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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

«Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες 

για τον νεανικό σακχαρώδη διαβήτη» 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μια προσέγγιση του θέματος που αφορά τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών από άτομα που πάσχουν από νεανικό ΣΔ. Σκοπός της παρούσης μελέτης 

είναι η διερεύνηση του ποσοστού των συγκεκριμένων ασθενών οι οποίοι έχουν εντάξει την 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο θεραπευτικό σχήμα που ακολουθούν. Αξιολογείται ο 

βαθμός ικανοποίησης τους από αυτές και εξετάζεται εάν η εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών όσο και η ίδια η ασθένεια έχει επηρεάσει την καθημερινότητα τους. Επίσης, 

καταγράφονται οι απόψεις τους σχετικά με την ενημέρωση που λαμβάνουν για τις νέες 

τεχνολογίες, την εφαρμογή τους και τα οφέλη που μπορεί να έχουν. 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούσαν  ασθενείς, που είναι μέλη της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας για το διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.). Το δείγμα αποτελούνταν από  119 ασθενείς, οι 

οποίοι κλήθηκαν εθελοντικά και ανώνυμα να συμπληρώσουν έναν δομημένο 

ερωτηματολόγιο, τριών ενοτήτων.  

Η ανάλυση η οποία έγινε, έδειξε ότι η χρήση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση 

του ΣΔ έχει υιοθετηθεί από μεγάλο ποσοστό ασθενών, στο οποίο εντάσσονται κυρίως οι 

νεότεροι, ενώ οι ηλικιωμένοι δείχνουν μια επιφυλακτικότητα. Η ψυχολογική κατάσταση 

των ασθενών, δείχνει να είναι πολύ ικανοποιητική και για τα δύο φύλα και για όλες τις 

ηλικίες. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, δηλώνουν ικανοποιημένοι από 

αυτές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν.  

Ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας, είναι ότι οι ασθενείς εμπιστεύονται για την 

ενημέρωσή τους, με συντριπτική πλειοψηφία το θεράποντα γιατρό τους, αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην κατηγορία «φίλοι», ιδιοχείρως μέσα σε παρένθεση οι ίδιοι πρόσθεταν 

την λέξη σύλλογος. Γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν στο σύλλογο 

(ΕΛ.Ο.ΔΙ.), ο οποίος, όπως καταδεικνύεται εκτός από πληροφορίες σχετικές με την 

ασθένεια, τους παρέχει ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.   

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: χρήση νέων τεχνολογιών, χρήση πληροφοριακών συστημάτων, 

ικανοποίηση ασθενών με ΣΔ1, ποιότητα ζωής ασθενών με ΣΔ1 (Σακχαρώδης Διαβήτης 

τύπου 1)   
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Εισαγωγή 

 

Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος  

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (Diabetes Mellitus), είναι μια χρόνια νόσος που 

ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ασθενών παγκοσμίως και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

σύγχρονα ιατρό-κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και 

διατροφής πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου, καθιστώντας τον μια 

«μάστιγα» της εποχής μας. 

Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα άτομα καλούνται να αντιμετωπίσουν τη νόσο. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για τον Διαβήτη (IDF) εκτός από τους 415 εκ 

ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με την ασθένεια, υπάρχουν άλλα 318 εκατομμύρια τα 

οποία παρουσιάζουν διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, κατάσταση η οποία τους 

κατατάσσει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση της νόσου.   

Πολλές χώρες εξακολουθούν να αγνοούν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

του διαβήτη. Αυτή η έλλειψη γνώσης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών στρατηγικών πρόβλεψης για την ανακοπή της αλματώδους 

εξάπλωσης του ΣΔ. Ιδιαίτερα ανησυχητικό δε, είναι το γεγονός ότι ο ΣΔ εμφανίζεται 

όλο και πιο συχνά σε νεαρά άτομα οι οποίοι με τις πρωτοπόρες ιδέες, τις γνώσεις τους 

και την ενέργεια που τους διακρίνει μπορούν να αποτελέσουν το παραγωγικό, εκείνο 

δυναμικό που θα δώσει την ώθηση στην οικονομία κάθε χώρας (ΙDF, 2015). 

Η θεραπεία του ΣΔ, απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί πλήθος επιστημών 

παγκοσμίως, ενώ για να περιοριστεί η ανάπτυξη της σύγχρονης αυτής επιδημίας, 

απαιτείται η εγρήγορση των κρατικών και κοινωνικών φορέων υγείας καθώς και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας άλλαξε προς το καλύτερο τα δεδομένα σε 

ότι αφορά τον έλεγχο του ΣΔ, δίνοντας την δυνατότητα στους διαβητικούς ασθενείς να 

μπορούν να εφαρμόζουν τα θεραπευτικά σχήματα που ακολουθούν, με τρόπους πιο 

γρήγορους και λιγότερο επώδυνους έτσι ώστε να ζουν μια όσο το δυνατόν πιο 

φυσιολογική καθημερινότητα (Πάγκαλος, 2009).  

Παρόλο όμως που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναπτυχθεί σημαντικές δράσεις για 

την ενημέρωση των διαβητικών ασθενών γύρω από τις νέες τεχνολογίες που 

εφαρμόζονται στον έλεγχο του διαβήτη, στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ανάλογες 

προσπάθειες και δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης το οποίο να αφορά τον 

σακχαρώδη διαβήτη (Τσιάντου et al, 2014). 
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Ένα υπολογιστικό πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται για την ρύθμιση των 

δόσεων της ινσουλίνης, σε ασθενείς με ΣΔτ1, οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία με 

ινσουλίνη, θα πρέπει να αξιολογείται για την εφαρμογή του, από τους ίδιους τους 

ασθενείς. Στην εποχή μας, η χρήση του λογισμικού από τους ασθενείς για την ρύθμιση 

των δόσεων ινσουλίνης, στις περιπτώσεις εντατικής θεραπείας με ινσουλίνη, είναι 

εφικτή, αξιολογείται θετικά και δεν σχετίζεται με αύξηση ανεπιθύμητων ενεργειών 

(Boukhors et al., 2003).  

Βασικό μέρος της διαχείρισης του ΣΔτ1 είναι η προσαρμογή της δόσης ινσουλίνης, 

γεγονός στο οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες. Κατά την 

έρευνα των Berndt et al., (2014), η οποία διερευνούσε τις επιπτώσεις από τη χρήση 

νέων τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και της επικοινωνίας, για την 

παροχή βοήθειας ως προς το πρόγραμμα θεραπείας, έδειξε καλή αποδοχή του 

προτεινόμενου συστήματος. Με την εφαρμογή του παρατηρήθηκε μια συνολική 

βελτίωση των μέσων επιπέδων της HbA1c (γλυκοζηλιωμένης), ωστόσο το θέμα 

χρειάζεται περεταίρω μελέτη. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει θετική επίδραση στη 

βελτίωση των ψυχολογικών παραμέτρων, ενώ το σύστημα δείχνει να είναι 

αποτελεσματικό και να αποτελεί  εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου στη διαχείριση του 

διαβήτη (Berndt et al., 2014). 

Ακόμη, διαβητικοί ασθενείς υποβοηθούμενοι από υπολογιστή τσέπης «Computer 

Assisted Meal Related Insulin Therapy» (CAMIT), παρουσίασαν βελτίωση του 

μεταβολικού ελέγχου (Schrezenmeir et al., 2002). Επίσης, η χρήση πλατφόρμας 

(SmartDiab) σχεδιασμένης για την υποστήριξη, τη διαχείριση και την θεραπεία των 

ασθενών με ΣΔτ1, αξιολογείται θετικά από τους ίδιους τους ασθενείς, (Mougiakakou et 

al., 2010). 

Η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, για την υποστήριξη και την ενίσχυση 

της διαχείρισης του διαβήτη, έχει θετική αποδοχή από τους ασθενείς, καθώς δίνει 

σημαντικές δυνατότητες, στη βελτίωση της φροντίδας τους, εμποδίζοντας μάλιστα την 

ανάπτυξη διαβητικών επιπλοκών και εξοικονομώντας κόστος. Σημαντικά εμπόδια για 

την χρήση της πληροφορικής στον τομέα της υγειονομικής του διαβήτη, αποτελούν οι 

ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου, η έλλειψη χρόνου 

και το άγχος για την αλλαγή, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η έλλειψη εργατικού 

δυναμικού και η έλλειψη ή ανεπαρκής κατάρτιση. Ωστόσο, η χρήση της πληροφορικής 

στην αυτοφροντίδα του ασθενούς, εξαρτάται άμεσα από το ίδιο το άτομο, καθώς χωρίς 

την προθυμία του για ενεργή συμμετοχή στην φροντίδα του ίδιου του εαυτού, η 
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εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογίας, κατά πάσα πιθανότητα θα αποτύχει. 

(DIAPEDIA, 2016). 

Η διαχείριση της ασθένειας στις περιπτώσεις που ο ασθενής είναι νέος σε ηλικία, 

γίνεται πολλές φορές προβληματική, καθώς ο ασθενής δεν μπορεί να αναλάβει απόλυτα 

την αυτοφροντίδα του, ενώ συχνά έρχεται σε αντίθεση με το οικογενειακό του 

περιβάλλον. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν γίνει προσπάθειες ανάπτυξης 

«συμπεριφορικών συμβολαίων» για εφήβους, έτσι ώστε να αναπτύξουν μια 

συμπεριφορά που θα αντιμετωπίζει κάποια διαπραγματεύσιμα σημεία, τα οποία 

μάλιστα αποτελούν σημεία σύγκρουσης γονέων παιδιών και αφορούν τον αυτοέλεγχο 

του παιδιού. Μάλιστα, συνδυαζόμενα με κινητές τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικές 

δυνατότητες για την βελτίωση της φροντίδας των εφήβων, με διαβήτη τύπου 1   

(Carroll et al., 2012). 

Τα τελευταία 30 χρόνια μελετήθηκε εκτενώς η ικανοποίηση του ασθενούς, παρόλα 

αυτά όμως δεν υπάρχει ορισμός του όρου κοινά αποδεκτός (Panvelkar et al., 2009). Ο 

Kotler (1996) ορίζει την ικανοποίηση του ασθενούς ως «το επίπεδο της 

συναισθηματικής κατάστασης ενός ατόμου, το οποίο προκύπτει συγκρίνοντας την 

αντιλαμβανόμενη προσπάθεια ή το αποτέλεσμα, με τις προσδοκίες του». Κατά τον 

ορισμό αυτό, η ικανοποίηση του ασθενούς είναι μια συμπεριφορά συγκριτική ανάμεσα 

σε αυτά που ζητάει το άτομο και στο αποτέλεσμα. 

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι «η ικανοποίηση του ασθενούς δεν είναι παρά ένα μέτρο 

του τρόπου με τον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του» 

(Hill and Alexander, 2000). Ισοδύναμα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η μέτρηση της 

ικανοποίησης, είναι μία μέτρηση του πώς ο ασθενής προσλαμβάνει την απόδοση του 

προμηθευτή. Οι Johnson και Fornell (1991) εισήγαγαν μια νέα έννοια, αυτή της 

συνολικής ικανοποίησης (overall satisfaction), η οποία αφορούσε την συνολική 

(σωρευτική) ικανοποίηση και όχι την ικανοποίηση από μεμονωμένες συναλλαγές 

(Johnson et al., 1995). Με τον όρο «σωρευτική ικανοποίηση» γίνεται αναφορά στην 

συνολική εμπειρία ενός ασθενή από τη στιγμή που ξεκινάει η σχέση του με τον 

προμηθευτή μέχρι σήμερα. Την προσέγγιση αυτή την αποδέχτηκαν οι ερευνητές, που 

πλέον την ικανοποίηση του ασθενούς την θεωρούν ως μια «σωρευτική 

συμπεριφοριστική κατασκευή» (Fornell, 1992; Fornell et al., 1996; Johnson et al., 

2001). 

Πολλές φορές στην βιβλιογραφία οι έννοιες «ικανοποίησης του ασθενούς» και η 

«ποιότητα εξυπηρέτησης», συγχέονται, καθώς και οι δύο είναι αφηρημένες έννοιες των 

οποίων οι συνέπειες εμφανίζουν ομοιότητες. Διάφορα μοντέλα τα οποία συνδέουν την 
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ικανοποίηση του ασθενούς και την ποιότητα εξυπηρέτησης, θεωρούν ότι η ποιότητα 

της εξυπηρέτησης και οι προσδοκίες, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις της 

ικανοποίησης (de Ruyter et al., 1997; Dabholkar et al., 2000; Tsoukatos and Rand, 

2007).   

Για τη διεξαγωγή της εργασίας πραγματοποιήθηκε η καταγραφή υλικού και 

στοιχείων από ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, σχετική με τις νέες τεχνολογίες που 

εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση του ΣΔτ1 και στην ικανοποίηση των ασθενών από 

αυτές. Πηγές αναζήτησης υλικού σχετικού με το θέμα, αποτέλεσαν οι βάσεις 

δεδομένων: α) της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (http://vopac.nlg.gr/), β) του Google 

Scholar (https://scholar.google.gr/) και  γ) του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών 

Διατριβών (http://phdtheses.ekt.gr). Άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για άντληση 

στοιχείων είναι: α) ιστοσελίδες ιατρικών εταιριών, β) πρακτικά συνεδρίων, γ) σχετικά 

άρθρα από τον διεθνή και ελληνικό τύπο και γ) πανεπιστημιακά συγγράμματα. Οι 

λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: «Σακχαρώδης Διαβήτης 

τύπου 1», «Ικανοποίηση ασθενών», «Νέες τεχνολογίες για ΣΔ», «Μέτρηση γλυκόζης», 

«Πληροφοριακά συστήματα και ΣΔ», κ.ά.   

 

Σκοπός και στόχος της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει το ποσοστό των ασθενών με 

νεανικό διαβήτη, οι οποίοι έχουν εντάξει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο 

θεραπευτικό σχήμα που ακολουθούν, να αξιολογήσει το βαθμό ικανοποίησης τους από 

αυτές και τέλος να εξετάσει το βαθμό στον οποίο τόσο η εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών όσο και η ίδια η ασθένεια έχει επηρεάσει την καθημερινότητα τους. 

Επίσης, καταγράφονται οι απόψεις τους σχετικά με την ενημέρωση που λαμβάνουν για 

τις νέες τεχνολογίες, την εφαρμογή τους και τα οφέλη που μπορεί να έχουν.  

Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 

τριών ενοτήτων, το οποίο ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης της βιβλιογραφίας. Τον 

πληθυσμό της έρευνας αποτελούσαν ασθενείς, που είναι μέλη της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας για το διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.). Το δείγμα αποτελούνταν από ασθενείς που 

πάσχουν από νεανικό διαβήτη. Από τους προσερχόμενους αποκλείστηκαν οι ασθενείς 

που δεν ήθελαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.  

Στόχος της έρευνας είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς την κατεύθυνση 

της καλύτερης ενημέρωσης, σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών σε άτομα με 

νεανικό διαβήτη. Η εξαγωγή των συμπερασμάτων θα δείξει κατά πόσο οι ασθενείς είναι 

http://vopac.nlg.gr/Search/Results?lookfor=%22%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1%22&type=Subject&sort=year+asc
https://scholar.google.gr/
http://phdtheses.ekt.gr/
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ικανοποιημένη από την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να αποτελέσει 

κίνητρο για περεταίρω έρευνα και ανάλυση, αλλά και για επέκταση της χρήσης τους.    

 

 

Κεφάλαιο 1.  

Σακχαρώδης Διαβήτης 

 

1.1 Βασικές έννοιες Σακχαρώδη Διαβήτη 

 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται 

από υπεργλυκαιμία, δηλαδή αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα καθώς 

και από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των 

πρωτεϊνών (Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013). 

Οι περισσότερες από τις τροφές που καταναλώνουμε μετατρέπονται σε γλυκόζη η 

οποία είναι η βασική πηγή ενέργειας του ανθρώπινου σώματος. Η ινσουλίνη είναι μια 

ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας (συγκεκριμένα από τα β-κύτταρα τα οποία 

βρίσκονται στα  διασπαρμένα νησίδια του Langerhans) και η οποία είναι απαραίτητη 

για τη μεταφορά της γλυκόζης που λαμβάνεται από τις τροφές, μέσα στα κύτταρα και 

ιδιαίτερα στο ήπαρ, τους μύες και το λιπώδη ιστό. Όταν τα β-κύτταρα  αδυνατούν να 

παράγουν επαρκή ινσουλίνη ή όταν το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αξιοποιήσει 

σωστά την ινσουλίνη που παράγεται από τα β κύτταρα ή όταν η παραγόμενη ινσουλίνη 

είναι αναποτελεσματική, η γλυκόζη που λαμβάνεται από τις τροφές δεν απορροφάται 

σωστά από τα κύτταρα ώστε να έχουν την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία τους 

και δεν αποθηκεύεται κατάλληλα στους μύες και το ήπαρ. Κατά συνέπεια η γλυκόζη 

παραμένει στο αίμα προκαλώντας την αύξηση των επιπέδων σακχάρου σε αυτό 

(υπεργλυκαιμία) οδηγώντας κατά συνέπεια στην εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη 

(Gardner, 2011).  

Ο προδιαβήτης αφορά στις ενδιάμεσες καταστάσεις των επιπέδων της γλυκόζης 

μεταξύ εκείνων που θεωρούνται φυσιολογικά επίπεδα και εκείνων που θέτουν τη 

διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη . Οι ενδιάμεσες αυτές καταστάσεις έχουν 

κατηγοριοποιηθεί είτε ως Διαταραγμένη Ανοχή στη Γλυκόζη (ΔΑΓ) είτε ως 

Διαταραγμένη Γλυκόζη Νηστείας (ΔΓΝ). Ευνόητο είναι ότι μπορεί να υπάρχει 

μεμονωμένη διάγνωση ΔΑΓ ή ΔΓΝ σε ένα άτομο, αλλά είναι δυνατό να συνυπάρχουν 
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και οι δύο διαταραχές στο ίδιο άτομο. Η ΔΑΓ και η ΔΓΝ, είναι παράγοντες κινδύνου 

για ανάπτυξη διαβήτη και εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου (Μελιδώνης, 2010). 

Ο σακχαρώδης διαβήτης εάν δεν παρακολουθηθεί μπορεί να προκαλέσει πλήθος 

επιπλοκών οι οποίες χωρίζονται σε οξείες και χρόνιες (American Diabetes Association, 

2014). Οξείες επιπλοκές εμφανίζονται όταν τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος γίνουν 

ξαφνικά είτε πολύ υψηλά (υπεργλυκαιμία) είτε πολύ χαμηλά (υπογλυκαιμία). Σε αυτές 

περιλαμβάνονται : η Διαβητική κετοξέωση, το διαβητικό κώμα,  το υπεργλυκαιμικό 

υπεροσμωτικό κώμα,  ακόμα και ο θάνατος. 

Οι χρόνιες (μακροχρόνιες) επιπλοκές του ΣΔ είναι το αποτέλεσμα της βλάβης είτε 

των μεγάλων αγγείων (διαβητική μακροαγγειοπάθεια) είτε των μικρών αγγείων 

(διαβητική μικροαγγειοπάθεια) και σε αυτές περιλαμβάνονται: η διαβητική 

αμφιβληστροπάθεια (που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης), η διαβητική 

νεφροπάθεια (έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας που εκδηλώνεται κλινικά ως 

πρωτεϊνουρία και αποτελεί την πιο συχνή αιτία τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής 

ανεπάρκειας), η διαβητική  νευροπάθεια (που μπορεί να οδηγήσει σε έλκη των κάτω 

άκρων και οστεοαρθροπάθεια Charcot)  και η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος, (που προκαλεί ορθοστατική υπόταση, ταχυκαρδία, γαστροπάρεση, άτονη 

κύστη, διαταραχές εφίδρωσης, διαταραχή στυτικής λειτουργίας στους άνδρες, διάρροια, 

εμφράγματα, καρδιακές αρρυθμίες και ανακοπές). 

Τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου είναι η πολυδιψία (έντονη δίψα), η πολυουρία 

(και ειδικότερα κατά τις βραδινές ώρες), η πολυφαγία, η οποία όμως συνοδεύεται από 

απώλεια βάρους (εξαιτίας της ανικανότητας των κυττάρων να προσλάβουν γλυκόζη), ο 

κνησμός, το μούδιασμα των κάτω και άνω άκρων, η συχνή εξάντληση χωρίς ιδιαίτερη 

σωματική δραστηριότητα, η δυσκολία επούλωσης των πληγών, οι ξαφνικές αλλαγές 

στην όραση και τέλος οι συχνές φλεγμονές και λοιμώξεις. Ο ασθενής εμφανίζει σημεία 

αφυδάτωσης (ψυχρό και ξηρό δέρμα με ελαττωμένη σπαργή, 

αποξηραμένοι βλεννογόνοι και ανώμαλη και ξηρή γλώσσα). Όταν εκδηλωθεί η 

διαβητική κετοξέωση, χαρακτηριστική είναι η αναπνοή Kussmaul, που συνίσταται σε 

βαθιές, παρατεταμένες και συνοδευόμενες από αναστεναγμό αναπνοές, καθώς και η 

απόπνοια ακετόνης (χαρακτηριστική οσμή στην αναπνοή του ασθενούς) (Cooke and 

Plotnick, 2008).  

Συχνά ωστόσο στα αρχικά στάδια της νόσου δεν εμφανίζονται καθόλου 

συμπτώματα και μάλιστα μπορεί ακόμη και για χρόνια μετά την εκδήλωση της νόσου 

ένας ασθενής να μην έχει αντιληφθεί ότι πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1)#.CE.A5.CF.80.CE.B5.CF.81.CF.89.CF.83.CE.BC.CF.89.CF.84.CE.B9.CE.BA.CF.8C_.CE.BC.CE.B7_.CE.BA.CE.B5.CF.84.CF.89.CF.84.CE.B9.CE.BA.CF.8C_.CE.BA.CF.8E.CE.BC.CE.B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1)#.CE.A5.CF.80.CE.B5.CF.81.CF.89.CF.83.CE.BC.CF.89.CF.84.CE.B9.CE.BA.CF.8C_.CE.BC.CE.B7_.CE.BA.CE.B5.CF.84.CF.89.CF.84.CE.B9.CE.BA.CF.8C_.CE.BA.CF.8E.CE.BC.CE.B1
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkoKBo8PPAhVCVRQKHTqFB90QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eyeclinic.com.gr%2Fel%2F2014-10-21-06-25-08%2F2015-06-22-06-28-17.html&usg=AFQjCNHeEUX7cDH1E31lJua3FZKAFWyiNg&sig2=Dz0ESdWEZKanF7jKAfrUmA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkoKBo8PPAhVCVRQKHTqFB90QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eyeclinic.com.gr%2Fel%2F2014-10-21-06-25-08%2F2015-06-22-06-28-17.html&usg=AFQjCNHeEUX7cDH1E31lJua3FZKAFWyiNg&sig2=Dz0ESdWEZKanF7jKAfrUmA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE
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O Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος που χρειάζεται συνεχή ιατρική 

φροντίδα ενώ από την πλευρά του ασθενούς απαιτεί αυτοδιαχείριση, εκπαίδευση και 

υποστήριξη για να προληφθούν οι οξείες επιπλοκές και να μειωθεί ο κίνδυνος των 

χρόνιων επιπλοκών. Η έγκαιρη αποκατάσταση συνθηκών ευγλυκαιμίας προφυλάσσει 

το διαβητικό ασθενή από τις προαναφερθείσες επιπλοκές ή τουλάχιστον απομακρύνει 

το χρόνο εμφάνισης τους.  

