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Δηζαγωγή 
 
Ο Σαθραξώδεο Γηαβήηεο, ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη σο ε παλδεκία ηνπ 21νπ αηώλα, όρη 
άδηθα, αλ αλαινγηζηνύκε ηνλ πςειό επηπνιαζκό ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη, ν νπνίνο αθόκα θαη ζηε 
ρώξα καο είλαη ηδηαίηεξα πςειόο (πεξίπνπ 11%) θαη ζπλερώο απμάλεηαη. Υπνινγίδεηαη όηη ε 
αύμεζε πνπ ζα παξνπζηάζεη, ζε παγθόζκην επίπεδν, από ην 2010 έσο ην 2030 ζα είλαη 54% κε ηα 
άηνκα κε Σαθραξώδε Γηαβήηε (ΣΓ) λα είλαη πεξηζζόηεξα από 552 εθαηνκκύξηα ην 2030. Οη 
παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνύλ ζε απηή ηελ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηνπ ΣΓ είλαη ε 
θαζηζηηθή δσή, ε παρπζαξθία θαη νη αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.  
 
Σν θόζηνο ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε 
 
Ο δηαβήηεο απνηειεί ηελ ηέηαξηε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο. Οη ζάλαηνη πνπ απνδίδνληαη ζην 
δηαβήηε γηα ην έηνο 2010 ππνινγίδνληαη ζε 6.542 ζηελ Διιάδα. Σε επξσπατθό επίπεδν, ζηελ 
έξεπλα CODE-2 ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 8 ρώξεο ηεο Δ.Δ., ην θόζηνο ηεο λόζνπ, 
αληηζηνηρνύζε ζε πνζνζηό 3-6% ησλ δαπαλώλ πγείαο, ελώ ε κέζε εηήζηα θαηά θεθαιήλ δαπάλε 
ήηαλ 2.834€. Η δαπάλε γηα ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία ιόγσ επηπινθώλ ήηαλ ν θπξηόηεξνο 
παξάγνληαο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο, κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 55% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ. 
Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία κεγάιεο κειέηεο ζηηο Η.Π.Α, αζζελήο κε ΣΓη2 (κε δηάξθεηα ΣΓ <15 έηε) 
ππό αγσγή κε δηζθία, ρσξίο επηπινθέο, έρεη άκεζν εηήζην θόζηνο $ 2465. 
 
Πνηόηεηα δωήο γηα ηα άηνκα κε αθραξώδε Γηαβήηε 
 
O Σαθραξώδεο Γηαβήηεο επεξεάδεη κε αξθεηνύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ηελ πνηόηεηα δσήο. 
Πξσηαξρηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε παξνπζία επηπινθώλ θπξίσο θαξδηαγγεηαθώλ, ΑΔΔ, 
δηαηαξαρώλ ηεο όξαζεο – ηύθισζε, λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ζεμνπαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο, 
πεξηθεξηθήο αγγεηνπάζεηαο, λεπξνπάζεηαο θαη ρξόληνπ πόλνπ ή ρεηξόηεξα δηαβεηηθνύ πνδηνύ θαη 
αθξσηεξηαζκώλ, επηθέξνπλ ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, έιιεηςε δπλαηόηεηαο απηνθξνληίδαο θαη 
δηελέξγεηαο θαζεκεξηλώλ θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη σο απνηέιεζκα θαθή πνηόηεηα δσήο γηα 
ηνλ άξξσζην θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 
Σεκαληηθόο επηβαξπληηθόο παξάγνληαο είλαη θαη νη παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο, θπξίσο ε αύμεζε 
ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο  (επεξεάδεη θπξίσο ηηο γπλαίθεο) θαη νη ππνγιπθαηκίεο δεκηνπξγνύλ 
πνιιαπιά πξνβιήκαηα, ηόζν ζηε ξύζκηζε ηνπ ΣΓ αιιά θαη αιιαγέο ζηελ πνηόηεηα δσήο, 
(αλαδεηνύλ ή θαη ρξεηάδνληαη βνήζεηα ηξίησλ αηόκσλ, δηζηάδνπλ ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθώλ 
ζρέζεσλ, αλαπηύζζνπλ θόβνπο γηα ηελ νδήγεζε) κε απνηέιεζκα λα νδεγνύληαη ζηελ 
απνκόλσζε, λα δηζηάδνπλ λα αλαπηύμνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λα ράλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε 
ηνπο. Τν ηειεπηαίν παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα λέα δηαβεηηθά άηνκα. 
 
Η ζεκαζία ηεο γιπθαηκηθήο ξύζκηζεο 
 
Απνηειέζκαηα κεγάισλ κειεηώλ θαηαδεηθλύνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ξύζκηζεο θαη ηελ επίδξαζε ηεο 
ζην θόζηνο ηνπ ΣΓ, θαζώο θαη ζηε πνηόηεηα δσήο ησλ αηόκσλ κε Σαθραξώδε Γηαβήηε. Μείσζε 
ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο HbA1c) νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο 
κηθξναγγεηαθώλ αιιά θαη καθξναγγεηαθώλ επηπινθώλ. Η ξύζκηζε ηεο ΗbA1c επηδξά ζην θόζηνο 
ηεο λόζνπ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ αλαγθώλ παξαθνινύζεζεο ησλ αζζελώλ θαη κέζσ ηνπ 
πεξηνξηζκνύ ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ επηπινθώλ. 
 
  



Πξωηόθνιιν παξαθνινύζεζεο αηόκωλ κε αθραξώδε Γηαβήηε απνκαθξπζκέλωλ 
πεξηνρώλ κέζω ηνπ Γηαβεηνινγηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γ Παζνινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Νίθαηαο-Πεηξαηά 
 
Καηαλνώληαο ηελ αλαγθαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ αηόκσλ κε ζαθραξώδε δηαβήηε αιιά θαη ηηο 
δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηώπηζε ησλ αηόκσλ απηώλ, πξνηείλνπκε δύν 
θνξέο ην κήλα, εκέξα Πέκπηε θαη θαηά ηηο ώξεο 12:00 κε 14:00, ν θ. Σσηεξόπνπινο Αιέμηνο 
(Παζνιόγνο – Γηαβεηνιόγνο, Γ/ληεο ΔΣΥ) θαη ν θ Κνπηζνβαζίιεο Αλαζηάζηνο (Παζνιόγνο - 
Γηαβεηνιόγνο, Δπηκειεηήο Β΄) λα ζπδεηνύλ κε ζπλαδέιθνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ 
πεξηζηαηηθά κε ζαθραξώδε δηαβήηε. Δπηζπλάπηεηαη έλα πξσηόθνιιν παξαθνινύζεζεο ηα 
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ αηόκσλ 
απηώλ, ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά (ή κε fax) πξνεγνύκελεο ώξεο, γηα λα ππάξρεη ν 
ρξόλνο εθηίκεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ε ζπδήηεζε κε ην ζεξάπνληα ηαηξό ζα γίλεηαη κε ην 
ζύζηεκα ηειεδηάζθεςεο ηεο 2εο Υ.Π.Δ. 
 
 
 
Τπεύζπλνη δηαρείξηζεο 
 
Γξ Αιέμηνο ωηεξόπνπινο, Παζνιόγνο – Γηαβεηνιόγνο, Γ/ληεο ΔΤ 
 
 
Γξ Αλαζηάζηνο Κνπηζνβαζίιεο, Παζνιόγνο – Γηαβεηνιόγνο, Δπ Β΄ ΔΤ 


