
                      

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

 ………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………..  

                              

ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(BUDGET IMPACT ANALYSIS) ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 

ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

της 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗ 

Υποβλήθηκε ως αιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

 

 

 

 

Ιανουάριος 2018 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Οικογένειά μου 

 

Στους Γονείς μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Ευχαριστίες 

 

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του 

εξωτερικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου κου ΣΤΑΦΥΛΑ Παναγιώτη, τον οποίο θα 

ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να εκφράσω την πεποίθηση, ότι η μελέτη δε θα είχε 

πραγματοποιηθεί χωρίς την μεγάλη του εμπειρία σε σχέση με την επιλογή του θέματος, 

την άμεση και τεκμηριωμένη βοήθειά του κάθε φορά που χρειάστηκε και την 

ενθάρρυνση και υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο. 

Ευχαριστώ επίσης τον Αν. Καθηγητή και Συντονιστή του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος, κ. Βασίλειο ΑΛΕΤΡΑ για την οργάνωση ενός πλήρους και 

ενδιαφέροντος προγράμματος και τη συνεχή υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση σε όλες 

τις δυσκολίες που ανέκυψαν. 

Για την υποστήριξή τους στην προσπάθειά μου την περίοδο αυτή θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τη φίλη και επίκουρη Καθηγήτρια Βιοστατιστικής κα Άννα-Μπεττίνα 

Χάιδιτς για τη ανταπόκρισή της σε όλες μου τις απορίες καθώς και τις φίλες και 

συμφοιτήτριες για την συνεχή παρουσία τους Σοφία ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ, Χριστίνα ΜΗΚΕ 

και Μυρτώ ΤΖΙΝΕΒΗ. 

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου, για την οικονομική, ψυχολογική, πρακτική 

βοήθεια που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και κυρίως για την 

ατελείωτη υπομονή. 

 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2018 

Σταματία Κ. Κόκκαλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ανάλυση επιπτώσεων του προϋπολογισμού σε σχέση με 

μία παρέμβαση σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, μία νόσο ιδιαίτερα συχνή στην 

Ελλάδα. Η ανάλυση επιπτώσεων του προϋπολογισμού είναι μία οικονομική αξιολόγηση, η 

οποία καλείται να συμπληρώσει τις μελέτες κόστους αποτελεσματικότητας, παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με την οικονομική δυνατότητα εφαρμογής μίας ιατρικής 

παρέμβασης. Η παρέμβαση που επιλέχθηκε είναι η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση της 

αλλαγής του τρόπου ζωής σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη. Η παρέμβαση επιλέχθηκε, 

γιατί υποστηρίζεται από ενδείξεις επιπέδου Α ως προς την αποτελεσματικότητά της και 

μπορεί να είναι ευρέως εφαρμόσιμη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο Σακχαρώδης 

Διαβήτης σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί μία σύνθετη χρόνια 

νόσο με μεγάλο κόστος, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στις χρόνιες επιπλοκές της 

νόσου. Για τη διενέργεια της μελέτης ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της ISPOR (International 

Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research) και τα δεδομένα της ανάλυσης 

στηρίχθηκαν στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η παρέμβαση της εκπαίδευσης στα 

υγιεινοδιαιτητικά μέτρα υπολογίστηκε ότι θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη ρύθμιση 

του Σακχαρώδη Διαβήτη και άρα την εμφάνιση λιγότερων χρόνιων επιπλοκών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν, ότι πριν την παρέμβαση και για γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 

7,9% το κόστος συνολικής διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη υπολογίστηκε στα 

6.283.742.739,62€, ενώ η παρέμβαση οδήγησε στη μείωση της γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης στο 7,1%. Αντίστοιχα, το κόστος μειώθηκε κατά 20% φτάνοντας τα 

5.037.090.684,70€. Το αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης της δαπάνης μετά την 

παρέμβαση διατηρήθηκε, αν και σε διαφορετικά ποσοστά, στην ανάλυση αβεβαιότητας.  
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Abstract 

This study is a budget impact analysis concerning an intervention in patients with 

diabetes mellitus, a disease very common in Greece. A Budget Impact Analysis is an 

economic evaluation that complements cost-effectiveness studies by providing 

information on the financial feasibility of a medical intervention. The intervention chosen 

is self-management education of lifestyle changes in patients with diabetes mellitus. This 

intervention was chosen because it is supported by Level A evidence regarding its 

effectiveness and can be widely applicable in Primary Health Care. Diabetes mellitus in 

this context is of interest, because it is a complicated, chronic, high-cost disease, due 

largely to its chronic complications. The ISPOR (International Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes Research) guidelines were followed for the study, 

and the analysis data was based on a review of the literature. The intervention of lifestyle 

modification education has been calculated to result in better regulation of diabetes 

mellitus and hence the occurrence of fewer chronic complications. The results showed 

that prior to intervention and for glycosylated hemoglobin of 7.9%, the cost of diabetes 

mellitus was estimated  at 6.283.742.739,62€, while intervention led to a decrease in 

glycosylated hemoglobin to 7,1%. Respectively, costs fell by 20% to 5.037.090.684,70€. 

The result of the significant reduction in post-intervention expenditure was sustained, 

albeit at different rates in the uncertainty analysis. 
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1. Κυρίως σώμα 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία μελέτη ανάλυσης επιπτώσεων του προϋπολογισμού 

(Budget Impact Analysis- ΒΙΑ) σκοπός της οποίας είναι η εκτίμηση, με βάση τη 

μεθοδολογία μίας ανάλυσης επίπτωσης του προϋπολογισμού, της αναμενόμενης αλλαγής 

στα έξοδα του συστήματος υγείας, μετά από την υιοθέτηση της εκπαίδευσης των 

ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στην αυτοδιαχείριση της νόσου, ιδιαίτερα στους τομείς 

της υιοθέτησης κατάλληλης διατροφής, προγραμμάτων φυσικής άσκησης, διακοπής 

καπνίσματος και πρόληψης της ψυχολογικής επιβάρυνσης. Η μελέτη βασίζεται σε 

δεδομένα από τη βιβλιογραφία. Η κύρια εκτίμηση του κόστους βασίζεται στον 

υπολογισμό του άμεσου κόστους, και κυρίως του κόστους των επιπλοκών της νόσου. Την 

ανάλυση συμπληρώνει ανάλυση αβεβαιότητας. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

A. Γενικά για το Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) 

 

O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μία χρόνια νόσος, η οποία καθορίζεται από τα 

επίπεδα της υπεργλυκαιμίας και τον κίνδυνο εμφάνισης μικρο- και μακροαγγειακών 

επιπλοκών (WHO, (2006)). Ο ΣΔ τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί το 90% των ασθενών με 

διαβήτη παγκοσμίως και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του σωματικού βάρους και τη 

φυσική αδράνεια. 