Η εξωγενής χορήγηση ινσουλίνης έχει μειώσει σημαντικά την εμφάνιση οξέων 

επιπλοκών. Ωστόσο δε σημαίνει ότι οι όλοι οι ασθενείς με διαβήτη, χρειάζονται 

ινσουλίνη για να επιβιώσουν. Σε μερικά άτομα μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική 

ρύθμιση της γλυκόζης με κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Γενικά άτομα με  μια 

υπολειμματική έκκριση ινσουλίνης, που χρειάζονται εξωγενώς ινσουλίνη για αποδεκτή 

μεταβολική ρύθμιση, μπορεί να επιβιώσουν χωρίς αυτή. Άτομα όμως χωρίς 

υπολειμματική έκκριση ινσουλίνης, χρειάζονται οπωσδήποτε ινσουλίνη για να 

επιβιώσουν (Marshal and Flyvbjerg, 2006). 

 

1.2 Κλινικές μορφές Σ.Δ. και αιτιολογικοί παράγοντες 

 

1.2.1 Κλινικές μορφές του Σακχαρώδη Διαβήτη και ομάδες υψηλού κινδύνου 

 

Ο σακχαρώδης Διαβήτης έχει τρεις κύριες μορφές: 

o Διαβήτης τύπου 1: Ο διαβήτης τύπου 1 (παλαιότερα αποκαλούμενος 

ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης ή νεανικός διαβήτης) εμφανίζεται κατά κανόνα 

σε νεαρά άτομα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε μπορεί να προσβάλλει και 

ενήλικες. Ο διαβήτης τύπου 1, προκαλείται από την αδυναμία των β κυττάρων 

του παγκρέατος να παράγουν ινσουλίνη. Η ολική έλλειψη ή η ελάχιστη 

παραγωγή ινσουλίνης έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς με αυτού τον τύπο Σ.Δ. 

να είναι απόλυτα εξαρτημένοι από την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης 

προκειμένου να διατηρείται το σάκχαρο στο αίμα τους σε φυσιολογικά επίπεδα 

(WHO, 2013).   

o Διαβήτης τύπου 2: Ο διαβήτης τύπου 2 ή μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης 

αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή Σ.Δ. Ο διαβήτης τύπου 2 εκδηλώνεται με 

 ινσουλινοαντοχή ένα φαινόμενο κατά το οποίο τα κύτταρα αδυνατούν να 

ανταποκριθούν επαρκώς στην δράση της ινσουλίνης και καθώς η ασθένεια 

εξελίσσεται μπορεί να παρατηρηθεί και μειωμένη έκκριση ινσουλίνης από το 

πάγκρεας ( Chandalia, 2012). 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AChandalia%2C+H.+B.&qt=hot_author
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o Διαβήτης κύησης: Αυτός ο τύπος διαβήτη εμφανίζεται περίπου στο 3%  του 

συνόλου των κυήσεων αλλά υποχωρεί σχεδόν πάντα μετά την αφαίρεση του 

πλακούντα. Διαβήτης κύησης εμφανίζεται σε γυναίκες που δεν είχαν 

παρουσιάσει προηγούμενο περιστατικό διαβήτη πριν την έναρξη της 

εγκυμοσύνης και έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το διαβήτη τύπου 2, 

(Γκιομίση et al, 2007).  

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO, υπάρχουν και άλλοι 

σπανιότεροι τύποι διαβήτη, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 1% έως 2% των διαγνωσμένων 

περιπτώσεων. Τέτοιες μορφές διαβήτη είναι (Κτσίκη et al, 2010): 

o Ο Σ.Δ. ως αποτέλεσμα ασθενειών: Εμφανίζεται σε άτομα που εμφάνισαν ή 

εμφανίζουν  ασθένειες στο πάγκρεας.  

o Ο Σ.Δ. που προκύπτει από φαρμακευτικές αγωγές.  

o Ο λανθάνων αυτοάνοσος διαβήτης ενηλίκων (Latent Autoimmune Diabetes 

of Adults) :  Εμφανίζεται σε ενήλικες ηλικίας 30 έως 50 ετών.  

o Ο Νεογνικός διαβήτης (Neonatal diabetes): διαγιγνώσκεται πριν από την 

ηλικία των 6 μηνών (μετά από αυτή την ηλικία αναφερόμαστε σε διαβήτη τύπου 

1 ή 2). Σε αντίθεση με άλλες μορφές διαβήτη περίπου οι μισές περιπτώσεις 

νεογνικού διαβήτη είναι παροδικές. 

 

1.2.2 Παράγοντες που συνδέονται με την εμφάνιση διαβήτη τύπου 1 

 

Κάποιοι από τους βασικότερους παράγοντες που έχουν συνδεθεί με την εκδήλωση 

διαβήτη τύπου 1 είναι οι ακόλουθοι (Chiang et al., 2014) 

 Γενετική προδιάθεση. 

 Παρουσία αυτό-αντισωμάτων που καταστρέφουν τα β κύτταρα.  

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η έκθεση σε ιογενείς ασθένειες και τοξίνες.  

 Διατροφικοί παράγοντες, όπως η χαμηλή κατανάλωση βιταμίνης D. Επίσης η 

πρώιμη έκθεση σε αγελαδινό γάλα ή φόρμουλα αγελαδινού γάλακτος, έκθεση 

σε σιτηρά πριν τους 4 μήνες της ηλικίας των ασθενών. 

 Φυλή: ο διαβήτης τύπου 1 είναι πιο κοινός στους λευκούς από ό, τι σε άλλες 

φυλές. 

 Γεωγραφία: ορισμένες χώρες, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, έχουν 

υψηλότερα ποσοστά διαβήτη τύπου 1. 
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1.3 Παθογένεια  

 

Ο ΣΔ 1 συνήθως εμφανίζεται σε παιδιά μπορεί όμως να προσβάλλει και τους 

ενήλικες. Πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα στο οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα 

επιτίθεται και καταστρέφει τα β-κύτταρα αναγνωρίζοντας τα ως ξένο σώμα. Κατά 

συνέπεια ο ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι είναι απόλυτα εξαρτημένος από 

την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης προκειμένου τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του να 

διατηρηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα. Η καταστροφή των β-κυττάρων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη πάροδο πολλών ετών αλλά τα συμπτώματα εμφανίζονται στα 

πρώτα στάδια (Bluestone et al., 2010). Η χρήση νέων τεχνολογιών, αναμένεται να 

συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και στην ψυχολογία 

τους.  

 

 

1.4 Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 

 

 1.4.1 Ειδικά χαρακτηριστικά ατόμων που πάσχουν από ΣΔ1  

 

Παρόλο που όπως είδαμε ο ΣΔτ2 είναι η συνηθέστερη μορφή σακχαρώδη διαβήτη, 

ο ΣΔ1 αυξάνεται κατά 3% κάθε έτος. Στις περισσότερες χώρες υψηλού εισοδήματος η 

πλειοψηφία των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων που νοσούν έχουν ΣΔτ1 (Diabetes 

Atlas by IDF, 2015).  

Παρόλο που η αντιμετώπισή του χρήζει συνεχούς και υπεύθυνης ιατρικής 

παρακολούθησης, ο εντοπισμός του είναι σχετικά εύκολος, καθώς όπως αναφέρθηκε 

και στην παράγραφο 1.2.1. τα συμπτώματα εμφανίζονται από τα πρώτα στάδια της 

νόσου. (Chiang et al., 2014). 

Η θεραπεία του ΣΔτ1 πρέπει να συνεχιστεί επ' αόριστον σε όλες τις περιπτώσεις 

γιατί διαφορετικά μπορεί να αποβεί μοιραία για τον πάσχοντα.  Με καθημερινή 

χορήγηση ινσουλίνης, τακτικό έλεγχο της γλυκόζης και την υιοθέτηση ενός υγιεινού 

τρόπου ζωής, τα άτομα με ΣΔτ1 μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Ωστόσο ο 

πλήρης έλεγχος του ΣΔτ1, είναι εφικτός μόνο μέσω της επαρκούς εκπαίδευσης των 

ασθενών, της ευαισθητοποίησης του περιβάλλοντος τους, της κατάλληλη ιατρικής 

φροντίδα και της απόλυτης πειθαρχίας στη δοκιμή και την δοσολογία της ινσουλίνης. 

Πιθανές επιπλοκές που συνδέονται με πλημμελή εφαρμογή της όλης διαδικασίας 

είναι οι επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης η αυξημένη κόπωση, αλλά και οι 
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μακροπρόθεσμες βλάβες στα όργανα (National Institute for Health and Clinical 

Excellence, 2008). 

Καθώς η αντιμετώπιση του ΣΔτ1 είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία 

πολλοί νέοι μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εφαρμογή της, τόσο πρακτικές 

όσο και συναισθηματικές. Το κόστος δε της θεραπείας και ο εξοπλισμός που απαιτείται 

για τον πλήρη έλεγχο της ασθένειας μπορεί να θέσει σημαντικούς οικονομικούς και 

συναισθηματικούς περιορισμούς σε όλη την οικογένεια (Boavita, 2013).   

 

1.4.2 Αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη 

 

1.4.2.1. Φαρμακευτική αγωγή 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με Σ.Δ.1 έχει δύο στόχους. Σε πρώτο 

επίπεδο να αποκαταστήσει την φυσική υγεία των ασθενών, απομακρύνοντας τα 

αρνητικά συμπτώματα που συνοδεύουν την ασθένεια (πολυουρία, πολυδιψία, 

πολυφαγία, απώλεια βάρους) και σε δεύτερο επίπεδο να αποτρέψει την εμφάνιση οξέων 

και χρόνιων επιπλοκών οι οποίες απειλούν την υγεία και τη ζωή των διαβητικών 

(Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013). 

Η πλειοψηφία των διαβητικών λαμβάνει είτε αντιδιαβητικά δισκία είτε κάνει χρήση 

ινσουλίνης. Ενώ μικρός αριθμός διαβητικών κάνει συνδυαστική χρήση ινσουλίνης και 

δισκίων. Σε ασθενείς με ΣΔτ1, η χορήγηση ινσουλίνης είναι μονόδρομος για την 

εξασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων γλυκόζης. Το σχήμα ινσουλινοθεραπείας που 

επιλέγεται για τον διαβητικό ασθενή προσπαθεί να μιμηθεί την φυσιολογική έκκριση 

ινσουλίνης από το πάγκρεας, η οποία είναι σταθερά χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

24ώρου για την κάλυψη των βασικών αναγκών του οργανισμού και γίνεται μεγαλύτερη 

μετά από τη λήψη γευμάτων(Garber et al., 2006). Οι νέες τεχνολογίες και τα 

πληροφοριακά συστήματα βοηθάνε στη διατήρηση του επιπέδου σακχάρου σε 

φυσιολογικά επίπεδα.  

 

1.4.2.2. Διατροφή και Άσκηση 

Όπως είδαμε και στην παράγραφο 1.2 το αυξημένο βάρος φαίνεται να συνδέεται 

άμεσα με την εκδήλωση Σ.Δ. Τόσο η μειωμένη φυσική δραστηριότητα όσο και 

συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές μπορούν να επηρεάσουν την συγκέντρωση 

γλυκόζης στο αίμα. 

Παρόλο που για τον Σ.Δ.τ1 η πρόληψη δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αποφυγή 

της νόσου, εντούτοις συγκριμένες αλλαγές στον καθημερινό τρόπο ζωής μέσα από τη 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Health_and_Clinical_Excellence
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Health_and_Clinical_Excellence
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λήψη μιας σειράς απλών μέτρων, μπορούν να συντελέσουν στην βελτίωση των 

επιπέδων της καθημερινής ζωής του διαβητικού τύπoυ 1. Σε ότι αφορά το ΣΔτ2, ο 

οποίος συνεχώς και αυξάνεται μεταξύ των νέων τέτοιες αλλαγές μπορούν να 

αποτρέψουν την εκδήλωση του ή/και να καθυστερήσουν ή αποτρέψουν πλήρως την 

εμφάνιση επιπλοκών (Hmwe et al., 2013). 

Η αγροτική επανάσταση που συντελέστηκε τον τελευταίο αιώνα είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση της τιμής των τροφίμων οδηγώντας στην υπερκατανάλωσή 

τους. Η αύξηση της ποσότητας της τροφής όμως δεν είναι το μόνο πρόβλημα καθώς και 

η ποιότητα της τροφής έχει υποβαθμιστεί δραματικά. Η απομάκρυνση των ανθρώπων 

από το μεσογειακό μοντέλο διατροφής και η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων 

χαμηλών σε θρεπτικά συστατικά σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ενός καθιστικού 

τρόπου ζωής και τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα οδήγησαν σε αύξηση της 

παχυσαρκίας τις τελευταίες δεκαετίες ειδικά μεταξύ των νεαρών σε ηλικία ατόμων. Η 

παθολοφυσιολογική συσχέτιση παχυσαρκίας και ΣΔ δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, 

ωστόσο η αντίσταση στην ινσουλίνη που χαρακτηρίζει και τις δύο καταστάσεις ίσως να 

αποτελεί το κυριότερο συνδετικό κρίκο (WHO. 2013) (WHO, 2015).  

Στον Πίνακα 1 φαίνεται ο κίνδυνος που διατρέχει κάθε άτομο να εκδηλώσει ΣΔ με 

βάση το ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος)  του. Οι νέες τεχνολογίες για την 

αντιμετώπιση του ΣΔτ1, αναμένεται να βοηθήσουν και προς αυτή την κατεύθυνση, 

καθώς η συνεχής παρακολούθηση με την βοήθεια τους, έγκαιρα ενημερώνει το άτομο 

για την κατάσταση της υγείας του.     

Εκτός όμως από την απόλυτη τιμή του ΔΜΣ υπάρχουν τρεις παράγοντες σχετικοί 

με το βάρος που συμβάλουν στην εκδήλωση του ΣΔ, (WHO, 2015):  

 Η  κατανομή  του  λίπους  στο  σώμα.  

 Η  διάρκεια  της  παχυσαρκίας.   

 Η αύξηση του σωματικού βάρους στο χρόνο.  

 

Πίνακας 1: Κίνδυνος εκδήλωσης ΣΔ ανάλογα με το ΔΜΣ (Scherer and Hill, 2016) 

Κατάταξη ΔΜΣ(BMI) 

kg/m²= 

Κίνδυνος νοσηρότητας/ 

παθολογικών  καταστάσεων 

Λιποβαρή άτομα  < 18.5 Χαμηλός (αλλά  υπάρχει  μεγάλος  

κίνδυνος  

άλλων παθολογικών καταστάσεων ) 

Φυσιολογικό βάρος  18.5 – 24.9 Μέτριος  

Υπέρβαρα άτομα  25.0 – 29.9 Ελαφρώς αυξημένος  

Παχυσαρκία  > 30.0  
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Βαθμίδα Ι  30.0 ‐ 34.9 Μέτρια σοβαρός 

Βαθμίδα ΙΙ  35.0 ‐ 39.9 Σοβαρός  

Βαθμίδα ΙΙΙ  > 40 Πολύ σοβαρός  

 

Από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι ο έλεγχος του σωματικού βάρους φαίνεται 

να είναι μείζονος σημασίας στον έλεγχο του ΣΔ.. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Ενδοκρινολογική εταιρεία η στρατηγική αντιμετώπισης 

του διαβητικού ασθενούς πρέπει να ικανοποιεί τρεις βασικούς στόχους (ιστοχώρος 

Ελληνικής Ενδοκρινολογικής εταιρείας-πληροφορίες για ασθενείς) : 

 τον μακροχρόνιο γλυκαιμικό έλεγχο  

 την αύξηση της σωματικής άσκησης και την υιοθέτηση από τον ασθενή ενός πιο 

υγιεινού τρόπου ζωής 

 την εξάλειψη των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης των 

χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη (πχ τη διακοπή του καπνίσματος, έλεγχος 

αρτηριακής πίεσης και επιπέδων χοληστερόλης). 

 

1.5  Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά 

 

Η επιδημιολογική μελέτη των χαρακτηριστικών του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ), 

εκτός από τη διαπίστωση του μεγέθους του προβλήματος, μπορεί να συμβάλλει στην 

κατανόηση της παθογένειας, των παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση και την 

εξέλιξή του και τέλος να παράσχει πληροφορίες για τον τρόπο θεραπείας, 

αντιμετώπισης και πρόληψής τους 

Σύμφωνα με την 7
η
 έκδοση του παγκόσμιου Άτλαντα του Διαβήτη που εξέδωσε η 

Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη (Ιnternational Diabetes Iederation),  το ποσοστό 

των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη έχει τετραπλασιαστεί το 2015 σε σχέση με το 

1980. Συγκεκριμένα 415 εκατομμύρια άτομα (8,8% του παγκόσμιου πληθυσμού) 

πάσχουν από διαβήτη παγκοσμίως έναντι 108 εκατομμυρίων το 1980.  Τα ποσοστά 

εμφάνισης διαβήτη αυξάνονται σταθερά τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Περίπου οι μισοί 

θάνατοι (46,6%) που αποδίδονται στον ΣΔ αφορούν άτομα κάτω από την ηλικία των 60 

ετών. 
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Εικόνα 1: Εκτιμώμενα ποσοστά διαβητικών ασθενών ηλικίας 20-79 ετών για το έτος 2015 (πηγή: 

παγκόσμιος ΑΤΛΑΣ, IDF, 2015) 

 

Η εμφάνιση Σακχαρώδους Διαβήτη είναι πιο κοινή στις χώρες χαμηλού και μέσου 

εισοδήματος, στις οποίες παρατηρείται το 75% των κρουσμάτων Σ.Δ. Η μεγαλύτερη 

αύξηση αναμένεται να παρατηρηθεί στην Ασία και την Αφρική, όπου το 2040 θα ζουν 

πιθανότατα οι περισσότεροι ασθενείς με Διαβήτη (Πίνακας 2, Εικόνα 1).  

 

Πίνακας 2: Χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό διαβητικών ασθενών (20-79 ετών) για τα έτη 2015 και 2040 

(πηγή: παγκόσμιος ΑΤΛΑΣ, IDF, 2015) 

 

Παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 320,5 εκατομμύρια διαβητικοί ασθενείς ηλικίας 20 

έως 64 ετών και 94,2 εκατομμύρια ηλικίας 65-79 ετών. Παρόλο που ο ΣΔτ1 είναι 

λιγότερο συχνός, εξακολουθεί να αυξάνεται περίπου κατά 3% κάθε χρόνο ιδιαίτερα στα 

παιδιά. Περίπου 86.000 άτομα νεαρής ηλικίας αναπτύσσουν διαβήτη τύπου 1 κάθε έτος 

και όταν η ινσουλίνη δεν είναι διαθέσιμη, το προσδόκιμο ζωής για ένα νέο που πάσχει 

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 

ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2040 

ΚΙΝΑ 109,6 150,7 

ΙΝΔΙΑ 69,2 123,5 

Η.Π.Α. 29,3 35,1 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 14,3 23,2 

ΑΥΓΥΠΤΟΣ 12,1 20,6 

ΜΕΞΙΚΟ 11,5 16,2 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 10,0 15,1 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 7,8 14,4 

ΙΑΠΩΝΙΑ 7,2 13,6 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΤΕΣ 7,1 12,4 
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από διαβήτη τύπου 1 είναι ιδιαίτερα μικρό. Στην Ευρώπη εντοπίζεται η πλειοψηφία των 

παιδιών που νοσούν από διαβήτη (περίπου 14000 με 21.600 νέα κρούσματα κάθε έτος) 

Υπάρχει μικρή διαφοροποίηση στον αριθμό γυναικών και ανδρών που πάσχουν από 

Σ.Δ. (Εικόνα 2). 

Πέρα από τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί στους ασθενείς και τις 

οικογένειες τους, ο ΣΔ έχει σημαντική οικονομική επίπτωση τόσο στα εθνικά όσο και 

στα διεθνή συστήματα υγείας, η οποία συνδέεται με την αυξημένη χρήση των 

συστημάτων υγείας, την απώλεια παραγωγικότητας, και τη μακροχρόνια υποστήριξη 

που χρειάζονται οι ασθενείς προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιπλοκές που 

προέρχονται από την εκδήλωση του Διαβήτη, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, η τύφλωση 

και τα καρδιακά προβλήματα (IDF, Diabetes Atlas, 2015).  

Στην Ελλάδα τα επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης του 

ΣΔ, προέρχονται από ικανό αριθμό μελετών που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, αλλά 

είναι ενδεικτικά και προσομοιάζουν στα παγκόσμια στατιστικά (Gikas et al., 2008). 

 

 

Εικόνα 2: Ποσοστά διαβητικών ασθενών με βάση το φύλο και την ηλικία για το έτος 2015 (πηγή: πηγή 

παγκόσμιος ΑΤΛΑΣ, IDF 2015) 

 

Μια από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στον Ελλαδικό χώρο είναι η  

ATTICA Study, που πραγματοποιήθηκε το 2002 σε δείγμα 1.514 ανδρών και 1.528 

γυναικών στην περιοχή της Αττικής, από την οποία προέκυψε πως διαβήτη εμφάνιζαν 

το 7,6% των ανδρών και το 5,9% των γυναικών. Επιπρόσθετη ανάλυση των δεδομένων 

της ATTICA για μια πάροδο 5 ετών έδειξε αύξηση της τάξης του 5,5% της επίπτωσης 

του διαβήτη στον ενήλικο πληθυσμό μεταξύ 2001 και 2006 και η ετήσια επίπτωση της 

νόσου υπολογίστηκε στο 5,8% για τους άνδρες και 5,2% για τις γυναίκες. Όσον αφορά 
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τον επιπολασμό (συχνότητα στον γενικό πληθυσμό), παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1% 

ετησίως. Επιπρόσθετα, από την ίδια μελέτη φάνηκε πως τα άτομα με χαμηλή μόρφωση 

(λιγότερα από 6 έτη εκπαίδευσης) εμφάνισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη νόσο (11%) 

σε σχέση με αυτά με σημαντική μόρφωση (περισσότερα από 12 έτη εκπαίδευσης) 

(3,8%). Ο δείκτης μάζας σώματος επίσης σχετίστηκε άμεσα με την επίπτωση του 

διαβήτη (Panagiotakos et al., 2015). 

