόλνο παρπζαξθία > Δείθηεο κάδαο ζώκαηνο 40 kg/m
2
  

Υξόληα λνζήκαηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ 

> Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 

(πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πξνεγνύκελε θαηεγνξία), ζνβαξό 

άζζκα κε ιήςε ζε κόληκε βάζε 

θνξηηθνεηδώλ από ην ζηόκα ή 

βηνινγηθώλ παξαγόλησλ, ζύλδξνκν 

ππληθήο άπλνηαο 

J44, J45, J96 

G47.3 

Καξθίλνο Καξθίλνο ζπκπαγνύο νξγάλνπ θαηά ηελ 

ηειεπηαία 5εηία (πνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνεγνύκελε 

θαηεγνξία) 

C00 σο θαη C97 

(εθηόο C81 σο θαη C86, 

C88, C90 σο θαη C95) 

D37 σο D48 

Αλνζνθαηαζηνιή > Λνίκσμε HIV (κε CD4>200 

θύηηαξα/κL) 

 

Υξόληα λεθξηθή λόζνο > Πξνρσξεκέλε ρξόληα λεθξηθή λόζνο, 

λεθξσζηθό ζύλδξνκν 

N18.3, N18.4 

N00 σο θαη Ν05 

Υξόληα επαηηθή λόζνο > Αληηξξνπνύκελε θίξξσζε ήπαηνο Κ72.0, Κ74.0,Κ74.1,  

Κ74.2, Κ74.3, Κ70, 

Κ70.0, Κ70.1, Κ70.2 

Κ70.9 

Αηκνζθαηξηλνπάζεηεο θαη 

άιια ρξόληα αηκαηνινγηθά 

λνζήκαηα  

> Οκόδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 

κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 

νκόδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία 

> Ιδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθύξα, 

ζξνκβσηηθή ζξνκβνπεληθή πνξθύξα, 

παξνμπζκηθή λπρηεξηλή 

αηκνζθαηξηλνπξία, απιαζηηθή αλαηκία 

D56, D57 

 

 

D69.3, Μ31.1, D59.5,  

D61.0 έσο θαη D61.9 

Δηαηαξαρέο ζπιελόο > Αζπιελία (πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ιεηηνπξγηθή αζπιελία) 

D73.0, Q89.0 

Υξόληα λεπξνινγηθά > Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, I63, I64, G45, G80 



λνζήκαηα παξνδηθό ηζραηκηθό εγθεθαιηθό 

επεηζόδην, εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

πνιιαπιή ζθιήξπλζε, επηιεςία, άλνηα, 

λόζνο Πάξθηλζνλ, λόζνο θηλεηηθνύ 

λεπξώλα, θιεξνλνκηθά θαη εθθπιηζηηθά 

λεπξνκπτθά λνζήκαηα 

G35 σο θαη G37, G40, G41 

F00 σο θαη F03 

G20 σο θαη G22, G30 σο θαη G32 

G10 σο θαη G13, G60 σο θαη G63, 

G70 σο θαη G73 

νβαξή ςπρηθή λόζνο > ρηδνθξέλεηα ή δηπνιηθή δηαηαξαρή F20 σο θαη F25 

F31 

νβαξή αλαπεξία > Άηνκα κε ζνβαξή αλαπεξία (πνζνζηό 

αλαπεξίαο κεγαιύηεξν ηνπ 80% πνπ 

δελ νθείιεηαη ζε λνζήκαηα πςεινύ ή 

απμεκέλνπ θηλδύλνπ) 

 

Γνλείο ή θξνληηζηέο 

παηδηώλ ειηθίαο θάησ ησλ 

16 εηώλ κε ζνβαξά ρξόληα 

λνζήκαηα 

Γνλείο ή θξνληηζηέο παηδηώλ ειηθίαο 

θάησ ησλ 16 εηώλ πνπ δε κπνξνύλ 

ιόγσ ειηθίαο λα εκβνιηαζηνύλ ηα ίδηα 

θαη ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

κεηακόζρεπζε ζπκπαγώλ νξγάλσλ ή 

αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, βξίζθνληαη 

ζε ιίζηα αλακνλήο γηα κεηακόζρεπζε 

νξγάλνπ, ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε 

θαζώο θαη παηδηώλ πνπ πάζρνπλ από 

θαξθίλν ζπκπαγνύο νξγάλνπ (σο θαη 12 

κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεξαπείαο), 

αηκαηνινγηθό θαξθίλν (σο θαη 3 ρξόληα 

κεηά ηε ιήμε ηεο ζεξαπείαο), θπζηηθή 

ίλσζε, ρξόλην λόζεκα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ πνπ απαηηεί ρξήζε 

νμπγόλνπ θαη’ νίθνλ, πξσηνπαζείο 

αλνζναλεπάξθεηεο θαη ζύλδξνκν Down. 

 

 

εκείσζε: Οη θαηάινγνη λνζεκάησλ πςεινύ θαη απμεκέλνπ θηλδύλνπ ησλ πηλάθσλ 1,2 θαη 3 

πξέπεη λα ζεσξνύληαη πξνζσξηλνί θαζώο ζα αλαζεσξνύληαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα θάζε 

θνξά επηδεκηνινγηθά θαη ηαηξηθά δεδνκέλα θαη ηηο ζέζεηο επηζηεκνληθώλ ηαηξηθώλ εηαηξεηώλ 

θαη έγθπξσλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ δεκόζηαο πγείαο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