O όρος ΣΔ περιγράφει μία μεταβολική διαταραχή πολλαπλής αιτιολογίας, η οποία 

οφείλεται σε διαταραχές του μεταβολισμού, τόσο των υδατανθράκων όσο και των λιπών 

και των πρωτεϊνών, και σχετίζεται με διαταραχές της έκκρισης ή/και της δράσης της 

ινσουλίνης. Οι επιδράσεις του ΣΔ περιλαμβάνουν μακροχρόνια καταστροφή, 

δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων. Ο ΣΔ μπορεί να εμφανιστεί με 

χαρακτηριστικά συμπτώματα, όπως δίψα, πολυουρία, διαταραχές στην όραση και 

απώλεια βάρους. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να αναπτυχθεί κετοξέωση ή μη 

κετοτική υπεροσμωτική κατάσταση, η οποία να οδηγήσει σε καταστολή, κώμα, ακόμα 

και στο θάνατο, αν δεν υπάρξει θεραπεία (Gottsater et al, (1993)). Συχνότερα, τα 

συμπτώματα είναι ήπια ή απόντα και η υπεργλυκαιμία και οι λειτουργικές αλλαγές, που 

συνεπάγεται, είναι παρούσες μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη διάγνωση (Αlberti 

και Zimmet, (1998))  

Διάφοροι παθογενετικοί μηχανισμοί εμπλέκονται στην εξέλιξη του ΣΔ. Αυτοί 

περιλαμβάνουν διαδικασίες, που καταστρέφουν τα β-κύτταρα του παγκρέατος με 

αποτέλεσμα ανεπάρκεια ινσουλίνης, και άλλες που σχετίζονται με αντίσταση στην 

ινσουλίνη. Σαν αποτέλεσμα, ο Διαβήτης είναι μία πολύπλοκη νόσος, η οποία απαιτεί 

συνεχή ιατρική φροντίδα με σύνθετες στρατηγικές μείωσης των κινδύνων, πέρα από την 

ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης (Kahn, (2003)). Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρισης των ασθενών και η υποστήριξή τους είναι σημαντική στην αποφυγή 

οξέων επιπλοκών και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων. Ισχυρές ενδείξεις 

υπάρχουν, οι οποίες υποστηρίζουν μία σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση των 

διαβητικών εκβάσεων (Marathe και Gao και Close, (2017)).  

Ο ΣΔ αποτελεί μία νόσο γύρω από την οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα μεγάλη 

κινητικότητα. Για περισσότερο από 10 χρόνια υπήρξε μία σταθερή βελτίωση του 

ποσοστού των ασθενών με διαβήτη, που πετυχαίνουν τη συνιστώμενη τιμή 
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γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων της 

LDL (Low Density Lipoprotein) χοληστερόλης λαμβάνοντας στατίνες (Ali et al, (2013)). 

Η μέση τιμή της HbA1c εθνικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) στα 

άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη έχει μειωθεί από 7,6% το 1999-2002 στο 7,2% το 2007-

2012 βάση της μελέτης NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), 

ενώ οι νεαρότεροι ενήλικες έχουν μικρότερη πιθανότητα να επιτύχουν τους στόχους από 

τους μεγαλύτερους ενήλικες. Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από βελτιώσεις στα 

καρδιαγγειακά συμβάματα και οδήγησε σε σημαντική μείωση των μικροαγγειακών 

επιπλοκών (Menge et al, (2015)).  Παρόλαυτα, 33-49% των ασθενών δε συμμορφώνονται 

με τους γλυκαιμικούς στόχους, τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, 

ενώ μόνο το 14% επιτυγχάνει τους στόχους για το σύνολο των παραπάνω παραγόντων, 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα και το κάπνισμα. Συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, 

όπως οι νεαροί ενήλικες, οι ασθενείς με μεγάλη συννοσυρότητα ή με κοινωνικές και 

οικονομικές δυσκολίες,  αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολα την επίτευξη φροντίδας, 

παραμένοντας στους θεραπευτικούς στόχους (Doerr et al, (2011)). Ακόμα και μετά από 

στάθμιση για διάφορους παράγοντες που αφορούν στους ασθενείς, η μεγάλη 

ανομοιoμορφία στην ποιότητα διαχείρισης του διαβήτη ανάμεσα στους διαφορετικούς 

παρόχους υγείας και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι ενδεικτική των μεγάλων 

βελτιώσεων, που επιδέχεται το σύστημα (Wang και Geiss και Cheng, (2011)).  

 

Β. Επιδημιολογία του ΣΔ στην Ελλάδα 

 

Παρόλη την εξέλιξη στη θεραπεία του ΣΔ2 τις τελευταίες δεκαετίες, η νόσος παραμένει 

ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και ένα αυξανόμενο βάρος στις παγκόσμιες 

οικονομίες (Turnbull et al, (2009)). Έχει σχετιστεί με μείωση της διάρκειας ζωής, καθώς 

το 2004 υπολογίστηκε ότι 3,4 εκ άνθρωποι πέθαναν από τις συνέπειες της αυξημένης 

γλυκόζης στο αίμα (Capri και Βarbieri, (2015)). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) αναφέρεται  στο ΣΔ, ως την αναμενόμενη έβδομη αιτία θανάτου το 2030 

(Koloverou et al, (2014)). Παγκόσμια, υπάρχει μία αυξανόμενη τάση στον επιπολασμό 

του ΣΔ2. Μία μελέτη των Wild και συνεργατών έδειξε, ότι η επιδημία του Διαβήτη θα 

συνεχιστεί ακόμα και αν αναχαιτιστεί η αύξηση των επιπέδων της παχυσαρκίας. Η τάση 

αυτή γίνεται πιο ανησυχητική, καθώς ο επιπολασμός της παχυσαρκίας φαίνεται να έχει 

αυξητική πορεία (Wild et al, (2006)). 
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Εικόνα 1. Παγκόσμιος επιπολασμός ΣΔ (Αvailable from: 

https://www.slideshare.net/mgmcricommunitymed/epidemiology-of-diabetes-mellitus-

67329071) 

O επιπολασμός του Διαβήτη (τόσο του τύπου1 όσο και του τύπου 2) υπολογίζεται να 

αυξηθεί κατά 54% και να αφορά σε 54,9 εκατομμύρια Αμερικανούς μεταξύ του 2015 και 

του 2030. Οι ετήσιοι θάνατοι θα αυξηθούν στο ίδιο διάστημα κατά 38%, φτάνοντας τους 

385.000, και τα κόστη από τη διαχείριση του ΣΔ κατά 53%, ξεπερνώντας τα 622 δις 

δολάρια, το 2030. (Rowley et al, (2017)). 

 

Εικόνα 2. Αύξηση του επιπολασμού του ΣΔ μέχρι το 2010 στις ΗΠΑ. (Rowley et al, 

2017) 

https://www.slideshare.net/mgmcricommunitymed/epidemiology-of-diabetes-mellitus-67329071
https://www.slideshare.net/mgmcricommunitymed/epidemiology-of-diabetes-mellitus-67329071


5 
 

Ο ΣΔ2 έχει αναχθεί σε επιδημία και αφορά περίπου στο 6% του ενήλικου πληθυσμού στο 

Δυτικό κόσμο (Koloverou et al, (2014)). Στην Ελλάδα, η προβολή του επιπολασμού του 

ΣΔ2 για το 2002 ήταν 7,6% στους άνδρες και 5,9% στις γυναίκες (Panagiotakos et al, 

(2005)). Mελέτη σε αστικό πληθυσμό έδειξε συνολικό επιπολασμό διαγνωσμένου ΣΔ ίσο 

με 8,7% (95% CI(Confidence Intervals): 7,7-9,8%), (Gikas, (2004)). Μετά από στάθμιση 

για την ηλικία στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό (απογραφή 2001), η προβολή του 

επιπολασμού υπολογίστηκε στο 8,2%. Στη μελέτη, ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου, 

καταγράφηκαν η αυξανόμενη ηλικία, το ανδρικό φύλο, η παχυσαρκία, το οικογενειακό 

ιστορικό ΣΔ, η υπέρταση και στις γυναίκες το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η πιθανότητα 

να έχει κάποιος διαβήτη με οικογενειακό ιστορικό ΣΔ και παχυσαρκία ήταν 25 φορές 

μεγαλύτερη. 