Στην Εικόνα 3 φαίνεται ποιες ηλικιακές ομάδες στον πληθυσμό παρουσιάζουν  τα 

υψηλότερα ποσοστά διαβήτη.  

 

 

 

Εικόνα 3:. Επιπολασμός του ΣΔ ανάλογα με την ηλικία (Πηγή: Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη 

(International Diabetes Federation, IDF) 

 

Από όλα τα προηγούμενα, γίνεται φανερό ότι τα ποσοστά του συνολικού διαβήτη 

και ειδικότερα του ΣΔτ1, συνεχώς αυξάνονται. Συνεπώς η εφαρμογή καλύτερων 

μεθόδων αντιμετώπισης της νόσου, θα συντελέσει στη μείωση του ρυθμού αύξησης, 

αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

τα πληροφοριακά συστήματα και οι νέες τεχνολογίες, αναμένεται να συμβάλλουν 

θετικά και ουσιαστικά.     

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475314003056
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Κεφάλαιο 2.  

Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες για τον Σ.Δ.  

 

2.1 Τα πληροφοριακά συστήματα και η συμβολή τους στην υγεία 

 

Χρονολογικά στην Ελλάδα ο τομέας της ιατρικής πληροφορικής αποτελούνταν από 

αυτόνομες και ανεξάρτητες μονάδες με ελάχιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. 

Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, είχε επίσης αυτόνομη αντιμετώπιση και ανάλογη 

σε κάθε περίπτωση. Στην εποχή μας, η πίεση για βελτιώσεις και αλλαγές αυξάνεται 

συνεχώς και το χάσμα μεταξύ ζήτησης για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από πολίτες που 

είναι απαιτητικοί και ενημερωμένοι και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που 

παρέχονται από το κράτος, συνεχώς μεγαλώνει. Ταυτόχρονα, το κράτος επιθυμεί 

ελαχιστοποίηση του κόστους και αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πολίτες (Κουτσούρης και Αγγελίδης, 2005). 

Οι τάσεις αυτές κάνουν σαφές ότι σε επίπεδο ασθενούς πολίτη και επαγγελματία 

υγείας, καθίσταται η πρόσβαση στην πληροφορία απαραίτητη για την προώθηση της 

υγείας και για την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων.  

Σύμφωνα με τον WHO (2008), ένα Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΠΣΥ) παρέχει 

τα θεμέλια για λήψη αποφάσεων και έχει τέσσερεις βασικές λειτουργίες. Οι λειτουργίες 

αυτές είναι:  

α) η παραγωγή δεδομένων,  

β) η επεξεργασία τους,  

γ) η ανάλυση και σύνθεση τους και  

δ) η επικοινωνία και χρήση τους. Ένα ΠΣΥ συγκεντρώνει δεδομένα, τα αναλύει, 

βεβαιώνοντας παράλληλα την ποιότητα τους, την αξιοπιστία τους, αλλά και την 

επικαιρότητα τους, ενώ παράλληλα τα μετατρέπει σε πληροφορίες, οι οποίες 

στοχεύουν στην λήψη αποφάσεων για την υγεία.         

 

 

2.2 Γλυκαιμικός έλεγχος και αυτορύθμιση 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η πλήρης θεραπεία του ΣΔ δεν 

έχει επιτευχθεί με βάση τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα, οπότε ο διαβητικός ασθενής και 
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ο θεράπων ιατρός του καλούνται να αντικαταστήσουν τον εσωτερικό μηχανισμό 

ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα με έναν τεχνητό εξωγενή μηχανισμό. Ο 

στόχος αυτός επιτυγχάνεται με σωστή εκπαίδευση του ασθενούς, συστηματική ιατρική 

παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και 

μέσω αλλαγών στον καθημερινό τρόπο ζωής του ασθενούς (National Institute for 

Health and Clinical Excellence. 2008). 

Ακρογωνιαίος λίθος στη αυτορρύθμιση του ΣΔ είναι η διαδικασία του γλυκαιμικού 

ελέγχου, προκειμένου να διατηρηθούν τα επίπεδα γλυκόζης εντός των φυσιολογικών 

τιμών. Η  χορήγηση ινσουλίνης, η οποία είναι η συνηθέστερη ουσία που επιλέγεται στα 

φαρμακευτικά σχήματα που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση του ΣΔ, γίνεται μόνο 

μέσω ιατρικής συνταγής ενώ ο τύπος και ο τρόπος χορήγησης της είναι πλήρως 

εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του κάθε ασθενούς (Anonymous, 1993). 

Ο σωστός γλυκαιμικός έλεγχος απαιτεί τακτικές μετρήσεις της γλυκόζης στο αίμα. 

Οι τιμές αυτές αποτελούν το λεγόμενο «ιστορικό του ασθενούς» και καταγράφονται 

από τον ίδιο τον ασθενή στο «ημερολόγιο» του. Ο ασθενής καλείται  να  καταγράφει  

επίσης τις δόσεις ινσουλίνης που έλαβε, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

σχετίζεται με την ασθένειά του, όπως φαινόμενα υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας, 

καθώς και λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του, π.χ. διατροφικές επιλογές, σωματική 

άσκηση, κρίσεις άγχους, ασθένειες κ.τ.λ. Στη συνέχεια, με βάση κάποιο 

εξατομικευμένο πίνακα διαιτολογίου, που έχει καταρτίσει ο ιατρός που τον 

παρακολουθεί και απευθύνεται μονάχα στο συγκεκριμένο ασθενή, ο ίδιος ο ασθενής 

αποφασίζει τις ποσότητες ινσουλίνης που θα λάβει. (Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 

2013). 

Οι τακτικές μετρήσεις γλυκόζης γίνονται με χρήση διατάξεων μέτρησης της 

γλυκόζης οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες τις Επεμβατικές Διατάξεις 

Μέτρησης Γλυκόζης (ΕΔΜΓ), τις Μη Επεμβατικές Διατάξεις Μέτρησης Γλυκόζης 

(ΜΕΔΜΓ)  και τις Διατάξεις Συνεχούς Μέτρησης Γλυκόζης (ΔΣΜΓ- Continuous 

Glucose Monitoring System, CGMS). Σε ότι αφορά την χορήγηση ινσουλίνης εκτός 

από τα συμβατικά σχήματα χορήγησης ινσουλίνης με ενέσεις (ενέσιμες δόσεις 

ινσουλίνης) έχουν αναπτυχθεί και οι αντλίες έγχυσης ινσουλίνης. Ταυτόχρονα η 

ανάπτυξη των αντλιών έγχυσης ινσουλίνης καθιστούν πλέον πιο εφικτή την ανάπτυξη 

του τεχνητού παγκρέατος, ενός συστήματος κλειστού βρόγχου για τον έλεγχο της 

γλυκόζης (Λέπουρας, 2012). 

Σημαντικό είναι τα άτομα με ΣΔ να εκπαιδευθούν ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν 

τα αποτελέσματα των καθημερινών μετρήσεων που πραγματοποιούν και να πράττουν 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Health_and_Clinical_Excellence
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Health_and_Clinical_Excellence
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κατάλληλα. Στο πλευρό των διαβητικών βρίσκεται η τεχνολογία η οποία μέσω της 

συνεχούς ανάπτυξης επιχειρεί να διευκολύνει τους ασθενείς στην καθημερινότητα τους 

και να τους επιτρέψει να ζουν μια κατά το δυνατόν φυσιολογική ζωή. 

 

2.3 Διατάξεις μέτρησης γλυκόζης σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες 

 

2.3.1 Επεμβατική  Μέτρηση Γλυκόζης Αίματος 

 

Οι πρώτες διατάξεις μέτρησης γλυκόζης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 

επεμβατικές διατάξεις. Ονομάζονται επεμβατικές γιατί απαιτούν κάποιας μορφής 

επέμβαση για τη λήψη δείγματος αίματος, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται σε 

χημική ανάλυση, προκειμένου να μετρηθεί η τιμή της συγκέντρωσης γλυκόζης στο 

αίμα του ασθενούς (Colhoun et al., 2004).   

Η πιο διαδεδομένη επεμβατική μέθοδος είναι η λεγόμενη «finger -stick». Ο ασθενής 

καλείται με τη χρήση μικρής βελόνας να πάρει μικρή ποσότητα αίματος από το 

ακροδάχτυλο η οποία στη συνέχεια τοποθετείται σε ειδικές χημικές ταινίες μέτρησης 

μιας χρήσεως οι οποίες εισάγονται σε ειδικές συσκευές οι οποίες μετά από μερικά 

δευτερόλεπτα εμφανίζουν στην ψηφιακή οθόνη το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα (Εικόνα 

4) (Olansky and Kennedy, 2010). 

 

 

Εικόνα 4: Επεμβατική διάταξη μέτρησης επιπέδων γλυκόζης με λήψη αίματος από το ακροδάχτυλο 

(Olansky and Kennedy, 2010) 

 

Παρόλο που το κόστος της χρήσης τέτοιων διατάξεων φαίνεται εκ πρώτης υψηλό, 

εντούτοις θεωρείται ότι τα οικονομικά οφέλη που ανακύπτουν από την αποφυγή 

ιατρικών εξόδων για την αντιμετώπιση επιπλοκών του ΣΔ είναι πιο σημαντικά 

(Cukierman, 2005). 
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Προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης ο 

διαβητικός ασθενής καλείται να επαναλαμβάνει την όλη διαδικασία ακόμα και 5 φορές 

στη διάρκεια μιας μέρα γεγονός που καθιστά τις επεμβατικές μεθόδους μέτρησης 

επίπονες αλλά και πολυδάπανες, καθώς το κόστος αντικατάστασης των ταινιών μιας 

χρήσης που απαιτούνται για την αιμοληψία δεν είναι μη αμελητέο. Ως αποτέλεσμα του 

σωματικού και οικονομικού κόστους πολλοί ασθενείς αμελούν να ελέγχουν τα επίπεδα 

γλυκόζης τους τόσο συχνά όσο θα έπρεπε (Khamseh et al., 2011). 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των επεμβατικών μεθόδων μέτρησης της 

γλυκόζης περιλαμβάνουν: 

o Συσκευές που επιτρέπουν τη λήψη αίματος από εναλλακτικά σημεία, όπως 

ο ανώτερος βραχίονας, το αντιβράχιο, η παλάμη. Χρησιμοποιούνται οι ίδιες 

ταινίες και συσκευές  όπως και στην λήψη αίματος από το ακροδάχτυλο και 

πρακτικά η μέθοδος θεωρείται ανώδυνη ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα 

στον ασθενή να επιτρέψει στα ακροδάχτυλα του να «ξεκουραστούν» στις 

περιπτώσεις που έχουν ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από τις συνεχείς αιμοληψίες. 

Ωστόσο το μειονέκτημα αυτών των συσκευών είναι ότι οι εναλλακτικές 

περιοχές από τις οποίες γίνεται η αιμοληψία, έχουν μειωμένη ροή αίματος σε 

σχέση με τα ακροδάχτυλα με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η ακρίβεια των 

μετρήσεων κατά τη διάρκεια έντονων αλλαγών στα επίπεδα γλυκόζης όπως 

μετά από ένα γεύμα, την κατανάλωση ινσουλίνης ή την σωματική άσκηση 

(Elizabeth, 2008; Ellison et al., 2001) 

o Αυτορυθμιζόμενες συσκευές μέτρησης, στις οποίες έχει εισαχθεί η 

τεχνολογία της μη κωδικοποίησης. Οι περισσότερες συσκευές μέτρησης της 

γλυκόζης απαιτούν χειροκίνητη κωδικοποίηση πριν από κάθε μέτρηση, δηλαδή 

απαιτείται βαθμονόμηση του μετρητή πριν από τη χρήση κάθε καινούριου 

πακέτου διαγνωστικών ταινιών. Η διαδικασία αυτή γίνεται είτε μέσω της 

εισαγωγής κατάλληλου κωδικού στη συσκευή, είτε μέσω της εισαγωγής ταινίας 

κωδικοποίησης, είτε μέσω ενός ειδικού τσιπ ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα 

μετρήσεων της συσκευής. Στην αγορά διατίθενται πλέον συσκευές στις οποίες η 

κωδικοποίηση γίνεται αυτόματα ώστε να ταιριάζουν με τις χρησιμοποιούμενες 

ταινίες μέτρησης και έτσι αποφεύγονται λάθη κατά την κωδικοποίηση της 

συσκευής από το διαβητικό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λανθασμένα 

αποτελέσματα κατά τη διαδικασία μέτρησης (Fineberg et al., 2001). 

o Συσκευές  πολλαπλών ελέγχων οι οποίες χρησιμοποιούν μια κασέτα ή ένα 

δίσκο που περιέχει πολλές δοκιμαστικές ταινίες με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται 
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ο ασθενής να φορτώνει μεμονωμένες ταινίες. Οι συσκευές αυτές είναι σαφώς 

πιο εύχρηστες και επιτρέπουν τη γρηγορότερη διεξαγωγή  του γλυκαιμικού  

ελέγχου (Elizabeth, 2008). 

o Χρήση κατάλληλου λογισμικού. Οι πλειοψηφία των νέων συσκευών μέτρησης 

γλυκόζης διαθέτουν ενσωματωμένο λογισμικό το οποίο επιτρέπει στον ασθενή 

να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον υπολογιστή ή το κινητό 

του.  Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη 

εξαγωγή συμπερασμάτων, σε συνδυασμό με την φαρμακευτική αγωγή και τη 

σωστή εκπαίδευση του ασθενούς από επαγγελματίες, που θα οδηγήσουν σε 

καλύτερη προσαρμογή του θεραπευτικού σχήματος που ακολουθείται στις 

ανάγκες του ασθενούς. Οι συσκευές αυτές  διαθέτουν συνήθως ένα καλώδιο 

σύνδεσης, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργεί ασύρματα σε 

συνδυασμό με αντλία ινσουλίνης, ή έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται 

απευθείας στον υπολογιστή (Elizabeth, 2008; Ελληνική Ενδοκρινολογική 

Εταιρεία, 2016).  

 

2.3.2 Μη επεμβατική  Μέτρηση Γλυκόζης Αίματος 

 

Ο όρος «μη επεμβατική» αναφέρεται στην μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης με 

μεθόδους που δεν απαιτούν τη λήψη αίματος, τη διάτρηση του δέρματος και την 

πρόκληση πόνου ή τραύματος. Οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό 

είναι στην ουσία  διατάξεις συνεχούς μέτρησης της γλυκόζης. Προς το παρόν οι μη 

επεμβατικές μέθοδοι βρίσκονται σε ερευνητικό επίπεδο. 

Τεράστια ποσά έχουν επενδυθεί από το 1975 σε εταιρείες οι οποίες αναζητούν τη 

λύση στο πρόβλημα. Διάφορες προσεγγίσεις του θέματος έχουν επιχειρηθεί οι οποίες 

περιλαμβάνουν τη φασματοσκοπία μέσου υπερύθρου φωτός (στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση της ύλης με το υπέρυθρο φως για τη μέτρηση της γλυκόζης μέσω του 

δέρματος με την πρόκληση δονήσεων), τη διαδερμική μέτρηση (προσπαθεί να εξάγει 

γλυκόζη μέσω του δέρματος με τη χρήση είτε χημικών, είτε ηλεκτρικής ενέργειας είτε 

υπερήχων), τη μέτρηση του ποσοστού του πολωμένου φωτός που περιβάλλεται από 

γλυκόζη στον εμπρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού (που περιέχει το «υδατοειδές υγρό»), 

κ.α. (Ahmad, 2013) 

Μια μελέτη των Chi-Fuk, So., Kup-Sze, Choi., Thomas, KS., Wong και Joanne 

W.Y., Chung το 2012, επανεξέτασε δέκα τεχνολογίες: τη φασματοσκοπία 

βιοαντίστασης, την ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση, την τεχνολογία φθορισμού, τη 
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φασματοσκοπία μέσου υπερύθρου φωτός, τη φασματοσκοπία κοντινού υπερύθρου 

φωτός, την οπτική τομογραφία συνοχής, την οπτική πολωμέτρηση, τη φασματοσκοπία 

Raman, την αντίστροφη ιοντοφόρηση και την τεχνολογία υπερήχων, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι καμία από αυτές τις τεχνολογίες δε μπορούσε να παράγει μια κλινικά 

αξιόπιστη συσκευή που θα μπορούσε να διατεθεί στο εμπόριο (Chi-Fuk So et al., 2012). 

Μέχρι σήμερα μόνο μια μη επεμβατική διάταξη μέτρησης γλυκόζης διατίθεται στην 

αγορά ο βιογράφος Glucowatch (Εικόνα 5). Πρόκειται για μια συσκευή 

παρακολούθησης των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα η οποία φοριέται στον καρπό του 

ασθενούς όπως ένα ρολόι και δεν απαιτεί τη λήψη αίματος. Η συσκευή παίρνει 

μετρήσεις γλυκόζης μη επεμβατικά, μέσω του δέρματος, κάθε 10 λεπτά και μέχρι 13 

ώρες κάθε φορά.  

Μετά από μια περίοδο προθέρμανσης 2 ωρών, οι ασθενείς βαθμονομούν τη 

συσκευή μέσω μιας αιμοληψίας finger stick. Μετά τη βαθμονόμηση, η συσκευή αρχίζει 

την παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης. Η συσκευή παράγει ηλεκτρικό ρεύμα το 

οποίο έλκει υγρό (ιδρώτα) από το δέρμα το οποίο  συγκεντρώνεται σε δύο συλλέκτες 

από ζελατίνα (gel collectors) στους αισθητήρες που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 

συσκευής. Στη συνέχεια, οι αισθητήρες (ηλεκτρόδια) μετρούν την ποσότητα της 

γλυκόζης στο υγρό. Ο βιογράφος Glucowatch περιέχει  ένα ενσωματωμένο συναγερμό 

που μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ειδοποιεί το χρήστη όταν τα αποτελέσματα 

είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων. Πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η 

χρήση του Glucowatch δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τις επεμβατικές μεθόδους 

και ο ρόλος της είναι επικουρικός (FDA - 2013). 

 

 

Εικόνα 5: Βιογράφος Glucowatch (FDA - 2013) 

 

2.3.3 Διατάξεις Συνεχούς Μέτρησης Γλυκόζης (ΔΣΜΓ) 

 

Με τις διατάξεις συνεχούς μέτρησης (ΔΜΣ) της γλυκόζης προσδιορίζονται οι τιμές 

των επιπέδων γλυκόζης σε συνεχή βάση, δηλαδή, κάθε 5 περίπου λεπτά.  
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Οι διατάξεις αυτές χρησιμοποιούν ένα μικρό αισθητήρα ο οποίος τοποθετείται 

υποδόρια και ελέγχει τα επίπεδα γλυκόζης στο μεσοκυττάριο υγρό των ιστών. Ο 

αισθητήρας πρέπει να αντικαθίσταται σε εβδομαδιαία βάση. Τα δεδομένα που συλλέγει 

ο αισθητήρας μέσω ενός πομπού και με τη χρήση ραδιοκυμάτων αποστέλλονται σε 

έναν ηλεκτρονικό δέκτη ο οποίος μοιάζει με βομβητή (ή αντλία ινσουλίνης) και ο 

οποίος φέρει οθόνη στην οποία εμφανίζονται συνεχώς τα επίπεδα γλυκόζης και 

καταγράφονται οι μεταβολές τους. Ο χρήστης οφείλει να προγραμματίσει τη συσκευή 

μέσω αιμοληψίας από το ακροδάχτυλο, η οποία πραγματοποιείται συνήθως 2 φορές την 

ημέρα, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει τη διάταξη έτσι ώστε να 

παρέχει ηχητικές ειδοποιήσεις όποτε τα επίπεδα γλυκόζης βρίσκονται εκτός των 

φυσιολογικών ορίων.  Ειδικό λογισμικό διατίθεται στην αγορά προκειμένου να 

μεταφέρει τα δεδομένα που συλλέγονται από τις Δ.Σ.Μ. σε υπολογιστές ή κινητά 

προκειμένου να είναι εφικτή η ανάλυση των τάσεων των επιπέδων γλυκόζης τα οποία 

αποστέλλονται πάλι πίσω στον χρήστη και εμφανίζονται στην οθόνη της διάταξης. 

(National Institutes of Health, 2008). 

Όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη παράγραφο ο αισθητήρας λαμβάνει μετρήσεις 

κάθε 5 λεπτά, ωστόσο κάποιοι χρήστες έχουν αναφέρει και καθυστερήσεις στην λήψη 

μετρήσεων της τάξης των 10 και 15 λεπτών, διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικό όταν υπάρχουν γρήγορες μεταβολές των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, 

καθώς, ενώ στην οθόνη της διάταξης συνεχούς μετρήσης μπορεί να εμφανίζονται 

φυσιολογικές τιμές, ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπίζει ήδη συμπτώματα 

υπεργλυκαιμίας ή υπογλυκαιμίας που χρήζουν λήψης μέτρων. Για τον λόγο αυτό οι 

ασθενείς καλούνται πάντα να ελέγχουν τόσο την απόλυτη τιμή των επιπέδων γλυκόζης 

όσο και τις αυξομειωτικές τάσεις που αυτά παρουσιάζουν (Deiss et al., 2006).  

Οι διατάξεις συνεχούς μέτρησης είναι πιο ακριβές από τις επεμβατικές διατάξεις 

μέτρησης, ωστόσο παρέχουν καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο. Κάποιες από τις πιο γνωστές 

εταιρείες που έχουν διοχετεύσει στην αγορά Δ.Σ.Μ. είναι οι: Abbott, DexCom, και η 

Medtronic (Wentholt, 2005). 

 

2.4 Μέθοδοι Εξωγενούς Χορήγησης της Ινσουλίνης 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο 1
ο
 Κεφάλαιο, η εξωγενής χορήγηση ινσουλίνης είναι 

μονόδρομος προκειμένου να διατηρηθεί η γλυκόζη σε φυσιολογικά επίπεδα και 

γενικότερα για να ομαλοποιηθεί ο μεταβολισμός της γλυκόζης στους ασθενείς με ΣΔτ1 

(Garber et al., 2006). 
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Οι ανθρώπινες ινσουλίνες ταχείας, βραχείας, ενδιάμεσης και μακράς δράσης καθώς 

και τα μίγματα αυτών παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτων σχημάτων 

ινσουλινοθεραπείας με σκοπό τη καλύτερη ρύθμιση των διαβητικών και την όσο το 

δυνατόν πιο πετυχημένη μίμηση της λειτουργίας του παγκρέατος (ADA, 2013). 

Η λήψη της ινσουλίνης συνήθως γίνεται με τη μορφή υποδόριας ένεσης με τη χρήση 

συρίγγων μιας χρήσης, ή με τα στυλό ινσουλίνης πολλαπλών χρήσεων ή με αντλίες 

ινσουλίνης. Ασθενείς που επιθυμούν να μειώσουν τη συνεχόμενη διάτρηση του 

δέρματός τους για την έγχυση της ινσουλίνης συχνά χρησιμοποιούν και τις δεξαμενές 

έγχυσης ινσουλίνης, με τις οποίες γίνεται έγχυση ινσουλίνης στον υποδόριο ιστό.  Οι 

δεξαμενές έγχυσης μοιάζουν με τις αντλίες ινσουλίνης μόνο που χρησιμοποιούν 

σύριγγες αντί για σωλήνες. Το κόστος αυτών των εγχυτήρων είναι σχετικά υψηλό και 

μπορούν να τραυματίσουν το δέρμα και δε θα πρέπει να θεωρούνται ως επιλογή 

ρουτίνας (ιστοσελίδα Εθνικού Διαβητολογικού Κέντρου-γενικές οδηγίες). 

Άλλη μια μορφή χορήγησης ινσουλίνης, που μελετάται από το 1925, είναι η 

εισπνεόμενη ινσουλίνη, η οποία είναι ταχείας δράσεως καθώς  απορροφάται πιο 

γρήγορα από τα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος μέσα στο αίμα. (Παππάς, 

2007). Με τον εισπνευστήρα η ινσουλίνη χορηγείται σε μορφή εισπνεόμενης λεπτής 

σκόνης. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε την 

κυκλοφορία του 1ου εισπνευστήρα από την εταιρεία Exubera  το 2006 αλλά εξαιτίας 

του μεγάλου κόστους παραγωγής αποσύρθηκε το 2007. Ωστόσο άλλες εταιρίες άρχισαν 

να μελετούν την κατασκευή εισπνευστήρων ινσουλίνης και το 2014 εγκρίθηκε η 

κυκλοφορία νέων εισπνευστήρων (Αδαμίδης, 2014). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

κυκλοφορία εισπνεόμενης ινσουλίνης στην Ελλάδα είχε άδοξο τέλος στο πρόσφατο 

παρελθόν, λόγω του υψηλού ποσοστού καπνιστών, αλλά και της μη αποζημίωσής της 

από τα ασφαλιστικά ταμεία (Μπίμπη, 2015) 

 

 

Εικόνα 6: Εισπνευστήρας ινσουλίνης (insulin inhaler) (Diabetesnet, 2015) 

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/insulin/insulin-basics.html
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2.4.1 Ενέσιμες Δόσεις Ινσουλίνης 

 

Υπάρχουν πέντε είδη ινσουλίνης που διατίθενται στην αγορά (ADA, 2013): 

1. Ινσουλίνη ταχείας έναρξης-ταχείας δράσης (κρυσταλλική ινσουλίνη): 

Παρότι σχεδιάστηκαν για να συμπίπτει η χορήγηση τροφής και ινσουλίνης στα 

γεύματα είναι καλό η ένεση να γίνεται 30-45΄ πριν το γεύμα.  

2. Ινσουλίνη βραχείας δράσης: Το μεγαλύτερο τους πλεονέκτημα είναι ότι η 

λήψη τους δε χρειάζεται να γίνεται σε κάθε γεύμα. 

3. Ενδιάμεσης δράσης ινσουλίνη: Χορηγείται στους διαβητικούς τύπου 1 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αυγής (δηλαδή της αύξησης 

του πρωινού σακχάρου λόγω της αυξημένης έκκρισης αυξητικών ορμονών και 

κορτιζόλης). 

4. Μακράς δράσης ινσουλίνη: Διαρκεί για διάστημα 24 ωρών. Πρόκειται για τις 

λεγόμενες βασικές ινσουλίνες αφού παρέχουν μια επίπεδη σταθερή δράση επί 

περίπου 24 ώρες στους περισσοτέρους ασθενείς.  

5. Μείγμα ινσουλίνης: Συνδυασμός ταχείας δράσης ινσουλίνης με ενδιάμεσης 

δράσης ινσουλίνη σε διάφορες συγκεντρώσεις.  

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μετάβαση στα «ανάλογα ινσουλίνης» τα οποία σκοπό 

έχουν να μιμηθούν το ρυθμό έκκρισης της ινσουλίνης από το ανθρώπινο πάγκρεας. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ικανότητάς τους για γρήγορη ή αργή ταχύτητα 

απορρόφησής τους από τα σημεία των ενέσεων (Πάγκαλος, 2009). Τα σχήματα 

ινσουλινοθεραπείας διακρίνονται σε 2 κατηγορίες (Garber et al, 2006): 

 Εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας (3-4 ενέσεις/ημέρα).  

Επιλέγονται πάντα για τους ασθενείς με ΣΔτ1 και στις περιπτώσεις Διαβήτη 

κύησης.  

 Συμβατικά σχήματα ινσουλινοθεραπείας (1-2 ενέσεις/ημέρα). Είναι 

καταλληλότερα για ασθενείς με ΣΔτ2. 

 

Γίνεται σαφές από όλα τα προαναφερθέντα, ότι η διαδικασία της 

ινσουλινοθεραπείας είναι μια αρκετά επίπονη για τον ασθενή καθημερινή διαδικασία, η 

οποία θα πρέπει να τελείται σε συγκεκριμένους χρόνους, με το σωστό τρόπο, 

αποσπώντας τον πολλές φορές από τις δραστηριότητες του και τον φυσιολογικό ρυθμό 

ζωής του. Η εκτέλεση της διαδικασίας αυτής με χρήση των νέων τεχνολογιών, 

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/insulin/insulin-basics.html
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απλοποιεί και παράλληλα εκτελεί με άριστο τρόπο τη θεραπεία. Καταδεικνύεται 

λοιπόν, ο καίριος ρόλος των Συστημάτων Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών 

στην αντιμετώπιση του ΣΔ.      

 

2.4.2 Αντλίες Έγχυσης Ινσουλίνης 

 

Οι αντλίες ινσουλίνης αποτελούν ένα σχετικά νεότερο τρόπο χορήγησης ινσουλίνης 

στο οργανισμό. Το σύστημα της συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης με φορητή 

αντλία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1976, για ερευνητικούς κυρίως σκοπούς, 

από τους Pickup και Keen και είναι πλέον εξαιρετικά δημοφιλές στους ασθενείς με ΣΔ 

(Γιαννουλάκη, 2013).  

Η διαμόρφωση της συσκευής μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το σχεδιασμό. Μια 

κλασσική αντλία έγχυσης ινσουλίνης αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα (Millstein, 

2015):   

 Την αντλία (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ελέγχου, της μονάδας 

επεξεργασίας, και των μπαταριών λειτουργίας) 

 Την δεξαμενή μιας χρήσης στην οποία αποθηκεύεται η ινσουλίνη (στο 

εσωτερικό της αντλίας) 

 Το σετ έγχυσης μίας χρήσεως, που περιλαμβάνει ένα μικρό πλαστικό σωλήνα 

(καθετήρας), ο οποίος με τη βοήθεια μιας μικρής βελόνας εισάγεται υποδόρια 

στον λιπώδη ιστό και ένα σύστημα σωλήνων που συνδέουν τον καθετήρα με τη 

δεξαμενή. 

 

 

Εικόνα 7: Αντλία Έγχυσης Ινσουλίνης  (Draxler, 2013) 

 

http://discovermagazine.com/authors?name=Breanna+Draxler
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Οι αντλίες ινσουλίνης συνήθως αντικαθιστούν το εντατικοποιημένο σχήμα 

ινσουλινοθεραπείας και χορηγούν ινσουλίνη συνεχώς σε 24ωρη βάση, ενώ κάποιες 

αντλίες μπορούν να προγραμματισθούν έτσι ώστε να χορηγούν ινσουλίνη σε 

ορισμένες δόσεις ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα διατροφής του 

ασθενούς. Οι αντλίες ινσουλίνης προσφέρουν αυξημένη ευελιξία στη διαμόρφωση της 

δίαιτας και της σωματικής δραστηριότητας καθώς και καλύτερη πρόβλεψη των 

επιπέδων γλυκόζης στο αίμα (Zisser, 2008).  

Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν τις ακριβείς ιδιότητες της ινσουλίνης που 

χρησιμοποιούν και να εκπαιδεύονται επαρκώς στη σωστή χρήση λειτουργίας της 

αντλίας. Επιπλέον η ανεύρεση της αναλογίας των μονάδων ινσουλίνης ανά γραμμάρια 

ή ισοδύναμα υδατανθράκων είναι εξίσου σημαντική, καθώς και ο αυτοέλεγχος της 

γλυκόζης του αίματος τουλάχιστον τέσσερις φορές την ημέρα (Διδάγγελος, 2011) 

 

2.5 Οι νέες τεχνολογίες στη θεραπευτική αγωγή του Σακχαρώδη Διαβήτη  

 

Η ινσουλινοθεραπεία αποτελεί την βέλτιστη αγωγή για τη διαχείριση του διαβήτη, 

ωστόσο οι ασθενείς την έχουν δαιμονοποιήσει, φοβούμενοι τα υπογλυκαιμικά 

επεισόδια, την αύξηση του σωματικού βάρους, ενώ δυσφορούν στην ιδέα των 

καθημερινών ενέσεων που πρέπει να κάνουν. Αυτό κάνει την πλειοψηφία των 

διαβητικών ασθενών να μη συμμορφώνονται με το σχήμα που τους έχει προτείνει ο 

θεράπων ιατρός τους, να τροποποιούν τη δοσολογία ή και να σταματούν τη θεραπεία, 

με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους μακροπρόθεσμα (Πάγκαλος, 2009).  

Η έρευνα προς την εύρεση νέων, πιο ανώδυνων τρόπων χορήγησης της ινσουλίνης 

(εισπνεόμενη ινσουλίνη, αντιδιαβητικά δισκία) συνεχίζεται  ενώ ήδη ο τρόπος 

χορήγησης της ινσουλίνης με τα «στυλό» είναι πιο εύκολος και ανώδυνος από ότι στο 

παρελθόν (Χρυσάφη, 2015). 

Παράλληλα δεν έχει σταματήσει και η επιστημονική έρευνα για την εύρεση 

οριστικής λύσης στο πρόβλημα μέσω της πλήρους θεραπείας, Κύριοι στόχοι της 

έρευνας προς αυτή τη κατεύθυνση είναι (Κουτσούρη, 2010): 

 Η τελειοποίηση της μεταμόσχευσης των νησιδίων του παγκρέατος. 

 Η δημιουργία ασφαλών, σταθερών και ευρέως διαθέσιμων πηγών 

«καθολικών χορηγών» κυττάρων που εκκρίνουν ινσουλίνη για 

μεταμόσχευση και η έρευνα για να αναπτυχθούν ασφαλή, συμβατά με τον 

άνθρωπο κύτταρα, νησίδια, από ζωικές πηγές.  

http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1500076137#reftagarticle=1500026254#reftag=ασθενείς
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 Η επίτευξη της αναπαραγωγής των β-κυττάρων του παγκρέατος ώστε να μη 

χρειάζεται μεταμόσχευση.  

 Η τελειοποίηση ενός κλειστού βρόχου τεχνητού παγκρέατος, μιας συσκευής 

που θα προσομοιώνει τη λειτουργία του ανθρώπινου παγκρέατος  

 

Γενικά γίνονται προσπάθειες δημιουργίας συστημάτων που θα προσομοιάζουν τις 

μεταβολικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού (Μήτσης, 2014). Ακολούθως, 

δίνονται κάποια παραδείγματα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση 

του ΣΔτ1.  

Η δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη (καμπύλη σακχάρου) είναι  η ιατρική 

διαγνωστική εξέταση που  χρησιμοποιείται στους ενήλικες για τη διάγνωση 

του διαβήτη, του διαβήτη στην εγκυμοσύνη ενώ συχνά συμβάλλει στη διερεύνηση 

ύπαρξης αντίστασης στην δράση της ινσουλίνης ή αντιδραστικής υπογλυκαιμίας. Κατά 

την διάρκεια της καταναλώνεται από τον ασθενή γλυκόζη και ακολούθως γίνονται 

τακτικές μετρήσεις γλυκόζης στο αίμα, ώστε να διαπιστωθεί ο ρυθμός με τον οποίον 

αυτή μεταβολίζεται από τον οργανισμό (Institute for Quality and Efficiency in Health 

Care, 2013).  

Διάγνωση ΣΔ στοιχειοθετούν οι ακόλουθες μετρήσεις/ ενδείξεις (Κτσίκη et al, 

2010):  

 Παρουσία κλασικών συμπτωμάτων του διαβήτη και τιμή γλυκόζης σε 

οποιαδήποτε στιγμή > 200mg/dl 

 Τιμή γλυκόζης νηστείας (δηλαδή η τιμή που λαμβάνεται μετά από 8 

τουλάχιστον ώρες αποχής από την πρόσληψη τροφής) > 126mg/dl 

 Καμπύλη σακχάρου: Τιμή σακχάρου 2 ώρες μετά από φόρτιση με 75g γλυκόζης 

από του στόματος > 200mg/dl. . Οι διαγνωσμένοι διαβητικοί  δεν έχουν   λόγο 

να κάνουν αυτή την εξέταση, η οποία όμως είναι πολύ χρήσιμη για άτομα με 

κληρονομικό ιστορικό. 

 

Ένας άλλος χρήσιμος δείκτης είναι η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 

(HbA1c). Δεν χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη, αλλά για 

την παρακολούθηση της ρύθμισης του σακχάρου αίματος, αφού αντικατοπτρίζει τη 

μέση τιμή σακχάρου αίματος τους τελευταίους 3 μήνες πριν την εξέταση. Τιμές HbA1c 

< 6% θεωρούνται ενδεικτικές καλού γλυκαιμικού ελέγχου. 

Όταν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα ενός νηστικού ατόμου είναι υψηλότερα από 

100 mg/dl αλλά χαμηλότερα από 126 mg/dl, ή όταν κατά την πραγματοποίηση της 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%B6%CE%B7
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εξέτασης ανοχής στη γλυκόζη βρεθούν επίπεδα μεταξύ 140 και 200 mg/dl στις 2 ώρες 

το άτομο θεωρείται ότι παρουσιάζει προδιαβήτη και υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθεί 

σε σακχαρώδη διαβήτη (World Health Organization, 2006). 

Ο ΣΔ τύπου 1 μπορεί να διακριθεί από τον διαβήτη τύπου 2 μέσω μιας μέτρησης 

του C-πεπτιδίου νηστείας (Δημιτσίκογλου et al. 2002). 

Για να μετρηθούν τα επίπεδα του c πεπτιδίου ζητείται από τον ασθενή να μη 

καταναλώσει καμία τροφή για 8-12 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της αιμοληψίας. Αν 

του χορηγούνται φάρμακα ελέγχου της γλυκόζης καλείται να σταματήσει τη χρήση 

τους.  

 

2.6 Η Νέα Τεχνολογία του Εξωτερικού Τεχνητού Παγκρέατος 

 

Η ιδέα και η έρευνα για ένα σύστημα τεχνητό το οποίο θα υποκαθιστά την 

λειτουργία του φυσικού παγκρέατος, έχει ξεκινήσει εδώ και 40 χρόνια (Λέπουρας, 

2012). Ωστόσο οι νέες τεχνολογίες όπως οι αντλίες ινσουλίνης και τα συστήματα 

συνεχούς καταγραφής σακχάρου άνοιξαν νέες προοπτικές στην προσπάθεια επίτευξης 

άριστης ρύθμισης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη κάνοντας το όραμα του 

εξωτερικού τεχνητού παγκρέατος να φαντάζει πλέον εφικτό (Μελιδώνης, 2012). 

Το τεχνητό πάγκρεας αποτελεί στην ουσία μετεξέλιξη των αντλιών έγχυσης 

ινσουλίνης και η κυριότερη διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι με το τεχνητό 

πάγκρεας ο υπολογισμός του ποσού της ινσουλίνης που εγχύεται  στο σώμα του 

ασθενούς γίνεται μέσω ενός υπολογιστή ο οποίος με τη χρήση αλγορίθμων καλείται να 

κάνει την ανάλυση των συλλεγομένων δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα γλυκόζης σε 

αντίθεση με τις υπάρχουσες αντλίες έγχυσης στις οποίες ο ίδιος ο ασθενής καλείται να 

υπολογίσει το ποσό ινσουλίνης που χρειάζεται. Τέτοια κλειστού βρόγχου κυκλώματα 

απαιτούν ελάχιστα δεδομένα εισόδου από τον χρήστη, ο οποίος θα έχει μεν τη 

δυνατότητα να προβεί σε προσαρμογές της δόσης σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων η συσκευή θα δρα αυτόματα προκειμένου να διατηρήσει 

τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μέσα σε ένα επιθυμητό εύρος (Berg, 2014).  

Το σύγχρονο τεχνητό πάγκρεας, αποτελείται από έναν ασύρματο αισθητήρα 

γλυκόζης, μεγέθους μικρού στρογγυλού αυτοκόλλητου, που τοποθετείται πάνω στο 

δέρμα. Η συνεχής καταγραφή της γλυκόζης εκπέμπεται στον κέντρο ελέγχου που είναι 

ένα μικροκομπιούτερ, μεγέθους κινητού τηλεφώνου. Εκεί γίνεται η επεξεργασία της 

καταγραφής με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και με τη βοήθεια αλγορίθμων και 

στη συνέχεια δίνεται η εντολή σε μια συσκευή, επίσης τοποθετημένης στο σώμα, 

http://www.lepouras.gr/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_C-%CF%80%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_C-%CF%80%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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αρκετά διακριτικής και ελαχίστου βάρους. Η συσκευή αυτή περιλαμβάνει μια 

επαναγεμιζόμενη αποθήκη ινσουλίνης και μια, ασύρματα ελεγχόμενη, μικροαντλία 

έγχυσης, η οποία παρέχει τη σωστή ποσότητα ινσουλίνης τη σωστή στιγμή. Ο 

λειτουργικός συνδυασμός αισθητήρα γλυκόζης και αντλίας ινσουλίνης που καταλήγει 

σε χορήγηση της αναγκαίας ινσουλίνης αποτελεί αυτό που ονομάζεται «κλειστό βρόγχο 

ή κύκλωμα» (Dassan, 2012).  

Η Αμερικανική Βιομηχανία Φαρμάκων και Τροφίμων ενέκρινε στις 28 Σεπτεμβρίου 

2016 την κυκλοφορία του πρώτου τεχνητού παγκρέατος, Η συσκευή αυτή που είναι η 

πρώτη στο είδος της έχει το μέγεθος κινητού τηλεφώνου και ονομάζεται Medtronic 

MiniMed 670G. Η χορήγηση της συσκευής θα γίνεται κατόπιν συνταγογράφησης και 

θα είναι διαθέσιμη στους ασθενείς της Αμερικής μέσα στην άνοιξη του 2017, ενώ στην 

Ευρώπη αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2018. Η συσκευή θα κυκλοφορήσει από την 

Medtronic και περιλαμβάνει μετρητή γλυκόζης (ένα ηλεκτρόδιο κάτω από το δέρμα), 

μια αντλία ινσουλίνης δεμένη στο σώμα του ασθενούς και ένα έμπλαστρο έγχυσης που 

συνδέεται με την αντλία, μέσο ενός μικρού καθετήρα για τη χορήγηση ινσουλίνης. Το 

σύστημα μετρά τα επίπεδα της γλυκόζης του ασθενούς κάθε πέντε λεπτά και είτε 

παρέχει ινσουλίνη είτε διακόπτει την έγχυση της βοηθώντας τους ασθενείς να 

διατηρούν τα επίπεδα γλυκόζης εντός των φυσιολογικών ορίων στο μεγαλύτερο μέρος 

της ημέρας (Scutti, 2016). 

 

 

Εικόνα 8: Η διάταξη Medtronic MiniMed 670G (Scutti, 2016) 

 

http://www.medtronicdiabetes.com/blog/introducing-the-minimed-670g-system/
http://www.medtronicdiabetes.com/blog/introducing-the-minimed-670g-system/
http://www.medtronicdiabetes.com/blog/introducing-the-minimed-670g-system/
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2.7 Συστήματα Υποστήριξης Ατόμων με Διαβήτη Τύπου 1  

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση του διαβήτη αποτελεί εδώ και 

πολλά χρόνια αντικείμενο πλήθους ακαδημαϊκών ερευνών (Beyer, 1986; Schrezenmeir, 

1990; Lehmann, 1997; Kovatchev, 2004). Έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η 

βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου είναι προαπαιτούμενο για τη μείωση της 

πιθανότητας εμφάνισης μακροπρόθεσμων επιπλοκών στον διαβητικό ασθενή.  Η 

ολοένα και αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι απαιτείται  αυστηρότερος δυνατός 

έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης  οδήγησε σε ανανέωση των ενδιαφερόντων γύρω 

από την εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στην φροντίδα 

του διαβητικού ασθενούς. Ως αποτέλεσμα υπήρξε μια μετατόπιση των ερευνητών από 

την εικασία ότι η τεχνολογία και οι υπολογιστές μπορεί να έχουν ένα συμπληρωματικό 

ρόλο στην θεραπεία ορισμένων διαβητικών ασθενών, στην βεβαιότητα ότι χωρίς την 

τεχνολογία είναι απλά αδύνατη η αποκόμιση όλων των οφελών που προκύπτουν από 

την χρήση της ινσουλίνης σε ένα ευρύ φάσμα διαβητικών ασθενών (Lehmann, 1998). 

Όπως προαναφέρθηκε, μέσω των διατάξεων συνεχούς μέτρησης γλυκόζης, γιατρός 

και ασθενής είναι σε θέση να λαμβάνουν συνεχώς δεδομένα για τα επίπεδα γλυκόζης 

στο αίμα προσαρμόζοντας έτσι τις δόσεις και τη συχνότητα της ινσουλίνης που 

προσλαμβάνει ο ασθενής. Κρίσιμο ωστόσο ρόλο στην επιλογή του εξατομικευμένου 

σχήματος ινσουλινοθεραπείας που θα επιλεγεί για τον ασθενή παίζει, όπως είναι 

εύκολα αντιληπτό, η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών έτσι ώστε να 

είναι εφικτή η πρόβλεψη των επιπέδων γλυκόζης του διαβητικού ασθενούς (Elizabeth, 

2008). 

Η ανάγκη για την παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης με στόχο τη 

διευκόλυνση του ασθενούς όσο και της θεραπευτικής ομάδας που τον παρακολουθεί 

οδήγησε στην ανάπτυξη υποστηρικτικών συστημάτων διαχείρισης. Συγκεκριμένα έχουν 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια δυο τύποι υποστηρικτικών συστημάτων: τα συστήματα 

διαχείρισης “day to day” και τα συστήματα “visit by visit” (Lehmann, 1995).  

Τα συστήματα ημέρας (day to day), λαμβάνοντας υπόψη όλα τα καταγραφέντα 

δεδομένα (επίπεδα γλυκόζης, διατροφικές επιλογές, σωματική άσκηση κ.τ.λ.) 