Άλλη μελέτη σε αγροτικό πληθυσμό υπολόγισε τον επιπολασμό του ΣΔ στο 7,8 % (95% 

CI: 5,9-12,5), ενώ οι γνωστοί διαβητικοί ήταν το 5,3% του πληθυσμού και το 2,5% οι 

αδιάγνωστοι (Melidonis et al, (2006)). Ακόμα η μελέτη έδειξε αύξηση του επιπολασμού 

του ΣΔ με την αύξηση της ηλικίας (41-50 έτη: 6,4% vs 71-80 έτη 14,1%, p<0.05). 

Διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη βρέθηκε σε ποσοστό 1,9%. Ακόμα, η ηλικία, η 

παχυσαρκία, το οικογενειακό ιστορικό ΣΔ, η αρτηριακή υπέρταση και τα αυξημένα 

επίπεδα τριγλυκεριδίων σχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με την αύξηση του 

επιπολασμού του ΣΔ (p<0.001). 

        Οι παραπάνω μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε τμήματα του πληθυσμού. Μελέτη από 

δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αναφέρεται σε 10.222.779 άτομα, 

αντιστοιχώντας στο 95% του ελληνικού πληθυσμού. Ο επιπολασμός των ατόμων που 

συνταγογραφούν φάρμακα για το ΣΔ είναι 7,0% (720.764), και κυμαίνεται από 0,08% 

στα παιδιά και τους εφήβους μέχρι 8,2% στους ενήλικες και 30,3% στα άτομα πάνω των 

75 ετών. Ο επιπολασμός του ΣΔ1 ήταν 0,24%, με σαφή κυριαρχία στο ανδρικό φύλο, ενώ 

τα περισσότερα περιστατικά εμφανίστηκαν μετά την ηλικία των 14 ετών. Η μετφορμίνη 

ήταν το συχνότερα συνταγογραφούμενο φάρμακο στο ΣΔ2 (77,4%) και ακολουθούσαν οι 

αναστολείς  της διπεπτιδυλοπεπτιδάσης 4 (DPP-4), (44,8%) και οι σουλφονυλουρίες 

(34,5%), ενώ σε ινσουλινοθεραπεία ήταν 19,4% των ασθενών (Liatis et al, (2016)). 

 

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται οι μελέτες που περιγράφουν τον επιπολασμό του ΣΔ στην 

Ελλάδα. 
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Πίνακας 1. Μελέτες επιπολασμού του ΣΔ στον Ελλαδικό χώρο 

 

Μελέτη 

επιπολασμού 

Επιπολασμός% 

(CI95%)- 

Άντρες/Γυναίκες 

(όπου αναφέρεται) 

Σχόλια 

Tentolouris 

et al, 2009 

4,11(3,70/4,52) Στο σύνολο του πληθυσμού, 

Kαταγραφή αυτο-αναφοράς ΣΔ 

Κatsilambros 

et al, 1993 

4,0(3,7-4,3)- (3,6/4,3) Στο σύνολο του πληθυσμού 

Μelidonis et 

al, 2006 

7,8(5,9-12,5)-(7,1/7,6) Στην Αρκαδία. Σε ηλικίες >70 ετών 

14,1% 

Tsirona et al, 

2016 

11,61 (13,98/9,25) >18 ετών 

Lionis et al, 

1996 

1,52 Mελέτη των φακέλων ασθενών στο 

Κέντρο Υγείας Σπιλίου 

Papazoglou 

et al, 1995  

29,1 \Μελέτη στη Βόρεια Ελλάδα σε 

ηλικιωμένους 

Koloverou et 

al, 2014 

12,9(10,4-15,4)-

(13,4/12,4) 

Hλικίες 18-87, 10-ετής επίπτωση 

Lionis et al, 

2001 

6,9(6,25-6,34)-

(6,3/7,5) 

Στην Κρήτη. Σε ηλικίες >65 ετών 

29,6% 

Liatis et al, 

2016  

7(7,03/1,00) Στοιχεία από 95% των ασθενών που 

χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση. Σε ηλικίες >75 

ετών 30,3% 

Gikas et al, 

2004 

8,7(97,7-9,8) Μελέτη αυτοαναφοράς στη 

Σαλαμίνα 

Gikas et al, 

2008 

9,5(9,7/9,3) Επανάληψη της μελέτης στη 

Σαλαμίνα 

 

Μία ελληνική μελέτη σε ένα μεγάλο δείγμα αγροτικού, ημιαστικού και αστικού 

πληθυσμού έδειξε ότι ο ΣΔ2 σχετίζεται με την αυξημένη ηλικία, την παχυσαρκία, την 
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έκθεση στο κάπνισμα και το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Τentolouris et al, 

(2012)). 

 

Γ. Επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη 

 

Οι επιπλοκές του ΣΔ περιλαμβάνουν τις οξείες επιπλοκές, όπως το κετοτικό ή μη 

κετοτικό υπεροσμωτικό κώμα και την υπογλυκαιμία (Rombopoulos et al, (2013)), και τις 

χρόνιες επιπλοκές, καθώς και την ανάγκη νοσηλείας (Papatheodorou et al, (2015)). 

Οι χρόνιες επιπλοκές περιλαμβάνουν τις μικροαγγειακές επιπλοκές, όπως την 

αμφιβληστροειδοπάθεια και την εξέλιξή της σε τύφλωση, τη νεφροπάθεια, η οποία 

αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας και τη νευροπάθεια, η οποία 

αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβητικού ποδιού, ακρωτηριασμών και αρθρώσεων 

Charcot, καθώς και διαταραχών του αυτόνομου νευρικού συστήματος περιλαμβανομένης 

της σεξουαλικής δυσλειτουργίας και της διαβητικής γαστροπάρεσης. Η κύρια αιτία της 

αυξημένης θνησιμότητας των ατόμων με ΣΔ είναι οι μακροαγγειακές επιπλοκές, κυρίως 

δε η καρδιαγγειακή και η στεφανιαία νόσος. Άλλες μακροαγγειακές επιπλοκές είναι η 

περιφερική αρτηριακή και η εγκεφαλική ισχαιμική νόσος. Ασθενείς με ΣΔ έχουν 2 με 4 

φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου από άτομα χωρίς ΣΔ 

(Huxley και Barzi και Woodward, 2006). Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, ακόμα και μετά 

από στάθμιση για κλασσικούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η υπέρταση και 

η δυσλιπιδαιμία (Pelletier και Smith και Βοye, (2008)). 