επιχειρούν να βοηθήσουν τον ασθενή στον υπολογισμό της δόσης ινσουλίνης που 

πρέπει να λάβει. 

https://www.google.gr/search?biw=1422&bih=732&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwig3oDV2NrPAhXJxRQKHXwsDdwQBQgXKAA
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Τα συστήματα επίσκεψης (visit by visit) βοηθούν το θεράποντα ιατρό στον 

προσδιορισμό του ακριβούς σχήματος ινσουλινοθεραπείας που θα επιλέξει για τον 

εκάστοτε ασθενή μέσω της συνολικής κλινικής εικόνας που παρουσιάζει σε κάθε 

ιατρική του επίσκεψη και με βάση τις πληροφορίες που του παρέχει ο ίδιος ο ασθενής 

σχετικά με τη διατροφή του, τη φυσική του δραστηριότητα, τα υπεργλυκαιμικά ή 

υπογλυκαιμικά επεισόδια κ.α.. Η επιλογή του ακριβούς σχήματος ινσουλινοθεραπείας 

αφορά στον προσδιορισμό της συνολικής ημερήσιας δόσης ινσουλίνης της συχνότητας 

λήψης της και του τύπου (ή του συνδυασμού τύπων) ινσουλίνης που θα λάβει ο 

ασθενής.     

 

2.7.1 Μοντέλα Προσομοίωσης Μεταβολισμού Γλυκόζης 

 

Η αποτελεσματικότητα των υποστηρικτικών συστημάτων που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο ενισχύεται με την ενσωμάτωση Μοντέλων Προσομοίωσης 

του Μεταβολισμού της Γλυκόζης με τα οποία γίνεται εφικτή η βραχυπρόθεσμη 

πρόβλεψη των επιπέδων γλυκόζης του ασθενούς, επιτρέποντας σε ιατρούς και ασθενείς 

να προσδιορίσουν με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια τη δόση ινσουλίνης που θα λάβει ο 

ασθενής, είτε με ένεση είτε με έγχυση σε περίπτωση που χρησιμοποιεί αντλία.  

Ανάλογα με την τεχνική που επιλέχθηκε για την υλοποίηση των μοντέλων 

προσομοίωσης αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) τα εννοιολογικά μοντέλα 

(conceptual models) τα οποία περιγράφουν με μαθηματικό φορμαλισμό τις 

παθοφυσιολογικές οδούς και τις αλληλεπιδράσεις ινσουλίνης-γλυκόζης και 

προσομοιώνουν τις αποκρίσεις του ρυθμιστικού αυτού συστήματος σε ποικίλα 

ερεθίσματα. και β) τα εμπειρικά μοντέλα (data-driven models), τα οποία βασίζονται 

κυρίως στα ζεύγη δεδομένων εισόδου-εξόδου από πειράματα και δεν χρειάζονται καμία 

πληροφορία για τη φυσιολογία του Σ.Δ. (Μπεσαράτ, 2013). 

Στα εννοιολογικά μοντέλα περιλαμβάνονται:  

 Τα Διαμερισματικά Μοντέλα-Compartmental Models, τα οποία χρησιμοποιούνται 

κυρίως στην προσομοίωση φυσιολογικών συστημάτων, όπως ο μεταβολισμός της 

γλυκόζης (Lehmann, 1998).  

 Τα Μπεϋζιανά Δίκτυα-Bayesian Networks τα οποία επιτρέπουν τη σαφή 

αναπαράσταση και επεξεργασία της αβεβαιότητας, που υπάρχει στο μηχανισμό 

του μεταβολισμού του διαβητικού, βασισμένα στην εκτίμηση των κατανομών 

πιθανότητας των διαφόρων παραμέτρων του μοντέλου, καθώς και στην 
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αποτίμηση της επίδρασης των παραμέτρων στα διαστήματα εμπιστοσύνης των 

προβλέψεων του μοντέλου (Κουτσούρη, 2010). 

 

Στα εμπειρικά περιλαμβάνονται: 

 Οι Χρονοσειρές-Time Series, στηρίζονται στην εφαρμογή της μεθόδου της 

αποσύνθεσης και στην χρήση κυρίως των παρελθουσών παρατηρήσεων, για την 

πραγματοποίηση προβλέψεων, θεωρώντας ότι οι μετρήσεις του παρελθόντος 

αρκούν για την ταυτοποίηση του μηχανισμού που κρύβεται πίσω από τις 

μεταβολές της γλυκόζης (Κουτσούρη, 2010). 

 Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα-Artificial Neural Networks τα οποία στοχεύουν 

στην ανακάλυψη της υφιστάμενης σχέσης ανάμεσα σε όλες τις παραμέτρους που 

σχετίζονται με το ΣΔ. Δεδομένα εισόδου στην περίπτωση αυτή αποτελούν οι 

δόσεις και το είδος της ληφθείσας ινσουλίνης, η επιλογές γεύματος του ασθενούς, 

τα υπογλυκαιμικά ή υπεργλυκαιμικά επεισόδια που ενδεχόμενος αντιμετώπισε 

ενώ τιμή εξόδου είναι η τιμή των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα του (Fernandes, 

2015). 

 

2.7.2 Εφαρμογές κινητής τεχνολογίας και Διαβήτης 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας και των πληροφοριών και 

ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία έχει ως αποτέλεσμα την χρησιμοποίηση ειδικών 

εφαρμογών (apps) και στον τομέα της υγείας. Έτσι προέκυψε και ο όρος κινητή τηλε- 

υγεία (mhealth /mobile health), ο οποίος αναφέρεται στην χρήση κινητών τηλεφώνων, 

υπολογιστών tablet και PDA για την υποστήριξη των υπηρεσιών περίθαλψης και την 

παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους ασθενείς. Οι εφαρμογές mHealth περιλαμβάνουν 

τη χρήση των κινητών συσκευών στην συλλογή δεδομένων σχετικά με την υγεία, την 

παροχή πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης στους επαγγελματίες, τους ερευνητές 

και τους ασθενείς, την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ενδείξεων ζωτικής 

σημασίας για τον ασθενή και την παροχή άμεσης φροντίδας μέσω κινητής τηλεϊατρικής 

(Germanakos, 2005).  

Οι εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων υπόσχονται να παίξουν ανεκτίμητο ρόλο και 

στην υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη δίνοντας τους τη δυνατότητα 

να διαχειρίζονται οι ίδιοι καλύτερα την κατάστασή τους και κατά συνέπεια μειώνοντας 

το κόστος της υγειονομικής τους περίθαλψης. Οι εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν 

στην καθημερινή διαχείριση του διαβήτη μέσω της προώθησης αλλαγών στην 
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καθημερινή ζωή των ασθενών, διευκολύνοντας παράλληλα την επικοινωνία και 

μειώνοντας την δυσκολία παρακολούθησης όλων εκείνων των παραμέτρων που 

σχετίζονται με τον έλεγχο της ασθένειας (Blenner, 2014).   

Ο όρος εφαρμογή για το διαβήτη αναφέρεται σε μια εφαρμογή η οποία παρέχει 

λειτουργικότητα και προσφέρει υπηρεσίες για την καλύτερη διαχείριση της νόσου. 

Τμήμα της αγοράς των εφαρμογών για το Διαβήτη είναι εφαρμογές οι οποίες 

προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια ή προωθούν ένα τρόπο ζωής ή 

διατροφής ειδικά για τους διαβητικούς ασθενείς. Στην προαναφερθείσα αγορά δεν 

συμπεριλαμβάνονται εφαρμογές που έχουν να κάνουν με γενικότερα θέματα άσκησης 

και διατροφής και οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 

της ασθένειας (Jahns, 2014). 

Η αγορά των εφαρμογών για το Διαβήτη παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία 

χρόνια. Στην Εικόνα 9, παρουσιάζεται ο αριθμός των εφαρμογών για το Σακχαρώδη 

Διαβήτη από το έτος 2008 έως το έτος 2016. 

 

 

Εικόνα 9: Αριθμός εφαρμογών για τον Διαβήτη στην παγκόσμια αγορά (Jahns, 2016) 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται μερικές από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 

εφαρμογές για τον Διαβήτη. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος οι εφαρμογές για τον 

Διαβήτη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες των κατασκευαστών, των 

επαγγελματιών στον τομέα της υγείας αλλά και των ίδιων των ασθενών και έχουν μικρά 

ποσοστά αποδοχής. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εφαρμογές έχουν 

σημαντικούς περιορισμούς στην λειτουργία τους και δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές προς 

τον χρήστη (Jahns, 2014). 
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Εικόνα 10: Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για το Σακχαρώδη Διαβήτη (Comstock, 2014) 

 

2.7.3 Σύστημα μέτρησης λίπους- καρδιακών παλμών και θερμίδων  

 

Στους διαβητικούς ασθενείς συνιστάται ως προς τη διατροφή, να ακολουθούν τα 

πρότυπα της μεσογειακής δίαιτας, η οποία αποτελείται από ποικιλία τροφών, είναι 

χαμηλή σε ζωικά λίπη, χοληστερόλη, αλάτι και οινόπνευμα και περιέχει άφθονες 

φυτικές ίνες (Franz et al., 2002; Βασιλείου, 2007).  

Εξίσου σημαντικό ρόλο όμως για τον έλεγχο του ΣΔ φαίνεται να παίζει και η 

φυσική άσκηση. Η σωματική δραστηριότητα συνεπάγεται κατανάλωση γλυκόζης 

καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε αυτή είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο 

οργανισμό. Έμμεσα λοιπόν μέσω της άσκησης, ρυθμίζονται τα επίπεδα της γλυκόζης 

στο αίμα, ενώ από την άλλη πλευρά, διευκολύνεται η πρόσληψη της από τους 

σκελετικούς μύες. Επιπλέον, η μυϊκή άσκηση συντελεί στην πρόληψη των 

καρδιαγγειακών νοσημάτων (Διαβητολογική εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 2013). Άλλες 

αλλαγές στον τρόπο ζωής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον έλεγχο ή ακόμα και 

στην αποφυγή του ΣΔ είναι η αποφυγή/διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή 

στρεσσογόνων καταστάσεων (Σκούτας, 2009). 

Στα πλαίσια του ελέγχου της φυσικής κατάστασης ενός ατόμου, η σύγχρονη 

τεχνολογία διαθέτει ένα ρολόι χειρός (Εικόνα 11), με την βοήθεια του οποίου μπορεί να 

γίνει μέτρηση καρδιακών παλμών, θερμίδων και λίπους που καταναλώνονται, έτσι ώστε 

το άτομο να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις συγκεκριμένες παραμέτρους και να εξάγει 

συμπεράσματα για την φυσική του κατάσταση.   

 

GoMeals Diabetes Companion  

 

Diabetes 360 Lite Carb Counting with Lenny 
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Εικόνα 11: Ρολόι χειρός για την μέτρηση λίπους, καρδιακών παλμών και θερμίδων που καταναλώθηκαν   

(Πηγή: Clevermarket, 2016) 

 

Ο ρόλος που παίζει το άγχος  στην πρόκληση αλλά και στην αντιμετώπιση του 

διαβήτη, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς. Το  άγχος 

προκαλεί στον οργανισμό την έκκριση ορμονών όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, οι 

οποίες κινητοποιούν τα αποθέματα ενέργειας του οργανισμού, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα επιδεινώνοντας το διαβήτη και 

αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών.  Το δε χρόνιο στρες προκαλεί 

φαινόμενα αντίστασης στην ινσουλίνη. Στους ασθενείς με διαβήτη λοιπόν συστήνεται η 

εύρεση τρόπων ελέγχου και καταπολέμησης του άγχους (Θεοδωράκης et al., 2013). 
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Πίνακας 3: Διαδεδομένες εφαρμογές γι τον Διαβήτη(πηγή Seattle Children’s, Seattle, Washington, 2015) 

 

Α. Εφαρμογές για καταμέτρηση των υδατανθράκων 

Εφαρμογή  Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα  apple/ android 

Calorie King  

Εύκολο στην χρήση 
Δεν δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων τροφίμων στην 
υπάρχουσα βάση δεδομένων 

apple 

Εύκολο στην μετατροπή των μερίδων σερβιρίσματος σε κούπες ή 
βάρος 

Δεν μπορεί να δημιουργήσει λίστα αγαπημένων 

Ολοκληρωμένη βάση δεδομένων τροφίμων Δεν αντιστοιχεί υδατάνθρακες για γεύματα ή συνταγές 

Η βάση δεδομένων τροφίμων περιλαμβάνει αλυσίδες  εστιατορίων 
και fast food 

  

 Lose It 

Μεγάλη βάση δεδομένων των τροφίμων 
Η παρακολούθηση της πρόσληψης τροφής και της φυσικής 
δραστηριότητας για τη διαχείριση του βάρους  δεν είναι 
χρήσιμο χαρακτηριστικό για τα περισσότερα παιδιά και 
έφηβους 

apple 

 Εύκολη προσαρμογή μεγέθους μερίδων  

Διατηρεί λίστα πρόσφατων τροφίμων 

Περιλαμβάνει barcode scanner 

Ανάλυση Συνταγών 

 MyFitnessPal  

Μεγάλη βάση δεδομένων τροφίμων Δύσκολη προσαρμογή μεγέθους μερίδων  

apple & android 
 Διατηρεί λίστα πρόσφατων τροφίμων Η παρακολούθηση της πρόσληψης τροφής και της φυσικής 

δραστηριότητας για τη διαχείριση του βάρους  δεν είναι 
χρήσιμο χαρακτηριστικό για τα περισσότερα παιδιά και 
έφηβους 

Περιλαμβάνει barcode scanner 

Ανάλυση Συνταγών 

Go Meals  Η βάση δεδομένων παρέχεται από την calorie king 

Η παρακολούθηση της πρόσληψης τροφής και της φυσικής 
δραστηριότητας για τη διαχείριση του βάρους  δεν είναι 
χρήσιμο χαρακτηριστικό για τα περισσότερα παιδιά και 
έφηβους 

apple & android 

Δύσκολο για τον ασθενή  να δει και να επεξεργαστεί το 
μέγεθος των μερίδων αλλά κατά τα άλλα χρήσιμη εφαρμογή 
για τους χρήστες Android 

Fooducate  

Περιλαμβάνει barcode scanner Δίνει έμφαση στην διαχείριση βάρους 

apple & android 

Οι καθημερινές συμβουλές που παρέχει μπορεί να παρέχουν μπορεί 
να περιέχουν  χρήσιμες πληροφορίες 

Περιέχει διαφημίσεις 

Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας λίστας αγαπημένων 
Τα σχόλια της «κοινότητας» μπορεί να οδηγήσουν σε 
παραπληροφόρηση σχετικά με διατροφικά θέματα 
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Οι μερίδες σερβιρίσματος δεν είναι λεπτομερείς ή 
ρυθμιζόμενες 

  «Διατροφικά» προσανατολισμένο 

Β. Εφαρμογές για παροχή πληροφοριών παρακολούθησης 

Εφαρμογή  Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα  apple/ android 

Diabetes Companion 

Κάνει αναζήτηση σε τρόφιμα και συνταγές με διατροφικά δεδομένα  

Δεν έχει δυνατότητα παρακολούθησης των τροφίμων που 
καταναλώνονται και δεν παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής 
ημερολογίου. 

apple 

Παρακολουθεί τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, την πρόσληψη 
ινσουλίνης και υδατανθράκων με λεπτομερείς σημειώσεις 

Προσαρμόζει τους στόχους για τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα   

Έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον θεράποντα ιατρό του ασθενούς. 

GluCoMo  

Παρακολουθεί τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, την πρόσληψη 
ινσουλίνης και υδατανθράκων 

Δεν έχει βάση δεδομένων τροφίμων 

apple 
Παρέχει τη δυνατότητα ειδοποιήσεων για κάθε εργασία 

Οι εισαγόμενοι υδατάνθρακες περιορίζονται στα πλησιέστερα 
5 γραμμάρια 

Δεν έχει διαφημίσεις   

Diabetes 360 Lite  

Έχει υπολογιστή δόσης ινσουλίνης ο οποίος χρησιμοποιεί το λόγο 
ινσουλίνης – υδατανθράκων και το συντελεστή διόρθωσης των 
επιπέδων γλυκόζης του αίματος 

Δεν έχει δυνατότητα παρακολούθησης των τροφίμων που 
καταναλώνονται και δεν παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής 
ημερολογίου 

apple 

Παρακολουθεί τις πληροφορίες αυτές, καθώς και τα σημεία της 
ένεσης 

Ορίζει υπενθυμίσεις για τον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος, τον 
έλεγχο των κετονών και των αλλαγών των ταινιών της αντλίας έγχυσης 
ινσουλίνης. 

 Παρέχει μηνιαία περίληψη 

Η επί πληρωμή έκδοση περιλαμβάνει βάση δεδομένων 
υδατανθράκων καθώς και διάφορες ενδεικνυόμενες ασκήσεις 

Εύχρηστο 

Wave Sense Diabetes Manager  

Κάνει αναζήτηση σε τρόφιμα και συνταγές με διατροφικά δεδομένα   

Δεν έχει δυνατότητα παρακολούθησης των τροφίμων που 
καταναλώνονται και δεν παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής 
ημερολογίου 

apple 

Παρακολουθεί τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, την πρόσληψη 
ινσουλίνης και υδατανθράκων με λεπτομερείς σημειώσεις 

Προσαρμόζει τους στόχους για τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα   

Έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον θεράποντα ιατρό του ασθενούς. 

Έχει βιβλιοθήκη με χρήσιμο οπτικό υλικό 
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Mysugr Logbook  
Καταγράφει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, την πρόσληψη ινσουλίνης 
και υδατανθράκων, τις δραστηριότητες και διάφορες μεταβλητές 
όπως κοινωνικές εκδηλώσεις, ασθένειες, ταξίδια κτλ.   

Δε διαθέτει βάση δεδομένων τροφίμων apple & android 

Mysugr Junior   
Παιδιά και έφηβοι καταγράφουν δεδομένα προκειμένου να τα 
μοιραστούν με τους γονείς τους 

Δε διαθέτει βάση δεδομένων τροφίμων apple & android 

Γ. Επιμορφωτικές Εφαρμογές  

Εφαρμογή  Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα  apple/ android 

Carb Counting with Lenny 

Διασκεδαστική  και διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή για να 
παρακινήσει τα παιδιά να μάθουν για τις πηγές υδατανθράκων και 
των ποσοτήτων ανά μερίδα 

Χρησιμοποιεί επιλογές υδατανθράκων, η οποία μπορεί να είναι 
ανακριβής για συγκεκριμένα είδη τροφίμων 

apple & android 
Επιτρέπει τη δημιουργία μιας προσωπικής βάσης δεδομένων 
τροφίμων μέσω της λήψη μιας φωτογραφίας του τροφίμου και 
εισάγοντας την αξία των υδατανθράκων ανά μερίδα σερβιρίσματος  

Δεν καταγράφονται τα βάρη των αμύλων και των σπόρων  

Εύχρηστες εικόνες κατάλληλες για παιδιά και άτομα με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο 

Οι μερίδες σερβιρίσματος μπορεί να είναι αρκετά ασαφής (πχ 
ένα κουλούρι) 

MySugr Quiz Διασκεδαστικά, διαδραστικά κουίζ με βάση την εμπειρία στον διαβήτη  Περιέχει μια ερώτηση ακατάλληλη για νεαρούς χρήστες apple & android 

 

Παρέχει εξήγηση για τη σωστή απάντηση 

  
 Εκπαιδευτικό για παιδιά και εφήβους 
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Κεφάλαιο 3.  

Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

3.1 Σκοπός και στόχοι της μελέτης  

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να ερευνήσει το ποσοστό των ασθενών που 

νοσούν από νεανικό ΣΔ, οι οποίοι έχουν εντάξει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο 

θεραπευτικό σχήμα που ακολουθούν, να αξιολογήσει το βαθμό ικανοποίησης τους από 

αυτές και τέλος να εξετάσει το βαθμό στον οποίο τόσο η εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών όσο και η ίδια η ασθένεια έχει επηρεάσει την καθημερινότητα τους. 

Με βάση την παρούσα εργασία διερευνάται η ικανοποίηση των ασθενών σχετικά με 

τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην παρακολούθηση του ΣΔ. Επίσης, 

καταγράφονται οι απόψεις τους σχετικά με την ενημέρωση που λαμβάνουν για τις νέες 

τεχνολογίες, την εφαρμογή τους και τα οφέλη που μπορεί να έχουν.  

 

3.2 Πληθυσμός  

 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούσαν ασθενείς, που είναι μέλη της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας για το διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.). Το δείγμα αποτελούνταν από ασθενείς που 

πάσχουν από νεανικό διαβήτη. Από τους προσερχόμενους αποκλείστηκαν οι ασθενείς 

που δεν ήθελαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Για την διεξαγωγή της έρευνας 

πάρθηκε τηλεφωνικώς άδεια από την γραμματέα της ΕΛ.Ο.ΔΙ. κ. Σουλιώτη Αφροδίτη.   

 

3.3 Εργαλεία μέτρησης 

 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν 

αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης της βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε 

αποτελείται από τρεις ενότητες ερωτήσεων, η πρώτη από τις οποίες αφορά 

δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, η δεύτερη την σχέση των ασθενών με τις νέες 

τεχνολογίες και η τρίτη την ποιότητα ζωής τους.  

Αναλυτικότερα αξιολογούνται οι παρακάτω τομείς:  

 Κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία. Περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με το 

φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή και επαγγελματική 
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κατάσταση και το χρονικό διάστημα που βρίσκεται ο ασθενής σε θεραπεία 

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.  

 Ασθενείς και νέες τεχνολογίες. Περιλαμβάνονται ερωτήσεις αξιολόγησης της 

χρήσης νέων τεχνολογιών από τους ασθενείς. Καταγράφονται οι απαντήσεις 

σχετικά με το από πού ενημερώθηκαν οι ασθενείς σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, 

για το αν οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό γνωρίζουν για την εφαρμογή τους και 

τέλος για το κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι οι ασθενείς από την εφαρμογή τους.      

 Νέες τεχνολογίες για τον ΣΔ και ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι ερωτήσεις της 

τρίτης κατηγορίας, αξιολογούν την ποιότητα ζωής του ασθενούς σε συνδυασμό με 

τις νέες τεχνολογίες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με 

το αν οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τον τρόπο ζωής, αν επηρεάζουν τον τρόπο 

θεραπείας, για το πόσο συχνά επισκέπτεται ο ασθενής τον ιατρό του, κατά πόσο 

είναι ικανοποιημένος από την ζωή του, πόσο συχνά έχει αρνητικά συναισθήματα, 

όπως απόγνωση και άγχος και τέλος αν έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την 

εμφάνισή του (Βαλάσση-Αδάμ, 2001; Νάκου, 2001). 

 

Συνοπτικά οι 21 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διερευνούν:   

1
ον

 τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά με 7 ερωτήσεις.  

2
ον

 τη σχέση των ασθενών με τις νέες τεχνολογίες, με 7 ερωτήσεις. 

3
ον

 τις νέες τεχνολογίες για τον ΣΔ και την ποιότητα ζωής των ασθενών, με 7 

ερωτήσεις.     

 

Αναλυτικά το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση 

των δεδομένων που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, παρατίθεται στο παράρτημα. 

 

3.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων και περιορισμοί της έρευνας 

 

Οι ασθενείς ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και για τον εθελοντικό 

χαρακτήρα της συμμετοχής τους. Οι ασθενείς που πήραν μέρος στην έρευνα, ήταν 

άτομα τα οποία προσήλθαν στον ΕΛ.Ο.ΔΙ. κατά το χρονικό διάστημα 10 Σεπτεμβρίου 

με 20 Οκτωβρίου 2016. Στους συμφωνήσαντες ζητήθηκε να απαντήσουν ανώνυμα. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από τους ίδιους ή από τον διεξάγοντα την 

έρευνα, ο οποίος απλά σημείωνε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Η όλη διαδικασία 

διαρκούσε 10 λεπτά για κάθε άτομο (ΕΛ.Ο.ΔΙ, 2017). 
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Στους περιορισμούς της μελέτης, εντάσσεται το ότι οι ασθενείς θα πρέπει να 

πάσχουν από νεανικό σακχαρώδη διαβήτη, να είναι σε θέση να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο και εθελοντικά να λάβουν μέρος στην έρευνα.    

 

3.5 Στατιστική επεξεργασία 

 

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, κωδικοποιημένα καταχωρήθηκαν σε ένα file 

και αναλύθηκαν με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 21. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος των ερωτηματολογίων, ο οποίος έδειξε ότι όλα 

πληρούσαν τα κριτήρια, δηλαδή είχε απαντηθεί το σύνολο των ερωτημάτων 

(Δημητριάδης, 2004).  

 

3.5.1 Περιγραφική στατιστική 

 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων, χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική 

ανάλυση, έγιναν οι κατανομές συχνοτήτων για κάθε μεταβλητή και υπολογίστηκαν η 

μέση τιμή, η μεγαλύτερη και μικρότερη τιμή, όπου θεωρήθηκε χρήσιμο. 

 

3.5.2 Συμπερασματική στατιστική  

 

Έγινε έλεγχος κανονικότητας κάθε μεταβλητής, με εφαρμογή του αμφίπλευρου test 

Kolmogorov-Smirnov. Η μηδενική υπόθεση (Η0) του ελέγχου αυτού, είναι ότι η 

μεταβλητή προσαρμόζεται στην κανονική κατανομή και γίνεται δεκτή, όταν η 

σημαντικότητα του ελέγχου είναι μεγαλύτερη του 0,05% (Sig > 0,05).  

Για την εκτίμηση των συσχετίσεων μεταξύ δύο παραμέτρων, χρησιμοποιείται ο 

παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Pearson ή ο μη παραμετρικός συντελεστής 

του Spearman. Στην παρούσα εργασία όλες οι συσχετίσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με 

τον συντελεστή του Spearman. Για την αξιολόγηση της συσχέτισης το test που 

χρησιμοποιήθηκε είχε σε όλες τις περιπτώσεις, μηδενική υπόθεση Η0: ρ = 0. Η υπόθεση 

αυτή γίνεται δεκτή  όταν η σημαντικότητα του ελέγχου είναι μεγαλύτερη του 0,05% 

(Sig > 0,05) (Spearman, 1904). 
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Κεφάλαιο 4.  

Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας  

 

4.1 Στατιστική ανάλυση των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών 

 

Δημογραφικά στοιχεία ασθενών  

Στα κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού που μελετήθηκε, 

εξετάσθηκαν οι εξής μεταβλητές:  

 η κατανομή του πληθυσμού ως προς το φύλο,  

 η ηλικία,  

 ο τόπος κατοικίας,  

 η οικογενειακή κατάσταση,  

 το μορφωτικό επίπεδο και  

 η επαγγελματική κατάσταση  

Στον Πίνακα 4 αναγράφονται τα ποσοστά επί του συνόλου αυτών που απήντησαν, 

για κάθε μία μεταβλητή που αναφέρεται σε δημογραφικά στοιχεία των ασθενών.  

 

Πίνακας 4: Συνοπτικά τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Κατανομή  κατά φύλο   

Άνδρες 56 47,1 

Γυναίκες 63 52,9 

Σύνολο 119 100,0 

Κατανομή κατά ηλικία 

0- 20 ετών 13 12,0 

20 – 40 ετών 

 

52 48,1 

40 – 60 ετών 31 28,7 

60 – 80 ετών 12 11,1 

Σύνολο 108 100,0 

Οικογενειακή  κατάσταση   

Άγαμος  52 44,1 

Έγγαμος 51 43,2 

Διαζευγμένος 10 8,5 

Χήρος 5 4,2 

Σύνολο 118 100,0 

Γραμματικές γνώσεις 

Καμία μόρφωση 2 1,7 
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Δημοτικό 3 2,5 

Γυμνάσιο  18 15,1 

Λύκειο 27 22,7 

Ανώτερη σχολή 31 26,1 

Ανώτατη σχολή 38 31,9 

Σύνολο 119 100,0 

Τόπος κατοικίας  

Αστική περιοχή 54 45,4 

Ημιαστική περιοχή 48 40,3 

Αγροτική περιοχή 17 14,3 

Σύνολο 119 100 

Επαγγελματική κατάσταση 

Άνεργος 20 16,8 

Ανειδίκευτος εργάτης 3 2,5 

Ειδικευμένη εργασία 49 41,2 

Συνταξιούχος 21 17,6 

Μαθητής- Σπουδαστής 18 15,1 

Οικιακά 8 6,7 

Σύνολο 119 100,0 

 

Κατανομή φύλου 

Από τους 119 συμμετέχοντες, οι 56 ήταν άνδρες, δηλαδή ποσοστό 47,1% και οι 63 

γυναίκες ποσοστό 52,9%.  

 

 
Γράφημα 1: Κατανομή φύλου 
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Κατανομή ηλικιών  

Από το δείγμα των 119 ατόμων απάντηση έδωσαν τα 108 άτομα. Η μέση ηλικία των 

συμμετεχόντων είναι τα 39,60 έτη, με τυπική απόκλιση ±15,344, η μικρότερη ηλικία 

είναι τα 7 έτη και η μεγαλύτερη τα 75 έτη. Από το σύνολο των 56 ανδρών απάντησαν 

στο ερώτημα σχετικά με την ηλικία, οι 50. Η μέση ηλικία αυτών των 50 ανδρών ήταν 

τα 40,10 έτη, η τυπική απόκλιση ±15,005, ενώ η μικρότερη τιμή της ηλικίας ήταν τα 7 

έτη και η μεγαλύτερη τα 75 έτη. Από το σύνολο των 63 γυναικών δεν απάντησαν στο 

ερώτημα σχετικά με την ηλικία, οι 5. Η μέση ηλικία αυτών των 58 γυναικών ήταν τα 

39,17 έτη, η τυπική απόκλιση ±15,748, ενώ η μικρότερη τιμή της ηλικίας ήταν τα 11 

έτη και η μεγαλύτερη τα 75 έτη (Πίνακας 5). 

Για την μελέτη της κατανομής των ηλικιών έγινε κωδικοποίηση της μεταβλητής 

«ηλικία» σε τέσσερεις κατηγορίες:  

 κατηγορία πρώτη: έως 20 ετών 

 κατηγορία δεύτερη: 20 έως 40 ετών 

 κατηγορία τρίτη: 40 έως 60 ετών 

 κατηγορία τέταρτη: 60 έως 80 ετών  

 

Βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης εξήχθησαν ποσοστά (Πίνακας 5) και 

κατασκευάστηκε το Γράφημα 2, όπου συγκρίνονται άνδρες και γυναίκες για κάθε μια 

κατηγορία.     

 

Πίνακας 5: Κατανομή της ηλικίας 

 Άνδρες (n = 50) Γυναίκες (n = 63)  

Ηλικία Πλήθος Ποσοστό (%) Πλήθος Ποσοστό (%) 

0 έως 20 9 14,3 4 7,1 

20 έως 40 26 41,3 26 46,4 

40 έως 60 17 27,0 14 25,0 

60 έως 80 6 9,5 6 10,7 

Ελλείπουσες τιμές 5 7,9 6 10,7 
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Γράφημα 2: Κατανομή ηλικιών ανά φύλο 

 

Οικογενειακή κατάσταση  

Η κατανομή της οικογενειακής κατάστασης των ερωτηθέντων, δίνεται στον Πίνακα 

6, όπου αναγράφεται ξεχωριστά για τους άνδρες και ξεχωριστά για τις γυναίκες το 

πλήθος και το ποσοστό κάθε μιας κατηγορίας. Στο Γράφημα 3 γίνεται και η σύγκριση 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό και στους 

άνδρες και στις γυναίκες, ανήκει στις δύο πρώτες κατηγορίες, δηλαδή στις κατηγορίες 

«άγαμος/η» και «έγγαμος/η».  

 

Πίνακας 6: Κατανομή της οικογενειακής κατάστασης 

 Άνδρες (n = 56) Γυναίκες (n = 62)  

Κατάσταση Πλήθος Ποσοστό (%) Πλήθος Ποσοστό (%) 

Άγαμος/η  26 46,4 26 41,3 

Έγγαμος/η 22 39,3 29 46,0 

Διαζευγμένος/η 7 12,5 3 4,8 

Χήρος/α 1 1,8 4 6,3 

Ελλείπουσες τιμές 0 0 1 1,6 
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Γράφημα 3: Ραβδόγραμμα οικογενειακής κατάστασης ανδρών και γυναικών 

 

Μορφωτικό επίπεδο  

Ως  προς τις γραμματικές γνώσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα 7 και το Γράφημα 4, 

παρατηρείται ότι όλοι οι ερωτηθέντες ανήκουν στις κατηγορίες που αντιστοιχούν στο 

«Γυμνάσιο» και πάνω, ενώ το ποσοστό αυτών που δεν έχουν λάβει καμία μόρφωση ή 

έχουν τελειώσει μόνο το Δημοτικό, είναι πάρα πολύ μικρό (1,8 και 3,6% για τους 

άνδρες και 1,6 και 1,6% για τις γυναίκες). Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό ανδρών και γυναικών έχουν τελειώσει μία ανώτερη ή ανώτατη σχολή. 

 

Πίνακας 7: Κατανομή των γραμματικών γνώσεων 

 Άνδρες (n = 56) Γυναίκες (n = 63)  

Κατάσταση Πλήθος Ποσοστό (%) Πλήθος Ποσοστό (%) 

Καμία μόρφωση 1 1,8 1 1,6 

Δημοτικό 2 3,6 1 1,6 

Γυμνάσιο 10 17,9 8 12,7 

Λύκειο 8 14,3 19 30,2 

Ανώτερη σχολή  18 32,1 13 20,6 

Ανώτατη σχολή 17 30,4 21 33,3 
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Γράφημα 4: Ραβδόγραμμα γραμματικών γνώσεων 

 

Τόπος κατοικίας  

Στην ερώτηση «τόπος κατοικίας» οι συμμετέχοντες είχαν τρεις επιλογές απάντησης: 

αστική, ημιαστική και αγροτική περιοχή. Από το Γράφημα 5, όπου παρουσιάζεται το 

κυκλικό διάγραμμα του τόπου κατοικίας με τα αντίστοιχα ποσοστά, φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι των ασθενών διαμένουν σε αστική ή ημιαστική περιοχή.  

 

 
Γράφημα 5: Κυκλικό διάγραμμα του τόπου κατοικίας 

 

Ως προς το φύλο, η κατανομή της μεταβλητής «τόπος κατοικίας» δεν φαίνεται να 

διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τους περισσότερους να διαμένουν σε αστικές 

και ημιαστικές περιοχές (Γράφημα 6).  
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Γράφημα 6: Ραβδόγραμμα τόπου κατοικίας ανάλογα με το φύλο 

 

Χρονικό διάστημα που βρίσκεται ο ασθενής σε θεραπευτική αγωγή  

Ο χρόνος θεραπείας κωδικοποιήθηκε σε πέντε κατηγορίες, με τον εξής τρόπο: 

 Κατηγορία 1: Χρόνος θεραπείας λιγότερος από 5 έτη 

 Κατηγορία 2: Χρόνος θεραπείας από 5 έως 10 έτη 

 Κατηγορία 3: Χρόνος θεραπείας από 10 έως 20 έτη 

 Κατηγορία 4: Χρόνος θεραπείας από 20 έως 30 έτη  

 Κατηγορία 5: Χρόνος θεραπείας περισσότερα από 30 έτη 

 

Στο Γράφημα 7, καταγράφεται το ποσοστό της κάθε μιας κατηγορίας του συνόλου 

του δείγματος. Γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι ασθενείς ανήκουν στην κατηγορία 3, 

δηλαδή ο χρόνος που υποβάλλονται σε θεραπεία είναι από 10 έως 20 έτη. Ακολουθεί η 

κατηγορία 4, στην οποία ανήκουν οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία από 

20 έως 30 έτη, ενώ το μικρότερο ποσοστό αντιστοιχεί στην κατηγορία 5, δηλαδή από τα 

119 άτομα μόνο 4 άτομα υποβάλλονται σε θεραπεία περισσότερο από 30 έτη.   
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Γράφημα 7: Κυκλικό διάγραμμα του χρόνου θεραπείας 

 

Για διερεύνηση τυχόν διαφοροποίησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

κατασκευάστηκαν το Γράφημα 8 και ο Πίνακας 8, από τα οποία φαίνεται ότι 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων, δεν καταγράφονται.  

Πίνακας 8: Κατανομή του χρόνου θεραπείας 

 Άνδρες (n = 56) Γυναίκες (n = 63)  

Έτη Πλήθος Ποσοστό (%) Πλήθος Ποσοστό (%) 

< 5  10 17,9 8 12,7 

5 έως 10 8 14,3 9 14,3 

10 έως 20 15 26,8 16 25,4 

20 έως 30 12 21,4 11 17,5 

> 30  0 0 3 4,8 

Ελλείπουσες τιμές 11 19,6 16 25,4 

 

 
Γράφημα 8: Ραβδόγραμμα του χρόνου θεραπείας για άνδρες και γυναίκες 
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Παρούσα επαγγελματική κατάσταση  

Στην ερώτηση «παρούσα επαγγελματική κατάσταση», οι ερωτηθέντες είχαν 6 

επιλογές:  

Α) άνεργος,  

Β) ανειδίκευτος εργάτης,  

Γ) εξειδικευμένη εργασία,  

Δ) συνταξιούχος,  

Ε) μαθητής-σπουδαστής και  

Στ) οικιακά.  

Όλα τα 119 άτομα απήντησαν στην σχετική ερώτηση και όπως φαίνεται από το 

Γράφημα 9 οι περισσότεροι άνδρες (46,43%) και γυναίκες (36,51%) ανήκουν στην 

κατηγορία «εξειδικευμένη εργασία». Στην κατηγορία «ανειδίκευτος εργάτης» 

καταγράφονται τα μικρότερα ποσοστά, ενώ στην κατηγορία «οικιακά» το ποσοστό των 

ανδρών είναι 0%, όπως ήταν αναμενόμενο. Η κατανομή ως προς την εργασία, με το 

πλήθος και τα ποσοστά της κάθε μιας κατηγορίας, φαίνεται στον Πίνακα 9.  

 

Πίνακας 9: Κατανομή παρούσης επαγγελματικής κατάστασης 

 Άνδρες (n = 56) Γυναίκες (n = 63)  

Παρούσα επαγγελματική 

κατάσταση 

Πλήθος Ποσοστό (%) Πλήθος Ποσοστό (%) 

Άνεργος 12 21,4 8 12,7 

Ανειδίκευτος εργάτης 2 3,6 1 1,6 

Εξειδικευμένη εργασία 26 46,4 23 36,5 

Συνταξιούχος 9 16,1 12 19 

Μαθητής, σπουδαστής 7 12,5 11 17,5 

Οικιακά 0 0 8 12,7 

 

 
Γράφημα 9: Ραβδόγραμμα της παρούσης επαγγελματικής κατάστασης ανάλογα με το φύλο 
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4.2 Στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των ασθενών και των νέων 

τεχνολογιών  

 

Χρήση νέων τεχνολογιών 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 10, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, δηλαδή ποσοστό 56,3%, χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την 

αντιμετώπιση της ασθένειας τους.   

 

 
Γράφημα 10: Κυκλικό διάγραμμα των ασθενών ως προς την χρήση νέων τεχνολογιών 

 

Από τον Πίνακα 10 και το Γράφημα 11 γίνεται φανερό ότι άνδρες και γυναίκες 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες περίπου στο ίδιο ποσοστό. Αναλυτικότερα το 

55,4% των ανδρών και το 57,1% των γυναικών κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ 

συμπίπτουν τα ποσοστά 42,9% στους άνδρες και στις γυναίκες για την περίπτωση μη 

χρήσης νέων τεχνολογιών. Υπάρχει και ένας ασθενής (άνδρας) ο οποίος δεν απάντησε 

στη συγκεκριμένη ερώτηση.  

 

Πίνακας 10: Κατανομή χρήσης νέων τεχνολογιών 

 Άνδρες (n = 56) Γυναίκες (n = 63)  

Χρήση νέων τεχνολογιών Πλήθος Ποσοστό (%) Πλήθος Ποσοστό (%) 

Ναι 31 55,4 36 57,1 

Όχι 24 42,9 27 42,9 

Δεν απάντησαν 1 1,8 0 0 

 



Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες για τον νεανικό σακχαρώδη διαβήτη 

 

Αθηνά Κολέτσα – Ιανουάριος 2017 52 

 
Γράφημα 11: Ραβδόγραμμα χρήσης νέων τεχνολογιών ανά φύλο 

 

Στο Γράφημα 12 δίνεται η κατανομή της μεταβλητής «χρήση νέων τεχνολογιών», 

σε σχέση με την ηλικία. Γίνεται φανερό ότι οι μικρότερες ηλικίες είναι αυτές οι οποίες 

χρησιμοποιούν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και κυρίως οι ηλικίες έως 40 ετών, 

ενώ στις μεγαλύτερες το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούν είναι σημαντικά 

μικρότερο.     

 

 
Γράφημα 12: Χρήση νέων τεχνολογιών κατά ηλικία 
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Από το 56,3% των ασθενών που απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες 

(συνολικά 67 ασθενείς), το 73% δήλωσε και το είδος της νέας τεχνολογίας που κάνει 

χρήση (49 ασθενείς). Αναλυτικότερα οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι ότι: 

 30 χρησιμοποιούν «αντλία Ινσουλίνης»,  

 12 χρησιμοποιούν «συνεχούς καταγραφής», 

 4 χρησιμοποιούν το «internet», 

 2 χρησιμοποιούν «μέτρηση χωρίς τρύπημα»,  

 1 χρησιμοποιεί «Abbott Freestyle libre»  

 

Ικανοποίηση ασθενών από τις νέες τεχνολογίες  

Στην ερώτηση «είστε ικανοποιημένοι από τις νέες τεχνολογίες», οι ασθενείς είχαν 

πέντε επιλογές απαντήσεων: α) πολύ λίγο, β) λίγο, γ) μέτρια, δ) πολύ και ε) πάρα πολύ. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν και καταγράφονται στο Γράφημα 13, από το σύνολο των 

ασθενών, δηλαδή από τους 119 συμμετέχοντες, είναι οι ακόλουθες: 

 57,83% δήλωσαν «Πολύ» ικανοποιημένοι 

 18,07% δήλωσαν «Πάρα πολύ» ικανοποιημένοι 

 16,87% δήλωσαν «Μέτρια» ικανοποιημένοι 

 4,82% δήλωσαν «Πολύ λίγο» ικανοποιημένοι 

 2,41% δήλωσαν «Λίγο» ικανοποιημένοι 

 

 
Γράφημα 13: Ικανοποίηση του συνόλου των ασθενών από τις νέες τεχνολογίες 

 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δηλώνουν πολύ ή πάρα 

πολύ ικανοποιημένοι σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. 
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Από τους ασθενείς που απάντησαν ότι χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και των 

οποίων το πλήθος ανέρχεται σε 67 ασθενείς, δόθηκαν ως προς την ικανοποίηση από τις 

νέες τεχνολογίες, οι εξής απαντήσεις (Γράφημα 14):   

 65,15% δήλωσαν «Πολύ» ικανοποιημένοι 

 22,73% δήλωσαν «Πάρα πολύ» ικανοποιημένοι 

 9,09% δήλωσαν «Μέτρια» ικανοποιημένοι 

 3,03% δήλωσαν «Πολύ λίγο» ικανοποιημένοι 

 

Βάσει των απαντήσεων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι από αυτούς που 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, υπερτερούν με συντριπτική πλειοψηφία (65,15%) 

οι «πολύ ικανοποιημένοι», ακολουθούν με ποσοστό 22,73% οι «πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι», με 9,09% οι «μέτρια ικανοποιημένοι» και με το μικρότερο ποσοστό 

3,03% οι «πολύ λίγο ικανοποιημένοι». Κανένας δεν απάντησε την επιλογή «λίγο». 

 

 
Γράφημα 14: Ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες των ασθενών που τις χρησιμοποιούν 

 

Στο Γράφημα 15 γίνεται μία σύγκριση μεταξύ των ανδρών και γυναικών ασθενών 

που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και φαίνεται ότι σημαντική διαφοροποίηση 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν καταγράφεται. 

Στο Γράφημα 16 δίνεται η κατανομή της μεταβλητής «ικανοποίηση από τις νέες 

τεχνολογίες» σε σχέση με την ηλικία. Παρατηρείται ότι οι «πάρα πολύ» και «πολύ» 

ικανοποιημένοι, βρίσκονται στις ηλικίες των 20 έως 40 ετών. Στις ηλικίες 40 έως 60 

ετών καταγράφεται μικρότερη ικανοποίηση, καθώς τα ποσοστά «λίγο» και «μέτρια» 

υπερτερούν.  
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Γράφημα 15: Ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες των ασθενών που τις χρησιμοποιούν 

σε σχέση με το φύλο 

 

 
Γράφημα 16: Ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες των ασθενών που τις χρησιμοποιούν 

σε σχέση με την ηλικία 

 

Απάντηση στην ερώτηση «είστε ικανοποιημένοι από τις νέες τεχνολογίες», έδωσαν 

και άτομα τα οποία στην ερώτηση «χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες» απάντησαν «όχι». 

Τα άτομα αυτά δεν αποκλείστηκαν από το να απαντήσουν στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

καθώς μπορεί να μη χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για κάποιο λόγο, όμως έχουν 
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άποψη για αυτές. Ο λόγος για τον οποίο δεν τις χρησιμοποιούν δεν εμπίπτει στα 

πλαίσια της παρούσης έρευνας, γι’ αυτό και δεν προστέθηκε σχετική ερώτηση. 