Στις ΗΠΑ οι συχνότερες επιπλοκές στους ενήλικες με ΣΔ τύπου 2 ήταν η μη 

αντιδραστική αμφιβληστροειδοπάθεια (22,2%), η νεφρική νόσος (21,1%), και η 

καρδιακή ανεπάρκεια (13,5%), ενώ οι πιο ακριβές επιπλοκές ήταν η αντιμετώπιση της 

νεφρικής νόσου (50.216$/έτος), η καρδιακή ανεπάρκεια (15.251$/έτος) και η περιφερική 

αγγειακή νόσος (13.696/έτος) (Υeaw et al, (2014)). Στην Ελλάδα σε μία μελέτη 

αναφέρεται ότι οι επιπλοκές ήταν κατά μέσο όρο (Μ.Ο.) 2,0 (1,3), (Μ.Ο./Τυπική 

απόκλιση) στην ομάδα των ασθενών με HbA1c >7% και 2,2(2,2), (Μ.Ο./Τυπική 

απόκλιση) στην ομάδα με  HbA1c <7% και η διαφορά αυτή όσον αφορά στο κόστος δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p=0,091), (Migdalis et al, (2014)) 
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Δ. Κριτήρια ρύθμισης στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

 

Η American Diabetes Association (ADA) συνιστά μείωση της HbA1c κάτω του 7% 

στους περισσότερους ασθενείς για τη μείωση της επίπτωσης της μικροαγγειακής νόσου 

(American Diabetes Association, (2017)). Οι ενδείξεις συσχέτισης της HbA1c με τις 

μακροαγγειακές επιπλοκές είναι λιγότερο ισχυρές, λόγω της χρόνιας, προοδευτικής 

φύσης του ΣΔ και των επιδράσεων της μεταβολικής μνήμης (Ηolman, (2008)). Η HbA1c 

αντανακλά τη γλυκαιμία κατά προσέγγιση τους τρεις τελευταίους μήνες και έχει ισχυρή 

προγνωστική αξία για τις επιπλοκές του ΣΔ (Αlberts et al, (2010)). Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με μία μέση τιμή γλυκόζης πλάσματος μεταξύ 150 και 160 mg/dL. Ιδανικά, η 

γλυκόζη νηστείας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 130 mg/dL και η μεταγευματική τα 180 

mg/dL (Elgart et al, (2016)).  Πιο αυστηρή ρύθμιση (6-6,5%) θα μπορούσε να είναι ο 

στόχος σε επιλεγμένους ασθενείς (με μικρή διάρκεια νόσου, μεγάλο προσδόκιμο 

επιβίωσης, απουσία καρδιαγγειακής νόσου). Αντίθετα, λιγότερο αυστηρή θα μπορούσε 

να είναι η ρύθμιση (7,5-8%) σε ασθενείς με ιστορικό βαρέων υπογλυκαιμιών, μικρού 

προσδόκιμου, με προχωρημένες επιπλοκές, βαριά συννοσυρότητα και σε ασθενείς που 

δυσκολεύονται να πετύχουν τους στόχους, παρά την εντατικοποιημένη θεραπεία και την 

επιμελή εκπαίδευση στην αυτό-διαχείριση (Inzucchi et al, (2012)). Οι επιθυμίες και οι 

αξίες του ασθενή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους στόχους της ρύθμισης, καθώς η 

επίτευξη κάθε ελέγχου της νόσου απαιτεί ενεργή συμμετοχή και δέσμευση από την 

πλευρά, τόσο του ιατρού όσο και του ασθενή (Polyzos και Kountouras, (2012)) 

Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές παρέχουν ισχυρές ενδείξεις, ότι ο αυστηρός 

γλυκαιμικός έλεγχος επιτυγχάνει μείωση των μικροαγγειακών επιπλοκών του ΣΔ. Η 

επίδραση στην καρδιαγγειακή νόσο, αν και θετική, είναι μικρότερη και απαιτεί 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να φανεί. Παρόλαυτα, η καλή γλυκαιμική ρύθμιση 

μαζί με την καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων, φαίνεται να αυξάνει 

το χρόνο για την εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών (Ηolman et al, (2008)).  

Πρώτη η μελέτη UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) στο βραχίονα της εντατικής 

παρέμβασης πέτυχε μέση τιμή γλυκοζυλιωμένης 7%, ενώ στο βραχίονα της συμβατικής 

θεραπείας η μέση τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ήταν 7,9%. Η διαφορά αυτή 

του 1% περίπου σχετίστηκε με 16% μείωση του κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος του 

μυοκαρδίου (σχετικός κίνδυνος 0,84, 95%CI:0,71-1,0). Δε βρέθηκαν διαφορές στις 

υπόλοιπες καρδιαγγειακές εκβάσεις (UKPDS Group 33, (1998)). Λαμβάνοντας υπόψη, 

ότι οι περισσότεροι ασθενείς χωρίς ΣΔ έχουν τιμές HbA1c μικρότερες του 6,5%, η 
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ερώτηση παρέμενε μετά την ολοκλήρωση της UKPDS, αν ο στόχος της HbA1c θα πρέπει 

να είναι πιο κοντά στα φυσιολογικά όρια. Ακολούθησαν οι μελέτες ACCORD, 

ADVANCE και VADT με μέσες τιμές HbA1c στους βραχίονες παρεμβάσεις 6,4%, 6,3% 

και 6,9% αντίστοιχα, καθώς και μετα-αναλύσεις αυτών, καταλήγοντας, ότι οι αυστηρές 

τιμές της HbA1c μειώνουν σημαντικά τα καρδιαγγειακά συμβάματα με αυξημένο τον 

κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής υπογλυκαιμίας. Παραμένει δηλαδή αναπάντητο το ερώτημα 

της βέλτιστης τιμής της HbA1c (ΜacIsaac και Jerums, (2010)). 

 

Eικόνα 3. Mείωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου στη UKPDS ((ΜacIsaac και 

Jerums, 2010). 

Ε. Θεραπευτικές επιλογές στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

Αλλαγή του τρόπου . Oι παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην τροποποίηση των επιπέδων 

φυσικής δραστηριότητας και πρόσληψης φαγητού των ατόμων με ΣΔ, είναι πολύ 

σημαντικές στη διαχείριση της νόσου (Chen et al, (2014)).  Παράλληλα, ενώ η ενίσχυση 

της θεραπευτικής αλλαγής του τρόπου ζωής είναι σημαντική στην αρχή της νόσου, η 

περιοδική συμβουλευτική θα πρέπει να ενσωματωθεί στη θεραπεία. Η απώλεια του 

βάρους, η οποία επιτυγχάνεται, είτε με διαιτητικά μέσα είτε με φαρμακευτική ή 

χειρουργική θεραπεία, βελτιώνει το γλυκαιμικό έλεγχο και τους άλλους καρδιαγγειακούς 

παράγοντες κινδύνου. Μέτρια απώλεια βάρους (5-10%) συνεισφέρει σημαντικά στον 

έλεγχο του ΣΔ. Συνεπακόλουθα, θα πρέπει να καθορίζεται ο στόχος της απώλεια βάρους 
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ή έστω της μη αύξησής του. Οι διαιτητικές οδηγίες θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες 

(Αndrews et al, (2011)). Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταναλώνουν 