  Οι απαντήσεις που δόθηκαν και καταγράφονται στο Γράφημα 17, είναι οι 

ακόλουθες: 

 47,06% δήλωσαν «Μέτρια» ικανοποιημένοι  

 29,41 δήλωσαν «Πολύ» ικανοποιημένοι 

 11,76% δήλωσαν «Πολύ λίγο» ικανοποιημένοι 

 11,76% δήλωσαν «Λίγο» ικανοποιημένοι 

 

 
Γράφημα 17: Ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες των ασθενών που δεν χρησιμοποιούν 

τις νέες τεχνολογίες 

 

Αν συγκρίνουμε τα ποσοστά των αντίστοιχων κατηγοριών (Γράφημα 14 και 17), 

δηλαδή την άποψη ως προς την ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες αυτών που τις 

χρησιμοποιούν και αυτών που δεν τις χρησιμοποιούν, η εικόνα εμφανίζεται τελείως 

διαφορετική. Στην περίπτωση αυτών που τις χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό 

είναι πολύ ικανοποιημένοι, ενώ στην περίπτωση αυτών που δεν τις χρησιμοποιούν, το 

μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί στην απάντηση «Μέτρια».  

 

Τρόπος ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 

Στην ερώτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς έχουν ενημερωθεί για 

τις νέες τεχνολογίες, υπήρχαν πέντε απαντήσεις: α) από τον Γιατρό, β) Φαρμακοποιό, γ) 

Οικογενειακό περιβάλλον, δ) Φίλοι και ε) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). 

Από τον Πίνακα 11 και το Γράφημα 18, γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

ασθενών (48,7%) έχει ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογίες από τον θεράποντα ιατρό. 
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Ακολουθεί το ποσοστό (23,5%) αυτών που ενημερώθηκαν από τους φίλους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι πολλοί από αυτούς που δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από τους φίλους, 

μέσα σε παρένθεση διευκρινίζουν ότι η ενημέρωση έγινε από τον Σύλλογο ατόμων με 

ΣΔ. Την Τρίτη θέση κατέχουν αυτοί που δεν απάντησαν (9,2%) και ακολουθούν το 

οικογενειακό περιβάλλον (8,4%), ο φαρμακοποιός (7,6%) και τα ΜΜΕ (2,5%). 

  Από την ανάλυση φαίνεται ότι οι ασθενείς δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην 

ενημέρωση που γίνεται από τον γιατρό και από τον Σύλλογο και πολύ λιγότερη στο 

οικογενειακό περιβάλλον και στον φαρμακοποιό και ελάχιστη στα ΜΜΕ.   

   

Πίνακας 11: Κατανομή του τρόπου ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 

 Σύνολο (n = 119) 

Τρόπος ενημέρωσης Πλήθος Ποσοστό (%) 

Γιατρός 58 48,7 

Φαρμακοποιός 9 7,6 

Οικογενειακό περιβάλλον 10 8,4 

Φίλοι 28 23,5 

ΜΜΕ 3 2,5 

Δεν απάντησαν 11 9,2 

 

 
Γράφημα 18: Τρόπος ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 

 

Γνώση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών από τους θεράποντες γιατρούς 

Οι απαντήσεις που μπορούσαν να δώσουν οι ασθενείς στην ερώτηση «οι γιατροί 

σας γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες», ήταν πέντε: α) πολύ λίγο, β) λίγο, 

γ) μέτρια, δ) πολύ και ε) πάρα πολύ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των 

ασθενών και καταγράφονται στο Γράφημα 19, αναδεικνύουν ένα σημαντικό ποσοστό 
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της τάξης του 26,89% οι οποίοι δεν απάντησαν, ενώ από τους υπόλοιπους ένα μεγάλο 

ποσοστό 45,38% απάντησαν ότι οι θεράποντες ιατροί τους γνωρίζουν και εφαρμόσουν 

«πολύ» τις νέες τεχνολογίες 

  

 
Γράφημα 19: Εκτίμηση των ασθενών σχετικά με τις γνώσεις του ιατρού ως προς 

την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 

 

Γνώση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών από το νοσηλευτικό προσωπικό  

Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι ασθενείς είχαν ομοίως τις ίδιες πέντε επιλογές 

απαντήσεων. Στο Γράφημα 20 γίνεται φανερό ότι περίπου το ¼ των ασθενών ή 

ποσοστό 27,73% δεν θέλησαν να απαντήσουν στην ερώτηση. Από αυτούς που 

απάντησαν το 31,93% θεωρεί ότι η γνώση του νοσηλευτικού προσωπικού είναι 

«μέτρια», ενώ το 24,37% «πολύ». Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των 

ασθενών (1,68%) πιστεύει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό γνωρίζει και εφαρμόζει 

«πάρα πολύ» τις νέες τεχνολογίες.  

 

 
Γράφημα 20: Εκτίμηση των ασθενών σχετικά με τις γνώσεις του ιατρού ως προς 

την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 
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Εμπιστοσύνη των ασθενών προς τις νέες τεχνολογίες 

Στην ερώτηση «εμπιστεύεστε τις νέες τεχνολογίες» οι απαντήσεις που είχαν την 

δυνατότητα να δώσουν οι ασθενείς ήταν ομοίως πέντε (με τις ίδιες διαβαθμίσεις). Στο 

Γράφημα 21 γίνεται φανερό ότι το 29,41% εμπιστεύεται «πολύ» και το 21,85% «πάρα 

πολύ» τις νέες τεχνολογίες. Κατά σειρά τρίτο έρχεται το ποσοστό (19,33%) αυτών που 

εμπιστεύονται «μέτρια» και 2,52% το ποσοστό αυτών που εμπιστεύονται «λίγο» τις 

νέες τεχνολογίες. Το ποσοστό αυτών που δεν απαντούν ανέρχεται σε 26,89% και είναι 

της ίδιας περίπου κλίμακας με τις προηγούμενες δύο ερωτήσεις.  

 

 
Γράφημα 21: Εκτίμηση των ασθενών στις νέες τεχνολογίες 

 

Για να ελεγχθεί εάν διαφοροποιούνται οι άνδρες και οι γυναίκες ως προς τις 

απαντήσεις τους, κατασκευάστηκε ο Πίνακας 12 και το Γράφημα 22, απ’ όπου φαίνεται 

ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, εκτός από την περίπτωση «πολύ», την οποία 

επέλεξε το 25,0% των ανδρών και το 33,3% των γυναικών.  

 

Πίνακας 12: Κατανομή ασθενών ως προς την εμπιστοσύνη τους στις νέες τεχνολογίες 

 Άνδρες (n = 56) Γυναίκες (n = 63)  

Βαθμός εμπιστοσύνης Πλήθος Ποσοστό (%) Πλήθος Ποσοστό (%) 

Πολύ λίγο 0 0 0 0 

Λίγο 1 1,8 2 3,2 

Μέτρια 11 19,6 12 19,0 

Πολύ  14 25,0 21 33,3 

Πάρα πολύ 13 23,2 13 20,6 

Δεν απάντησαν 17 30,4 15 23,8 
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Γράφημα 22: Εμπιστοσύνη των ασθενών στις νέες τεχνολογίες σε σχέση με το φύλο 

 

Στην προσπάθεια να διερευνηθεί η κατανομή της μεταβλητής «εμπιστοσύνη στις 

νέες τεχνολογίες» σε σχέση με την ηλικία, κατασκευάστηκε το Γράφημα 23, από το 

οποίο φαίνεται ότι το 91,67% των άνω των 60 ετών δεν απάντησε καθόλου στην 

ερώτηση και μόλις ένα 8,33% έδωσε την απάντηση «μέτρια». Οι ηλικίες που 

εμπιστεύονται «πολύ» ή «πάρα πολύ» τις νέες τεχνολογίες είναι έως 40 χρονών.  

 

 
Γράφημα 23: Εμπιστοσύνη των ασθενών στις νέες τεχνολογίες σε σχέση με την ηλικία 
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4.3 Στατιστική ανάλυση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε σχέση με τις νέες 

τεχνολογίες  

 

Νέες τεχνολογίες και τρόπος ζωής ασθενών με ΣΔ 

Στην ερώτηση οι «οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει των τρόπο ζωής σας», οι 

απαντήσεις των ασθενών δόθηκαν βάσει πεντάβαθμης κλίμακας. Τα δειγματικά 

αποτελέσματα καταγράφονται στο Γράφημα 24, όπου γίνεται φανερό ότι το 31,93% 

απαντά ότι έχει επηρεαστεί ο τρόπος ζωής τους «πολύ» από τις νέες τεχνολογίες, ενώ 

ακολουθεί το 16,81% που απαντά «πάρα πολύ». Το ποσοστό που δεν απάντησαν 

εξακολουθεί να είναι μεγάλο (34,45%). 

    

 

 
Γράφημα 24: Βαθμός επηρεασμού του τρόπου ζωής των ασθενών 

από τις νέες τεχνολογίες 

 

Από το Γράφημα 25, όπου απεικονίζεται ο βαθμός επηρεασμού του τρόπου ζωής 

των ασθενών από τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με την ηλικία, φαίνεται ότι υπάρχει 

άμεση σχέση και ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν περισσότερο τις μικρότερες 

ηλικίες και λιγότερο έως καθόλου τις μεγαλύτερες.  
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Γράφημα 25: Βαθμός επηρεασμού του τρόπου ζωής των ασθενών από τις νέες 

Τεχνολογίες, σε σχέση με την ηλικία 

 

Βαθμός επηρεασμού του τρόπου θεραπείας από τις νέες τεχνολογίες 

Στην σχετική ερώτηση οι απαντήσεις που μπορούσαν να δώσουν οι ασθενείς, ήταν 

πέντε. Στο Γράφημα 26 φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων, η οποία δεν 

διαφοροποιείται σημαντικά από την αντίστοιχη της προηγούμενης ερώτησης.  

 

 
Γράφημα 26: Βαθμός επηρεασμού του τρόπου θεραπείας των ασθενών 

από τις νέες τεχνολογίες 
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Επισκέψεις στον γιατρό μετά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών  

Οι ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο συχνά επισκέπτονται τον γιατρό τους 

μετά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και οι επιλογές των απαντήσεων ήταν: α) 

καθόλου, β) σπάνια, γ) συχνά και δ) πολύ συχνά. Τα ποσοστά της κάθε μιας απάντησης 

φαίνονται στο κυκλικό διάγραμμα του Γραφήματος 27. 

Καταγράφεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (66,39%) επισκέπτεται 

«συχνά» τον γιατρό του, με δεύτερο το ποσοστό (19,33%) αυτών που τον 

επισκέπτονται «σπάνια» και τρίτο το ποσοστό αυτών που τον επισκέπτονται «πολύ 

συχνά» (10,92%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση της αντίστοιχης κατανομής αυτών που 

απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Στο Γράφημα 28 καταγράφονται τα 

αποτελέσματα, τα οποία δε φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά από το σύνολο 

του δείγματος.    

 
Γράφημα 27: Συχνότητα επισκέψεων των ασθενών στον γιατρό τους, 

μετά την εφαρμογή των  νέων τεχνολογιών 

 

 
Γράφημα 28: Συχνότητα επισκέψεων στον γιατρό τους, 

των ασθενών που εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες 
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Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις  

Στην ερώτηση «συμμετέχετε στις κοινωνικές εκδηλώσεις», οι ασθενείς είχαν να 

επιλέξουν μεταξύ των εξής απαντήσεων: α) όσο πιο συχνά μπορώ, β) ικανοποιητικά, γ) 

όχι τόσο συχνά και δ) καθόλου. Στο Γράφημα 29 που παρατίθεται, φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι από τους ασθενείς συμμετέχουν «όσο πιο συχνά μπορούν» σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις σε ποσοστό 44,54%, ενώ μόλις ένα 6,72% απαντά «καθόλου». 

 

 
Γράφημα 29: Συμμετοχή ασθενών σε κοινωνικές εκδηλώσεις 

 

 

 

Ικανοποίηση από την ζωή 

Οι απαντήσεις των ασθενών ως προς την ικανοποίηση που νιώθουν από την ζωή 

τους, δίνονται στο Γράφημα 30. Οι ασθενείς μπορούσαν να επιλέξουν τέσσερεις 

απαντήσεις: α) τον περισσότερο χρόνο, β) πολλές φορές, γ) όχι συχνά περιστασιακά και 

δ) καθόλου. Την απάντηση «καθόλου» δεν την επέλεξε κανένας από τους ασθενείς. Οι 

περισσότεροι (42,02%) απάντησαν «τον περισσότερο χρόνο», το 35,29% απάντησαν 

«πολλές φορές» και το 20,17% «όχι συχνά περιστασιακά».  

Στο Γράφημα 31 καταγράφεται η κατανομή των απαντήσεων σε σχέση με το φύλο. 

Φαίνεται να μην υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των απαντήσεων ανδρών και 

γυναικών, με την κατηγορία «τον περισσότερο χρόνο» να εμφανίζει την μεγαλύτερη 

συχνότητα.  
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Γράφημα 30: Βαθμός ικανοποίησης από την ζωή 

 

 
Γράφημα 31: Βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή, σε σχέση με το φύλο 

 

Συχνότητα αρνητικών αισθημάτων 

Οι ασθενείς στην ερώτηση πόσο συχνά καταλαμβάνονται από «αρνητικά 

συναισθήματα» όπως άγχος και απόγνωση, στο μεγαλύτερο ποσοστό απάντησαν 

«σπάνια» (51,26%), ακολουθεί η απάντηση «μερικές φορές» με ποσοστό (24,37%) και 

η απάντηση «συχνά» με ποσοστό 13,45%. Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι 

υπόλοιπες απαντήσεις (Γράφημα 32).  

Σύμφωνα με το Γράφημα 33, η κατανομή των απαντήσεων ως προς την συχνότητα 

των αρνητικών συναισθημάτων στα δύο φύλα, δεν διαφέρει σημαντικά. Θα μπορούσε 

να επισημανθεί ότι οι κατηγορίες «σπάνια» και «μερικές φορές» απαντώνται σε λίγο 
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μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ οι απαντήσεις 

«καθόλου» και «συχνά» δίνονται περισσότερο από τις γυναίκες. 

  

 
Γράφημα 32: Συχνότητα εμφάνισης αρνητικών συναισθημάτων 

 

 
Γράφημα 33: Συχνότητα αρνητικών συναισθημάτων, σε σχέση με το φύλο 

 

Ενδιαφέρον ασθενή για την εμφάνιση του 

Στην ερώτηση, «έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας για την εμφάνιση σας» το 

μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «σπάνια» (46,22%), με δεύτερη την απάντηση 

«καθόλου» σε ποσοστό 24,37%, τρίτη την απάντηση «συχνά» (13,45%) και τέταρτη 
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την απάντηση «μερικές φορές» σε ποσοστό 12,61%. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που 

αισθάνονται πολύ συχνά ότι έχουν χάσει το ενδιαφέρον για την εμφάνιση τους 

(Γράφημα 34).  

Στο Γράφημα 35 παρουσιάζεται η κατανομή του βαθμού ενδιαφέροντος για την 

εμφάνιση στα δύο φύλα. Γίνεται φανερό ότι οι κατηγορίες «καθόλου», «μερικές 

φορές», «συχνά» και «πολύ σπάνια», είναι δημοφιλέστερες στις γυναίκες, ενώ μόνο 

στην απάντηση «σπάνια», το ποσοστό των ανδρών (51,71%) είναι μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο των γυναικών (41,27%). 

 

 
Γράφημα 34: Ενδιαφέρον ασθενών για την εμφάνιση τους 

   

 
Γράφημα 35: Ενδιαφέρον ασθενών για την εμφάνιση τους, σε σχέση με το φύλο 



Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες για τον νεανικό σακχαρώδη διαβήτη 

 

Αθηνά Κολέτσα – Ιανουάριος 2017 68 

 

4.4 Συμπερασματική στατιστική  

 

Έλεγχος προσαρμογής των παραμέτρων στην κανονική κατανομή  

Όλες οι μεταβλητές που συμμετείχαν στη προηγούμενη στατιστική ανάλυση,  

ελέγχθηκαν ως προς την προσαρμογή τους στην κανονική κατανομή. Το test που 

εφαρμόστηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ήταν το test Kolmogorov-Smirnov 

και στον Πίνακα 13 αναγράφονται οι παράμετροι, η τιμή του στατιστικού και η 

σημαντικότητα του ελέγχου (Sig).  

Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου, είναι:  

 Η0: η μεταβλητή ακολουθεί κανονική κατανομή   

 Η1: μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή 

Η μηδενική υπόθεση (Η0) γίνεται δεκτή σε στάθμη σημαντικότητας 5%, όταν Sig > 

0,05. 

 

Πίνακας 13: Έλεγχος προσαρμογής των μεταβλητών στην κανονική κατανομή 

Παράμετρος Kolmogorov – 

Smirnov test 

Sig 

(2-tailed) 

Ηλικία 0,951 0,326 

Οικογενειακή κατάσταση 2,847 0,000 

Γραμματικές γνώσεις 2,094 0,000 

Χρονικό διάστημα θεραπείας 0,970 0,304 

Εργασία 2,371 0,000 

Ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες 3,065 0,000 

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 3,537 0,000 

Γνώση γιατρών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 3,246 0,000 

Γνώση νοσηλευτών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 2,816 0,000 

Εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες 2,518 0,000 

Επηρεασμός του τρόπου ζωής από τις νέες 

τεχνολογίες  

2,813 0,000 

Επηρεασμός της θεραπείας από τις νέες τεχνολογίες 3,046 0,000 

Επισκέψεις στο γιατρό 4,029 0,000 

Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις 3,012 0,000 

Ικανοποίηση από τη ζωή  2,859 0,000 

Συχνότητα αρνητικών συναισθημάτων 3,097 0,000 

Χάσιμο ενδιαφέροντος για την εμφάνιση  3,121 0,000 
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Βάσει του Πίνακα 13, εκτός από τις παραμέτρους ηλικία και χρονικό διάστημα 

θεραπείας, οι οποίες ακολουθούν κανονική κατανομή, για τις υπόλοιπες η μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται. Στα γραφήματα 36α και 36β, 35γ, δίνεται η γραφική απεικόνιση 

της προσαρμογής των παραμέτρων ηλικία και χρονικό διάστημα θεραπείας.  

     

(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 36: 

Προσαρμογή στην κανονική κατανομή 

των παραμέτρων α) ηλικία ασθενών 

και β) χρονικό διάστημα θεραπείας. 

 

(β) 

 

Συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων 

Αναζητήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που σχετίζονται με την 

ποιότητα ζωής και τις νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

του Spearman, καθώς οι περισσότερες μεταβλητές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή 

και ελέγχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ως προς την σημαντικότητα του. 

Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου, είναι:  

 Η0: Οι μεταβλητές δεν σχετίζονται μεταξύ τους  (r = 0)   

 Η1: Οι μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους  (r ≠ 0) 

Η μηδενική υπόθεση (Η0) γίνεται δεκτή σε στάθμη σημαντικότητας 5%, όταν p > 0,05. 
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Η ποιότητα ζωής των ασθενών αξιολογήθηκε βάσει των απαντήσεων που έδωσαν 

στις ερωτήσεις: 

 «Συμμετέχετε στις κοινωνικές εκδηλώσεις» 

 «Νιώθετε ικανοποίηση από την ζωή σας» 

 «Πόσο συχνά έχετε αρνητικά συναισθήματα» 

 «Έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας για την εμφάνιση σας» 

 «Οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο ζωής σας» 

 

Κρίθηκε σκόπιμο να ελεγχθεί εάν οι απαντήσεις αυτές είχαν σχέση στατιστικά 

σημαντική, με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εργασία και το 

διάστημα θεραπείας του ασθενούς. Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκαν όλες οι μεταξύ 

τους συσχετίσεις. Ο δειγματικός συντελεστής συσχέτισης (r) και η σημαντικότητα του 

ελέγχου (p), καταγράφονται στον Πίνακα 14.    

 

Πίνακας 14: Σχέση ασθενούς και ποιότητα ζωής 

 

Παράμετρος 

 Συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις 

Ικανοποίηση 

από τη ζωή 

Αρνητικά 

συναισθήματα 

Ενδιαφέρον 

για την 

εμφάνιση 

Επηρεασμός 

του τρόπου 

ζωής 

Φύλο  r -0,073 0,056 0,035 0,106 -0,030 

p 0,432 0,544 0,709 0,249 0,750 

Ηλικία r 0,164 -0,015 0,021 0,000 -0,541 

P 0,091 0,875 0,825 0,999 0,000 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

r -0,006 0,065 0,127 0,138 -0,368 

p 0,952 0,486 0,172 0,137 0,000 

Διάστημα 

θεραπείας  

r 0,092 -0,069 -0,184 -0,131 -0,249 

p 0,379 0,510 0,077 0,210 0,016 

Εργασία r -0,113 0,059 -0,004 0,077 0,004 

p 0,220 0,523 0,968 0,403 0,965 

 

Γίνεται φανερό ότι οι περισσότερες από τις παραμέτρους των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών δεν σχετίζονται με τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητα 

ζωής των ασθενών, εκτός από την παράμετρο «επηρεασμός του τρόπου ζωής», η οποία 

σχετίζεται αρνητικά με τις παραμέτρους «ηλικία» (r= -0,541), «οικογενειακή 

κατάσταση» (r= -0.368) και «διάστημα θεραπείας» (r= -0.249).  

Επιπλέον ελέγχθηκε εάν σχετίζονται η ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες και η 

εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών.   
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Η ικανοποίηση των ασθενών από τις νέες τεχνολογίες και η εμπιστοσύνη των 

ασθενών σε αυτές, αξιολογήθηκε βάσει των απαντήσεων που έδωσαν στις ερωτήσεις: 

 «Χρησιμοποιείται τις νέες τεχνολογίες» 

  «Είστε ικανοποιημένοι από τις νέες τεχνολογίες»  

  «Οι γιατροί σας γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες» 

 «Το νοσηλευτικό προσωπικό γνωρίζει και εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες» 

 «Εμπιστεύεστε τις νέες τεχνολογίες» 

 «Επισκέπτεστε το γιατρό σας» 

 

Οι συγκεκριμένες απαντήσεις, συσχετίσθηκαν με το φύλο και με την ηλικία. Ο 

δειγματικός συντελεστής συσχέτισης (r) και η σημαντικότητα του ελέγχου (p), 

καταγράφονται στον Πίνακα 15.    