υγιεινές τροφές, αναλόγως των οδηγιών για το γενικό πληθυσμό και τις προσωπικές 

προτιμήσεις. Η σημασία των τροφών, που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες (λαχανικά, 

φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια), τα γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά 

και τα φρέσκα ψάρια, θα πρέπει να τονίζεται. Τροφές με υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο, 

πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά, επιδόρπια και snack θα πρέπει να καταναλώνονται 

λιγότερα συχνά και σε μικρότερες ποσότητες (Nothlings et al, (2010)). Ένα διατροφικό 

πρότυπο, που έχει προταθεί, είναι το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής, το οποίο 

πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις (Εstruch et al, (2013)).  Ο ασθενείς, που τελικά 

χάνουν βάρος, το επιτυγχάνουν μετά από πολλές προσπάθειες και παλινδρομήσεις. Η 

στάση της ομάδας υγείας δε θα πρέπει να είναι επικριτική, αλλά επίμονη και 

προτρεπτική. Η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να στοχεύει σε τουλάχιστον 150 λεπτά 

την εβδομάδα μέτριας άσκησης, όπως η αεροβική ή ασκήσεις με αντιστάσεις. Στους 

μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς και σε αυτούς με κινητικά προβλήματα, εφόσον το 

επιτρέπει η καρδιακή τους λειτουργία, κάθε αύξηση της φυσικής δραστηριότητας είναι 

ευπρόσδεκτη (Sluik et al, (2012)). Κατά τη διάγνωση οι κινητοποιημένοι ασθενείς, οι 

οποίοι βρίσκονται κοντά στο στόχο (HbA1c<7,5%) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

περιμένουν 3-6 μήνες, πριν την έναρξη της φαρμακοθεραπείας. Σε αυτούς με μέτρια 

υπεργλυκαιμία και σε αυτούς που δεν περιμένουμε μεγάλη αλλαγή του τρόπου ζωής, η 

έναρξη ενός αντιδιαβητικού παράγοντα, συνήθως της μετφορμίνης, θα πρέπει να είναι 

άμεση με ανοικτή τη δυνατότητα τροποποίησης (American Diabetes Association, 

(2017)).  

Αρκετές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις έχουν αναφέρει τα οφέλη από 

τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του τρόπου ζωής στην εξέλιξη και 

ανάπτυξη της νόσου και των επιπλοκών (πχ της αγγειακής νόσου) στους ασθενείς με ΣΔ 

τύπου 2 (Boule et al, (2001)). Παρόλαυτα, τα οφέλη των αλλαγών του τρόπου ζωής στη 

μείωση της συνολικής θνησιμότητας ή της καρδιαγγειακής νόσου δεν είναι τόσο σαφή, 

καθώς τα αποτελέσματα των μελετών είναι μη καταληκτικά (Avery et al, (2012)).  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν ΣΔ εκπαιδεύονται ένας προς έναν 

σχετικά με τη διατροφή τους ή συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μίας 

ημέρας. Παρόλαυτα, οι πληροφορίες είναι σε πολλές περιπτώσεις γενικές και δεν 

απευθύνονται στις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενή. Για να αυξηθεί η φυσική 
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δραστηριότητα χρειάζεται αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και επανεκπαίδευση των 

παρόχων υγείας. (Andrews et al, (2011)) 

 

Αντιδιαβητικά φάρμακα 

Οι στόχοι στη θεραπεία του ΣΔ είναι η αποφυγή των οξέων οσμωτικών συμπτωμάτων 

της υπεργλυκαιμίας, η αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών της γλυκόζης στο 

χρόνο και η πρόληψη/καθυστέρηση της εμφάνισης επιπλοκών, με ταυτόχρονη διατήρηση 

της ποιότητας ζωής. Οι πληροφορίες, σχετικά με ποιοι παράγοντες έχουν τις παραπάνω 

ιδιότητες, δεν είναι σαφείς, καθώς απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες. Η μείωση δεικτών, 

όπως η HbA1c, γενικά αντανακλούν την πιθανότητα μείωσης των μικροαγγειακών 

επιπλοκών, αλλά όχι απαραίτητα και των μακροαγγειακών. Ιδιαίτερα για τους ασθενείς, η 

σταθερότητα του μεταβολικού ελέγχου στο χρόνο, ίσως, αποτελεί έναν ακόμα 

συγκεκριμένο στόχο (Palmer et al, (2016)). 

 

 

Εικόνα 4. Αλγόριθμος φαρμακευτικής αντιμετώπισης ΣΔ2 (Inzucchi et al, (2015)) 

 

Η μετφορμίνη, ένα διγουανίδιο, αποτελεί την πιο συχνή πρώτης γραμμής επιλογή για το 

ΣΔ2. Ο τρόπος δράσης της, κυρίως, αφορά στη μείωση της ηπατικής παραγωγής 

γλυκόζης (Ιnzucchi et al, (2015)) Γενικά, θεωρείται ουδέτερο φάρμακο, σχετικά με το 

βάρος σε χρόνια χρήση, και δεν αυξάνει τον κίνδυνο υπογλυκαιμιών. Η μετφορμίμη 
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σχετίζεται με συμπτώματα από το γαστρεντερικό κατά την αρχική χορήγηση και 

χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για γαλακτική οξέωση. Το 

φάρμακο μπορεί να έχει κάποια καρδιαγγειακά οφέλη (Holman et al, (2008)). 

Τα παλαιότερα αντιδιαβητικά φάρμακα από το στόμα είναι οι ινσουλινοεκκριταγωγές 

σουλφονυλουρίες. Μέσω της δέσμευσης των ATP-ευαίσθητων διαύλων ασβεστίου στα 

β-κύτταρα, τα φάρμακα αυτά διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης. Αν και είναι 

αποτελεσματικά φάρμακα, η χρήση τους σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αύξησης του 

βάρους και υπογλυκαιμιών (UKPDS 33, (1998)). Οι μεγλιτινίδες είναι 

ινσουλινοεκκριταγωγά φάρμακα βραχείας δράσης και γι’ αυτό, αν και ενοχοποιούνται 

για λιγότερες υπογλυκαιμίες, έχουν δυσκολότερα δοσολογικά σχήματα (Grant και 

Graven, (2016)). 

Οι θειαζολιδινεδιόνες βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη στους σκελετικούς μυς 

και μειώνουν την ηπατική έκκριση γλυκόζης. Δεν αυξάνουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας 

και η δράση τους μπορεί να διαρκεί περισσότερο από τη μετφορμίνη και τις 

σουλφονυλουρίες. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί ένας παράγοντας, η πιογλιταζόνη. Κύριες 

ανεπιθύμητες ενέργειές τους είναι η αύξηση βάρους, η κατακράτηση υγρών, η οποία 

μπορεί να οδηγήσει σε οιδήματα ή καρδιακή ανεπάρκεια, και ο αυξημένος κίνδυνος 

καταγμάτων (Kernan et al, (2016)) 

Tα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει φάρμακα που επικεντρώνονται στο σύστημα 

ινκρετίνης (Tasyurek et al, (2014)). Οι ενέσιμοι αγωνιστές των υποδοχέων του 

γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (GLP-1), μιμούνται τη δράση του ενδογενούς GLP-1 και 

έτσι διεγείρουν την παγκρεατική έκκριση ινσουλίνης με ένα γλυκοζο-εξαρτώμενο 

πρότυπο. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μείωση του βάρους. Οι αναστολείς του 

ενζύμου DPP-4
 
είναι παράγοντες από το στόμα, που ενισχύουν την κυκλοφορία του 

ενεργού GLP-1 και GIP (Green et al, (2015)).  Η κύρια δράση τους φαίνεται να είναι η 

ρύθμιση της έκκρισης ινσουλίνης και γλουκαγόνου. Τυπικά, κανένα από τα φάρμακα του 

συστήματος της ινκρετίνης μόνο του δεν οδηγεί σε υπογλυκαιμία. 

Η ισχύς στη μείωση της γλυκόζης στο αίμα θεωρείται ότι είναι σημαντική για τη 

μετφορμίνη, τις σουλφονυλουρίες, τις θειαζολινεδιόνες και τους GLP-1 αγωνιστές 

μειώνοντας τη HbA1c κατά 1,0-1,5%, ενώ δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή για τους DPP-4 

αποκλειστές (μείωση 0,5-1,0%).  

Λόγω της προοδευτικής δυσλειτουργίας των β-κυττάρων του παγκρέατος συχνά 

απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης με ινσουλίνη. Ιδανικά, το πρότυπο της χρήσης 

ινσουλίνης είναι η μίμηση της φυσιολογικής έκκρισης της ενδογενούς ινσουλίνης, με όσο 
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το δυνατό μικρότερη απόκτηση βάρους και λιγότερες υπογλυκαιμίες (Mathew et al, 

(2013)).  

Τελευταία χρονικά κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων από του στόματος είναι οι 

αναστολείς των συνυποδοχέων νατρίου-γλυκόζης (Sodium-glucose cotransporters 2 

Inhibitors -SGLT2 αναστολείς). Οι SGLT-2 αναστολείς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, είναι 

η καναγλιφλοζίνη, η δαπαγλιφλοζίνη και η εμπαγλιφλοζίνη. Χορηγούνται από του 

στόματος, μία ή δύο φορές την ημέρα, ανεξαρτήτως γευμάτων, προτιμότερα πριν το 

πρωινό γεύμα. Ελαττώνουν τη μεταγευματική αιχμή της γλυκόζης, λόγω της 

καθυστέρησης της εντερικής απορρόφησης της γλυκόζης, αναστέλλοντας ακόμα τους 

SGLT-1 υποδοχείς, μία δράση ιδιαίτερα εμφανής στην καναγλιφλοζίνη (Plosker, (2014)). 

Έχουν έγκριση ως μονοθεραπεία, αλλά κυρίως συμπληρωματικά στη μετφορμίνη ή και 

σε άλλους παράγοντες, εκτός των GLP-1. Συστήνεται, ακόμα, ο συνδυασμός τους με 

ινσουλίνη, ιδιαίτερα στους ασθενείς που χρειάζονται πολλές μονάδες (Eng και Krammer 

και Zinman, (2014)). Σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους, δεν εμφανίζουν 

υψηλότερα ποσοστά από το εικονικό φάρμακο υπογλυκαιμιών, αλλά μπορούν να 

εμφανίσουν συμπτώματα λόγω οσμωτικής διούρησης, λοιμώξεις του 

ουροποιογεννητικού, ευγλυκαιμική κετοξέωση και παθολογικά κατάγματα (Zinman et al, 

(2015)). 

Τελικά, η επιλογή του φαρμάκου θα πρέπει να βασίζεται στις προτιμήσεις του ασθενή σε 

συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενή, της νόσου και του φαρμάκου, 

στοχεύοντας στη μείωση των επιπέδων της γλυκόζης αίματος, των ανεπιθύμητων 

ενεργειών και του κίνδυνου των επιπλοκών.  

 

ΣΤ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη 

 

Συμπληρωματικά στις φαρμακευτικές θεραπείες, μεγάλη σημασία δίνεται στην 

εκπαίδευση για την αυτοδιαχείριση του ΣΔ. Η αυτοδιαχείριση του ΣΔ είναι μία 

συνεργατική και συνεχής διαδικασία, που σκοπό έχει να ενισχύσει την ανάπτυξη των 

γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την επιτυχή ρύθμιση 

και διαχείριση του ΣΔ. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αυτοδιαχείριση του ΣΔ, ιδιαίτερα στο 

κομμάτι της αλλαγής του τρόπου ζωής, έχει καλή σχέση κόστους αποτελεσματικότητας 

και σχετίζεται με καλές εκβάσεις, τόσο κλινικές όσο και ψυχολογικές, με συνέπεια τον 

έλεγχο των επιπλοκών και τη διαχείριση παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά 

νοσήματα και ποιότητα ζωής (Chrvala και Sherr και Lipman, (2015)).  
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Η διαδικασία αυτή ενσωματώνει τις ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες του 

ατόμου με ΣΔ. Ο στόχος ενός προγράμματος εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση 

αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων, να παίρνουν αποφάσεις μετά από σωστή 

ενημέρωση, να αναπτύσσουν συμπεριφορές αυτοφροντίδας, επίλυσης προβλημάτων και 

ενεργού συμμετοχής στην ομάδα φροντίδας. Οι παραπάνω συμπεριφορές θα βελτιώσουν 

τις κλινικές εκβάσεις, την κατάσταση της υγείας και την ποιότητα ζωής με καλή σχέση 

κόστους αποτελέσματος ( Haas et al, 2013). 

H εκπαίδευση αυτοδιαχείρισης βοηθά τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν το βάρος της 

ασθένειας, ιδιαίτερα μετά τη διάγνωση. Παρόλαυτα, τονίζεται η ανάγκη για 

συνεχιζόμενη ενίσχυση της εκπαίδευσης, ώστε οι ασθενείς να αντιμετωπίζουν επιτυχώς 

τις νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις και τις προσαρμογές στη θεραπεία, που θα χρειαστεί να 

πραγματοποιηθούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα βελτιστοποιηθεί ο μεταβολικός 

έλεγχος, με μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, θα προληφθούν ή θα 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι επιπλοκές και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.  

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα για την υλοποίηση της εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση, 

είτε σε ομάδες, είτε ανά ασθενή. Η διδακτική προσέγγιση τείνει να εγκαταλειφτεί, 

δίνοντας τη θέση της στην παροχής πληροφοριών και στην προσπάθεια λήψης 

αποφάσεων με τη σωστή χρήση αυτών. Η προσέγγιση είναι περισσότερο 

ασθενοκεντρική, καθώς στο επίκεντρο τοποθετείται το κάθε άτομο και οι προτιμήσεις, οι 

ανάγκες και οι αξίες του, μέσα στο προσωπικό του οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο 

(Mareto et al, 2013). 

Οι κύριοι στόχοι, στους οποίους αποσκοπούν τα προγράμματα εκπαίδευσης στην 

αυτοδιαχείριση του ΣΔ, σύμφωνα με την Αμερικάνική Διαβητολογική Εταιρεία, είναι η 

εκπαίδευση σχετικά με την διατροφή, την άσκηση, την ψυχολογική υποστήριξη, τη 

διακοπή του καπνίσματος και τον εμβολιασμό (ADA, 2015). 