 

Πίνακας 15: Σχέση ασθενούς και ικανοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Παράμετρ

ος 

 Χρήση 

Νέων 

τεχνολογι

ών 

Ικανοποίη

ση από τις 

νέες 

τεχνολογίε

ς 

Γνώση 

γιατρώ

ν 

Γνώση 

νοσηλευτ

ών 

Εμπιστοσύ

νη στις 

νέες 

τεχνολογίες 

Επισκέψε

ις στον 

γιατρό 

Φύλο  r 0,010 -0,081 0,108 0,065 0,040 0,040 

p 0,912 0,465 0,244 0,484 0,662 0,667 

Ηλικία r -0,455 -0,320 -0,469 -0,482 -0,565 -0,202 

p 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,036 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι αρνητικά σχετίζεται η ηλικία με τις 

μεταβλητές «χρήση νέων τεχνολογιών» (r= -0,455), «ικανοποίηση από τις νέες 

τεχνολογίες» (r= -0,320), «γνώση ιατρών» (r= -0,469), «γνώση νοσηλευτών» (r= -

0,482), «εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες» (r= -0,565) και «επισκέψεις στον γιατρό» 

(r= -0,202). Η σημαντικότητα του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ηλικίας και 

επισκέψεων στο γιατρό, είναι 0.036 που σημαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση αρνητική, 

αλλά σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.   
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Κεφάλαιο 5. 

Συμπεράσματα  

 

5.1 Δειγματικά συμπεράσματα 

 

Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

 Οι δειγματικές μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των ηλικιών σε άνδρες και 

γυναίκες είναι περίπου ίδιες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι 

μεταξύ 20 έως 40 ετών και για τα δύο φύλα (52% άνδρες και 44,83% γυναίκες).     

 Τα ποσοστά της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ ανδρών και γυναικών για κάθε 

μία από τις κατηγορίες «άγαμος/η» και «έγγαμος/η», δεν διαφοροποιούνται 

θεαματικά, ενώ στις δύο άλλες κατηγορίες «διαζευγμένος/η» και «χήρος/α» τα 

ποσοστά που αντιστοιχούν είναι πολύ μικρά (8,5% και 4,2% αντίστοιχα).  

 Ως προς τις «γραμματικές γνώσεις», οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες έχουν 

υψηλή μόρφωση, δηλαδή έχουν φοιτήσει σε μία ανώτερη ή ανώτατη σχολή. 

Μάλιστα το ποσοστό των γυναικών το οποίο τελείωσε μία ανώτατη σχολή (33,3%), 

είναι υψηλότερο του αντίστοιχου των ανδρών (30,4%).    

 Ως προς τον «τόπο κατοικίας» η κατανομή των ανδρών και γυναικών δεν διαφέρει, 

με τους περισσότερους να διαμένουν σε αστικές και ημιαστικές περιοχές.   

 Ως προς το «Χρονικό διάστημα θεραπείας» η ανάλυση έδειξε ότι οι περισσότεροι 

ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία από 10 έως 20 έτη. Ακολουθεί η κατηγορία 4, 

δηλαδή η κατηγορία των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία από 20 έως 30 

έτη. Οι κατηγορίες 1 και 2 (λιγότερο από 5 έτη και 5 έως 10 έτη θεραπείας) δεν 

διαφοροποιούνται ουσιαστικά, ενώ η κατηγορία με περισσότερα από 30 έτη 

θεραπείας έχει τα μικρότερα ποσοστά (0% άνδρες και 6,83% γυναίκες).   

 Στην ερώτηση «παρούσα επαγγελματική κατάσταση», απάντησαν και οι 119 

ασθενείς και η ανάλυση έδειξε  ότι οι περισσότεροι ασκούν μια εξειδικευμένη 

εργασία, με την κατανομή ως προς το φύλο να μην διαφοροποιείται σημαντικά. Το 

ποσοστό των ανέργων ανδρών (21,43%) είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο των γυναικών (12,7%), οι περισσότερες των οποίων απαντούν στην 

αντίστοιχη ερώτηση ότι ασχολούνται με τα οικιακά και όχι ότι είναι άνεργες 

(12,7%).  

 Από την ανάλυση των απαντήσεων στην ερώτηση «χρησιμοποιείται νέες 

τεχνολογίες» το 55,4% των ανδρών και το 57,1% των γυναικών απάντησαν ότι 
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κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ δεν καταγράφεται διαφοροποίηση μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και στις υπόλοιπες απαντήσεις. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται από 

τις μικρότερες ηλικίες, κάτι το οποίο είναι λογικό και αναμενόμενο. 

 Στην ερώτηση «τι είδους νέες τεχνολογίες χρησιμοποιείται», η δημοφιλέστερη 

απάντηση είναι η «αντλία ινσουλίνης συνεχούς καταγραφής», καθώς συγκεντρώνει 

42 από το σύνολο των απαντήσεων, δεύτερη είναι το «internet» και Τρίτη η 

μέτρηση χωρίς τρύπημα, δηλαδή το «Abbott Freestyle libre». 

 Οι περισσότεροι από το σύνολο των ασθενών δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» 

από τις νέες τεχνολογίες, ενώ ακολουθούν με σημαντική διαφορά ποσοστού, οι 

«πάρα πολύ» ικανοποιημένοι. 

 Από τους ασθενείς που τις χρησιμοποιούν οι περισσότεροι δηλώνουν «πολύ 

ικανοποιημένοι» και ακολουθούν οι «πάρα πολύ ικανοποιημένοι». 

 Η κατανομή της μεταβλητής «ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες» μεταξύ 

ανδρών και γυναικών που τις χρησιμοποιούν, παρουσιάζεται ίδια.  

 Η κατανομή της μεταβλητής «ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες» σε σχέση με 

την ηλικία, φαίνεται να διαφοροποιείται ανάμεσα στις νεότερες ηλικίες έως 40 ετών 

και τις μεγαλύτερες των 40 ετών. Οι νεότεροι δείχνουν να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. 

 Η σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ χρηστών και μη χρηστών των νέων 

τεχνολογιών, έδειξε να υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση, με τους μη χρήστες 

να δηλώνουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (47,06%) μέτρια ικανοποίηση, γεγονός 

που πιθανόν να αποτελεί και έναν από τους ανασταλτικούς παράγοντες χρήσης των 

νέων τεχνολογιών. Σε μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να γίνει εκτενής μελέτη 

και ανάλυση των λόγων για τους οποίους ασθενείς με ΣΔ δεν χρησιμοποιούν τις 

νέες τεχνολογίες.     

 Οι ασθενείς στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ενημερώνονται από τον Γιατρό (48,7%) 

και από τον Σύλλογο ασθενών με ΣΔ (23,5%). Πολύ λιγότερη εμπιστοσύνη 

δείχνουν στον φαρμακοποιό (7,6%) και στο οικογενειακό περιβάλλον (8,4%), ενώ 

σχεδόν καθόλου στα ΜΜΕ (2,5%). 

 Οι περισσότεροι από τους ασθενείς  πιστεύουν ότι οι γιατροί τους γνωρίζουν 

«πολύ» (45,38%) ή «πάρα πολύ» (10,92%) καλά και εφαρμόζουν τις νέες 

τεχνολογίες. Το σχετικά μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν απάντησαν στην ερώτηση 
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(26,89%), ίσως οφείλεται σε πραγματική άγνοια ή δίστασαν να εκφράσουν 

εκτίμηση για τον γιατρό τους.   

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών πιστεύει ότι είναι «μέτρια» (31,93%) ή 

«πολύ καλή» (24,37%) η γνώση του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες. Ακολουθεί το «λίγο» (10,08%), το «πολύ λίγο» (4,20%) και το «πάρα 

πολύ καλή» (1,68%).  

 Ένα μεγάλο ποσοστό (27,73%) δεν απάντησε στην ερώτηση σχετικά με την γνώση 

και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών από το νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως 

στην περίπτωση των γιατρών, έτσι και εδώ η έλλειψη απάντησης ίσως οφείλεται σε 

πραγματική άγνοια ή δεν ήθελαν να εκφράσουν άποψη. 

 Η σύγκριση μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών ως προς το κατά πόσο γνωρίζουν και 

εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες, δείχνει ότι οι ασθενείς αξιολογούν πολύ καλύτερα 

τους γιατρούς, απ’ ότι το νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Η εμπιστοσύνη των ασθενών προς τις νέες τεχνολογίες κρίνεται ικανοποιητική, 

καθώς το 52,26% απαντά ότι τις εμπιστεύεται πολύ και πάρα πολύ. Δεν 

καταγράφονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις ανδρών και γυναικών, 

εκτός από την περίπτωση «πολύ», την οποία επέλεξε το 25,0% των ανδρών και το 

33,3% των γυναικών. 

 Η ανάλυση έδειξε ότι εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες «πολύ» και «πάρα πολύ» 

έχουν οι νέοι, ηλικίας έως 40 ετών. Οι άνω των 60 δεν απαντούν στην ερώτηση.          

 Ως προς το αν «οι νέες τεχνολογίες επηρέασαν τον τρόπο ζωής» των ασθενών με 

ΣΔ, το μεγαλύτερο ποσοστό 31,93% και 16,81% απαντά ότι τον επηρέασαν «πολύ» 

και «πάρα πολύ» αντίστοιχα. Μάλιστα, αυτοί των οποίων ο τρόπος ζωής έχει 

επηρεαστεί περισσότερο από τις νέες τεχνολογίες, είναι οι νεότεροι στην ηλικία 

μικρότεροι των 40 ετών.    

 Το 30,25% και το 25,21% απάντησε ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει 

«πολύ» και «πάρα πολύ» αντίστοιχα τον τρόπο θεραπείας τους.   

 Οι περισσότεροι των ασθενών με ΣΔ επισκέπτονται «συχνά» (66,39%) τον γιατρό 

τους, με μεγάλη διαφορά από αυτούς που τον επισκέπτονται «σπάνια» (19,33%) και 

αυτούς που τον επισκέπτονται «πολύ συχνά» (10,92%). Ίδια εικόνα παρουσιάζεται 

και για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, 

ότι η συχνότητα των επισκέψεων στον γιατρό δεν έχει σχέση με το αν χρησιμοποιεί 

ο ασθενής νέες τεχνολογίες ή όχι.   
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 Το 44,54% των ερωτηθέντων στην ερώτηση «συμμετέχετε στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις», απαντά ότι συμμετέχει «όσο πιο συχνά μπορεί», ακολουθεί σε 

ποσοστό 25,21% η απάντηση «όχι τόσο συχνά», ενώ τρίτη στη διάταξη με ποσοστό 

21,85% η απάντηση «ικανοποιητικά». Φαίνεται ότι οι άνθρωποι με ΣΔ δεν χάνουν 

το ενδιαφέρον τους για τις κοινωνικές εκδηλώσεις.   

 Οι περισσότεροι των ασθενών δηλώνουν ότι «τον περισσότερο χρόνο» αισθάνονται 

ικανοποιημένοι από την ζωή τους, με την κατανομή των απαντήσεων να μην 

διαφοροποιείται μεταξύ ανδρών και γυναικών.   

 Ως προς την συχνότητα των αρνητικών συναισθημάτων, η κατηγορία «σπάνια» 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (51,26%) στο σύνολο των ασθενών, γεγονός 

που υποδεικνύει ότι η ψυχολογική κατάσταση των ασθενών με ΣΔ βρίσκεται σε 

ικανοποιητική κατάσταση. Σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών 

δεν καταγράφεται, με δημοφιλέστερη την απάντηση σπάνια και για τα δύο φύλα.    

 Ως προς το ενδιαφέρον των ασθενών για την εμφάνισή τους, η απάντηση ότι  

«σπάνια» το έχασαν, υπερτερεί με ποσοστό 46,22%, ακολουθεί η απάντηση 

«καθόλου» σε ποσοστό 24,37%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η απάντηση «συχνά» 

(13,45%) και στην τέταρτη η απάντηση «μερικές φορές» (12,61%). Γεγονός που 

δείχνει ότι οι ασθενείς διατηρούν το ενδιαφέρον για την εμφάνισή τους και 

επιβεβαιώνει την καλή ψυχολογική τους κατάσταση. Η σύγκριση μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, δείχνει ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από τους 

άνδρες για την εμφάνισή τους, γεγονός αναμενόμενο.   

 Στην κανονική κατανομή, προσαρμόζονται οι παράμετροι: ηλικία και χρονικό 

διάστημα θεραπείας 

 Από τον έλεγχο συσχετίσεων βρέθηκε ότι η «ηλικία», η «οικογενειακή κατάσταση» 

και το «διάστημα θεραπείας», επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των 

ασθενών, γεγονός που σημαίνει ότι όσο η ηλικία αυξάνεται, όπως επίσης και το 

διάστημα θεραπείας και όσο δυσμενέστερη γίνεται η οικογενειακή κατάσταση, τόσο 

περισσότερο μειώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών. 

 Επίσης, σημαντική αρνητική συσχέτιση καταγράφεται μεταξύ της ηλικίας και των 

παραμέτρων «χρήση νέων τεχνολογιών», «ικανοποίηση από τις νέες τεχνολογίες», 

«γνώση ιατρών», «γνώση νοσηλευτών», «εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες» και 

«επισκέψεις στον γιατρό». Το παραπάνω συμπέρασμα δείχνει ότι οι νεότεροι στην 

ηλικία προτιμούν και είναι ικανοποιημένοι από τις νέες τεχνολογίες και δείχνουν 

εμπιστοσύνη σε αυτές.   
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5.2 Θεωρητικά συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση η οποία προηγήθηκε, έγινε φανερό ότι η χρήση νέων τεχνολογιών 

για την αντιμετώπιση του ΣΔ, έχει υιοθετηθεί από μεγάλο ποσοστό ασθενών, στο οποίο 

εντάσσονται κυρίως οι νεότεροι. Οι ηλικιωμένοι δείχνουν μια επιφυλακτικότητα 

σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και δεν τις έχουν εντάξει στην καθημερινότητα τους.  

Η ψυχολογική κατάσταση των συγκεκριμένων ασθενών, δείχνει να είναι πάρα πολύ 

ικανοποιητική, τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άνδρες και για όλες τις ηλικίες. 

Επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος, αποτελεί το ότι συμμετέχουν σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις, πολύ σπάνια έχουν αρνητικά συναισθήματα και ενδιαφέρονται για την 

εμφάνισή τους.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από αυτές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με αυτούς που δεν τις 

χρησιμοποιούν. Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, είναι: α) η αντλία ινσουλίνης 

συνεχούς καταγραφής, β) το internet και γ) η μέτρηση χωρίς τρύπημα, δηλαδή το 

«Abbott Freestyle libre». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση «internet», η οποία 

δηλώνει ότι κάποιοι ασθενείς την χρήση του internet την θεωρούν νέα τεχνολογία. 

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας, είναι ότι οι ασθενείς εμπιστεύονται για 

την ενημέρωσή τους, με συντριπτική πλειοψηφία το θεράποντα γιατρό, ενώ ακολουθεί 

η κατηγορία φίλοι και με πολύ μικρότερο ποσοστό οι υπόλοιπες κατηγορίες 

(φαρμακοποιοί και οικογενειακό περιβάλλον), με τα ΜΜΕ να καταγράφουν ελάχιστο 

ποσοστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία «φίλοι» ιδιοχείρως μέσα σε 

παρένθεση, οι ίδιοι πρόσθεταν την λέξη σύλλογος. Γεγονός που δείχνει την 

εμπιστοσύνη που έχουν στο σύλλογο (ΕΛ.Ο.ΔΙ.), ο οποίος, όπως καταδεικνύεται εκτός 

από πληροφορίες σχετικές με την ασθένεια, τους παρέχει ένα ζεστό και φιλικό 

περιβάλλον.     

 

5.3 Πρακτικές επιπτώσεις της έρευνας  

 

Μέσα από την ανάλυση η οποία έγινε, φαίνεται ότι οι νέες τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό ποσοστό από τους πάσχοντες από νεανικό ΣΔ, το 

οποίο με κατάλληλη ενημέρωση, μελλοντικά θα πρέπει να αυξηθεί. Οι νεότεροι είναι 

αυτοί που εμπιστεύονται και υιοθετούν τους νέους τρόπους θεραπείας, ενώ οι 

ηλικιωμένοι εμφανίζονται διστακτικοί και αρνητικοί στη χρήση τους. Επίσης, γίνεται 

αντιληπτό ότι η ενημέρωση των ασθενών γίνεται κυρίως από τους γιατρούς και από τον 
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σύλλογο των ασθενών, γεγονός που δείχνει ότι αυτούς περισσότερο εμπιστεύονται οι 

ασθενείς και πολύ λιγότερο τους φαρμακοποιούς και τα ΜΜΕ. 

Γενικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ενημέρωση των ασθενών ως προς τις νέες 

τεχνολογίες, είναι ανεπαρκής και ελλιπής. Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την 

αντιμετώπιση του ΣΔτ1 και την σωστή χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, θα 

πρέπει να οργανωθούν διάφορες ημερίδες, στις οποίες θα πρέπει να συμμετέχουν και οι 

ίδιοι οι ασθενείς. Επίσης, να γίνουν ενημερωτικά συνέδρια σε γιατρούς και νοσηλευτές 

και να δημοσιεύονται άρθρα από ειδικούς, οι οποίοι είναι γνώστες του θέματος και όχι 

από απλούς δημοσιογράφους. Το internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ασθενείς 

για την ενημέρωση τους, όμως θα πρέπει να επιλέγονται επιστημονικοί ιστότοποι, 

ενημερωμένοι με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες θα παρέχονται στους χρήστες 

με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο. Τέλος, όπως μας έδειξε και η έρευνα, οι ασθενείς 

εφόσον έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στο σύλλογό τους, ΕΛ.Ο.ΔΙ., θα έπρεπε μέσω του 

συλλόγου να γίνονται ενημερώσεις και μαθήματα για το πώς οι ασθενείς θα μπορούσαν 

να έχουν πρόσβαση, καθώς και να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τα 

πληροφοριακά συστήματα.      

 

5.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

 

Σε μια μελλοντική έρευνα, στην οποία θα συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός ατόμων 

με νεανικό ΣΔ, θα οδηγήσει στην εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων σχετικά με 

την χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης, έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε 

γιατρούς, για το αν γνωρίζουν και συνιστούν στους ασθενείς τους, τις νέες τεχνολογίες. 

Τέλος, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε το δείγμα να απαρτίζεται από ασθενείς στην Ελλάδα 

και σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των απόψεων των 

Ελλήνων και ξένων ασθενών.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

Η διενέργεια αυτού του ερωτηματολογίου, θα μας βοηθήσει 

να κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό και πώς, οι πάσχοντες από 

νεανικό διαβήτη χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα 

και νέες τεχνολογίες όσον αφορά τη θεραπεία τους, τον τρόπο 

και την ποιότητα ζωής τους. 

Πέντε λεπτά από τον χρόνο σας θα βοηθήσουν έτσι ώστε να 

περατωθεί η έρευνα με επιτυχία. 

Σας ευχαριστώ πολύ!!! 

 Κολέτσα Αθηνά 
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Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες για τον  

Νεανικό Σακχαρώδη Διαβήτη 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς 

 

1. Φύλο:  

Α. Άνδρας    

Β. Γυναίκα   

  

2. Ηλικία ……………. 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  

Α. Άγαμος-η    

Β.  Έγγαμος-η    

Γ. Διαζευγμένος-νη   

Δ. Χήρος-ρα   

 

4. Γραμματικές γνώσεις:  

Α. Αγράμματος    

Β. Δημοτικό     

Γ. Γυμνάσιο     

Δ. Λύκειο     

Ε. Ανώτερη σχολή    

Στ. Ανώτατη Σχολή    

 

5. Τόπος Κατοικίας:  

Α. Αστική περιοχή    

Β. Ημιαστική     

Γ. Αγροτική    
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6. Χρονικό διάστημα που βρίσκεστε σε θεραπεία: 

Α. Έτη……………………….. 

Β. Μήνες…………………….. 

 

7. Εργασία που έχετε τώρα 

Α. Άνεργος       

Β. Ανειδίκευτος εργάτης      

Γ. Εξειδικευμένη εργασία     

Δ. Συνταξιούχος      

Ε. Μαθητής, σπουδαστής      

Στ. Οικιακά           

 

 

Ασθενείς και Νέες τεχνολογίες 

 

Οι ασθενείς καλούνται να δώσουν την απάντηση στις ερωτήσεις 2 έως 7, σε κλίμακα από 

το 1 έως το 5. 

 

1. Χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες:……………………………… 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 

2. Αν «ΝΑΙ» ποιες είναι αυτές:……………………………………… 

 

3. Είστε ικανοποιημένοι από τις νέες τεχνολογίες:  

1 =  Πολύ λίγο     

2 = Λίγο     

3 = Μέτρια     

4 = Πολύ     

5 = Πάρα πολύ    

 

4. Πώς ενημερωθήκατε σχετικά με τις νέες τεχνολογίες:  

1 =  Γιατρό       
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2 = Φαρμακοποιό       

3 = Οικογενειακό περιβάλλον      

4 = Φίλοι        

5 = Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης     

 

5. Οι γιατροί σας γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες: 

1 =  Πολύ λίγο     

2 = Λίγο     

3 = Μέτρια     

4 = Πολύ     

5 = Πάρα πολύ    

 

6. Το ιατρικό προσωπικό έχει γνώση των νέων τεχνολογιών:  

1 =  Πολύ λίγο     

2 = Λίγο     

3 = Μέτρια     

4 = Πολύ     

5 = Πάρα πολύ    

 

7. Εμπιστεύεστε τις νέες τεχνολογίες:  

1 =  Πολύ λίγο     

2 = Λίγο     

3 = Μέτρια     

4 = Πολύ     

5 = Πάρα πολύ    

 

Νέες Τεχνολογίες για τον  

Σακχαρώδη Διαβήτη και Ποιότητα ζωής ασθενών 

 

1. Οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο ζωής σας:  

1 =  Πολύ λίγο     

2 = Λίγο     

3 = Μέτρια     

4 = Πολύ     
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5 = Πάρα πολύ    

 

2. Οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο θεραπεία σας:  

1 =  Πολύ λίγο     

2 = Λίγο     

3 = Μέτρια     

4 = Πολύ     

5 = Πάρα πολύ    

 

3. Επισκέπτεστε το γιατρό σας (Μετά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών):  

1 = Καθόλου    

2 = Σπάνια    

3 = Συχνά     

4 = Πολύ συχνά   

 

4. Συμμετέχετε στις κοινωνικές εκδηλώσεις: 

Α. Όσο πιο συχνά μπορώ    

Β. Ικανοποιητικά     

Γ. Όχι τόσο συχνά     

Δ. Καθόλου      

 

5. Νιώθετε ικανοποίηση από την ζωή σας: 

Α. Τον περισσότερο χρόνο    

Β. Πολλές φορές     

Γ. Όχι συχνά-περιστασιακά     

Δ. Καθόλου      

 

6. Συχνότητα αρνητικών συναισθημάτων όπως απόγνωση, άγχος: 

1) Καθόλου     

2) Σπάνια     

3) Μερικές φορές   

4) Συχνά     

5) Πολύ συχνά     

 

7. Έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας για την εμφάνιση σας: 
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1) Καθόλου     

2) Σπάνια     

3) Μερικές φορές   

4) Συχνά     

5) Πολύ συχνά     
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