 

 Z. Μοντέλα πρόγνωσης καρδιαγγειακού κινδύνου  

 

Η ανάγκη πρόβλεψης του καρδιαγγειακού κινδύνου οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων 

εργαλείων υπολογισμού του 10ετούς κινδύνου για θάνατο ή καρδιαγγειακό σύμβαμα. 

Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά μαθηματικά μοντέλα στη 

διεθνή βιβλιογραφία, που εκτιμούν τον απόλυτο ή τον σχετικό κίνδυνο εκδήλωσης 

στεφανιαίας νόσου, λαμβάνοντας υπόψη τους και τους ήδη τεκμηριωμένους παράγοντες 

κινδύνου. Ορισμένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται συχνά στην έρευνα και την κλινική 
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πράξη είναι το Framingham Risk Score (D’Agostino et al, (2001)) UKPDS Risk Engine 

(Stevens et al, (2001)), το SCORE-Systematic Coronary Risk Evaluation (Perk et al, 

(2012)) και DECODE (Coleman et al, (2007)). Εξ αυτών, τα πλέον ευρέως διαδεδομένα 

είναι το Framingham Risk Score και η UKPDS Risk Engine. Σκοπός των 

προαναφερθέντων μοντέλων είναι η αύξηση της επιβίωσης και η μείωση των 

καρδιαγγειακών επιπλοκών. Η επιδημιολογική μελέτη Framingham Heart ξεκίνησε στις 

αρχές της δεκαετίας του 50 στην πόλη Framingham των ΗΠΑ και συνεισέφερε στην 

αποτίμηση και κατανόηση των παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου 

(στηθάγχη, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Την δεκαετία 

του 1990 η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία υιοθέτησε το μοντέλο Framingham. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο, το οποίο περιγράφει τον 10ετή κίνδυνο για ανάπτυξη 

στεφανιαίας νόσου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς (Ramachadran et al, (2000)). Οι 

παράγοντες   κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του προγνωστικού 

δείκτη είναι η ηλικία, το φύλο, η ολική χοληστερόλη, η HDL χοληστερόλη, η συστολική 

αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα. Το άθροισμα των βαθμών, που λαμβάνονται από κάθε 

παράγοντα κινδύνου, αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος του 

μυοκαρδίου εντός της επόμενης 10ετίας. Οι Simmons και συν. υπολόγισαν το ενδεχόμενο 

εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου βάση της υπολογιστικής μηχανής UKPDS και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η μέθοδος αυτή υπερέχει έναντι του Framingham Risk 

Score, ιδιαίτερα για τους διαβητικούς ασθενείς. Και αυτό, γιατί η μηχανή UKPDS είναι 

μια εστιασμένη στο διαβήτη υπολογιστική μηχανή, στην οποία το χρονικό διάστημα που 

ο ασθενής πάσχει από διαβήτη, καθώς και ορισμένοι ακόμη παράγοντες κινδύνου, 

εισάγονται σε συνεχή μορφή. Οι παράγοντες αυτοί είναι το φύλο, η ηλικία, η τιμή της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η διάρκεια του ΣΔ, η ολική χοληστερόλη, η LDL 

χοληστερόλη, η Αρτηριακή πίεση, η ύπαρξη κολπικής μαρμαρυγής και η καπνιστική 

συνήθεια Βιοδείκτες, γονότυποι και απεικονιστικές μέθοδοι διερευνώνται προκειμένου 

να διευκρινιστεί, εάν μπορούν να συμβάλλουν στην πρόβλεψη κινδύνου στεφανιαίας 

νόσου (Vlachopoulos et al, (2015)). 

 

H. Aνάλυση επιπτώσεων προϋπολογισμού (Budget Impact Analysis-BIA) 

 

Η ανάλυση επιπτώσεων του προϋπολογισμού (ΒΙΑ) είναι η οικονομική αποτίμηση των 

επιπτώσεων της πιθανής υποκατάστασης υφιστάμενων θεραπειών, για συγκεκριμένες 

εκβάσεις, στους προϋπολογισμούς των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Η ΒΙΑ προσπαθεί να 
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εκτιμήσει τις αναμενόμενες αλλαγές στις δαπάνες ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών 

υγείας, μετά την υιοθέτηση μίας καινούργιας παρέμβασης. Μία ΒΙΑ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού ή των πόρων.  

Μία ΒΙΑ μπορεί να σταθεί ανεξάρτητη ή ως τμήμα μιας πιο αναλυτικής οικονομικής 

αξιολόγησης, μαζί με μία ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας (Cost Effectiveness 

Analysis- CEA), χωρίς να αποτελεί μία εναλλακτική ή διαφορετική εκδοχή της ανάλυσης 

κόστους αποτελεσματικότητας. Ενώ, η CEA εκτιμά τα κόστη και τις εκβάσεις 

εναλλακτικών τεχνολογιών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να εκτιμήσει την 

οικονομική αποδοτικότητα, η ΒΙΑ  απευθύνεται στις οικονομικές συνέπειες, που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση και διάδοση των τεχνολογιών, ώστε να καθοριστεί αν είναι 

βιώσιμες οικονομικά. Ως επακόλουθο, τόσο η CEA όσο και η BIA μοιράζονται πολλές 

κοινές απαιτήσεις και  κοινά στοιχεία, αλλά υπάρχουν διαφορές, στο πως αυτά τα 

στοιχεία και οι μέθοδοι ενσωματώνονται στα μοντέλα, μιας και προορίζονται για 

διαφορετική χρήση. Υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες μία CEA παραπέμπει σε μία 

αποτελεσματική θεραπεία, η οποία, όμως, μπορεί να κριθεί από μία ΒΙΑ ως μη προσιτή. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για την επίλυση του 

διλήμματος. 

Οι χρήστες μιας ΒΙΑ περιλαμβάνουν όσους διαχειρίζονται προϋπολογισμούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπως οι διοικητές εθνικών ή περιφεριακών προγραμμάτων υγείας, 

ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών ή οργανισμούς παροχής υπηρεσιών ή ακόμα και 

εργοδότες που πληρώνουν άμεσα για παροχές υγείας. Όλοι οι προαναφερθέντες 

χρειάζονται άμεσες πληροφορίες για τον οικονομικό αντίκτυπο της υιοθέτησης και 

διάδοσης μίας νέας ιατρικής παρέμβασης. Μπορεί να διαφέρουν παρόλαυτα, στα 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή στις υποκατηγορίες των δαπανών, που μπορεί να 

τους ενδιαφέρουν (Sullivan et al, (2012)). 
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Εικόνα 5. Διάγραμμα μίας μελέτης Budget Impact (Sullivan et al, (2014)) 

 

Η Mauskopf δημοσίευσε ένα αναλυτικό πλαίσιο για διενέργεια ΒΙΑ το 1998 (Mauskopf, 

(1998)). Αρχίζοντας από τη δεκαετία του 1990, οι περισσότερες χώρες στον κόσμο 

συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας και Βόρειας Αμερικής (Καναδάς και Ηνωμένες 

Πολιτείες), Ευρώπης (Αγγλία και Ουαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία και 

Πολωνία), Νότιας Αμερικής (Βραζιλία και Κολομβία), Ασίας (Νότια Κορέα, Ταιβάν και 

Ταϋλάνδης) και Μέσης Ανατολής (Ισραήλ) έχουν συμπεριλάβει απαραίτητα τις ΒΙΑ, ως 

τμήμα των αναγκαίων στοιχείων για την ανάπτυξη εθνικών ή περιφεριακών λιστών 

τιμολόγησης και αποζημίωσης. Ακόμα, έχουν αναπτυχθεί και τοπικές ανά χώρα  οδηγίες 

διενέργειας ΒΙΑ (Orleska et al, (2004)).  

Παρά την αυξανόμενη απαίτηση για ΒΙΑ, μία συστηματική ανασκόπηση έδειξε τον 

περιορισμένο αριθμό δημοσιευμένων ΒΙΑ σε peer- reviewed περιοδικά (Orleska et al, 

(2009)). Κάποιες από τις δημοσιεύσεις αφορούν σε μελέτες κόστους, που 

επικεντρώνονται σε ετήσια ή μεγαλύτερης διάρκειας κόστη για μία συγκεκριμένη κοόρτη 

ασθενών, ή σε κάποιους αντιπροσωπευτικούς ασθενείς, οι οποίοι ξεκινούν κάποιες 

ανταγωνιστικές θεραπείες (Caro και Huybrechts και  Xenakis, (2006)).  Ένας πιο 

περιορισμένος αριθμός μελετών προσπαθεί να εκτιμήσει τον οικονομικό και θεραπευτικό 

αντίκτυπο μίας νέας τεχνολογίας για ένα καθορισμένο εθνικό πληθυσμό ή για έναν 
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πληθυσμό στα πλαίσια ενός ασφαλιστικού σχεδίου (Colin et al, (2010)). Υπάρχει, ακόμα, 

μεγάλη συζήτηση, κατά πόσο οι ΒΙΑ θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για ανασκόπηση, ή 

μόνο τμήματά τους να δημοσιεύονται ή να είναι διαθέσιμα μετά από αίτηση. 

 

Αναλυτικό πλαίσιο διενέργειας Ανάλυσης Επιπτώσεων Προϋπολογισμού 

Oι κύριοι παράγοντες, που εισέρχονται στο σχεδιασμό μίας ανάλυσης επιπτώσεων 

προϋπολογισμού, φαίνονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Παράγοντες στο σχεδιασμό μίας Ανάλυσης Επιπτώσεων 

Προϋπολογισμού (Sullivan et al, (2014)) 

Χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας  

Οπτική 

Χρήση και κόστος των υπαρχουσών και νέων παρεμβάσεων 

     Πληθυσμός στόχος/    Υπάρχουσες παρεμβάσεις 

     Υιοθέτηση νέας παρέμβασης και επιδράσεις στην αγορά 

     Χρήσεις εκτός ενδείξεων της παρέμβασης 

    Κόστος παρόντος και νέου μείγματος παρεμβάσεων 

Επίδραση σε άλλα κόστη 

  Κόστη σχετιζόμενα με την πάθηση/  Έμμεσα κόστη 

Χρονικός ορίζοντας 

Χρονικές εξαρτήσεις 

Επιλογή του πλαισίου υπολογισμού 

Ανάλυση αβεβαιότητας ή σεναρίων 

 

Χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι αυτά 

που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό και ενδέχεται να επηρεαστούν από την απόφαση 

αποζημίωσης. Ο περιορισμός στην πρόσβαση νέων τεχνολογιών είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας, που μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα συστήματα υγείας. Σε κάποια 

συστήματα οι μοναδικές επιλογές είναι η πλήρης ή καμία κάλυψη. Στα περισσότερα, 

όμως, συστήματα υπάρχουν πολλές επιλογές, που περιλαμβάνουν διοικητικά και κλινικά 

εμπόδια και περιορισμούς, σχετικά με τις συνθήκες αποζημίωσης της τεχνολογίας και της 

συμμετοχής των ασθενών στο κόστος.  
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Οπτική 

Δεδομένου του σκοπού της ΒΙΑ, η προτεινόμενη οπτική είναι αυτή του κατόχου του 

προϋπολογισμού. Αυτός μπορεί να είναι από έναν πληρωτή, που καλύπτει ένα ολόκληρο 

σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας (πχ φαρμακείο), ως έναν μεμονωμένο ασθενή ή μία 

οικογένεια. Μία ΒΙΑ θα πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να παράγει εκτιμήσεις, που 

περιλαμβάνουν διάφορους συνδυασμούς φροντίδας υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και 

άλλα κόστη, αναλόγως της οπτικής.  

 

Χρήση και κόστος των υπαρχουσών και νέων παρεμβάσεων 

 

Πληθυσμός στόχος 

Ο πληθυσμός, που μπορεί να συμπεριληφθεί σε μία ΒΙΑ, περιλαμβάνει όλους τους 

ασθενείς, που είναι υποψήφιοι για τη νέα παρέμβαση, κατά τη διάρκεια ενός χρονικού 

ορίζοντα ενδιαφέροντος, δεδομένων των πιθανών περιορισμών στην πρόσβαση. Ο 

πληθυσμός στόχος είναι ανοικτός, με την έννοια ότι τα άτομα μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται ή όχι στον πληθυσμό στόχο, αναλόγως αν πληρούν τα κριτήρια 

εισόδου. Εάν ο ρυθμός εισόδου και εξόδου είναι σταθεροί, το μέγεθος του πληθυσμού 

στόχου δε μεταβάλλεται στο χρόνο. Θα μεταβληθεί, όμως, αν η καινούργια παρέμβαση 

τροποποιήσει το χρόνο της θεραπείας, καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου ή μειώσει τη 

θνησιμότητα, χωρίς την ίαση της κατάστασης. Είναι, επίσης, σημαντικό να υπολογίσει 

κανείς την αναλογία του πληθυσμού στόχου, που εμπίπτει σε διαφορετικές υποομάδες, 

αναλόγως της βαρύτητας ή του σταδίου της νόσου, της συννοσυρότητας, της ηλικίας, του 

φύλου, της εθνικότητας και άλλων χαρακτηριστικών. 

 

Υπάρχουσες παρεμβάσεις 

Μία ΒΙΑ συγκρίνει σενάρια αποτελούμενα από ομάδες, παρά από μεμονωμένες 

παρεμβάσεις. Το σενάριο εκκίνησης θα πρέπει να είναι το υπάρχον μείγμα παρεμβάσεων 

για τον πληθυσμό στόχο. Το υπάρχον μείγμα μπορεί να μην αποτελείται από καμία 

παρέμβαση ή να περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που θα αντικατασταθούν από την νέα 

παρέμβαση.  

 

Υιοθέτηση νέας παρέμβασης και επιδράσεις στην αγορά 

Η εισαγωγή μίας καινούργιας παρέμβασης θέτει σε λειτουργία μία σειρά δυναμικών στην 

αγορά, συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης και της πιθανής επέκτασης της 
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αγοράς. Τρεις τύποι αλλαγών μπορεί να πραγματοποιηθούν: η καινούργια παρέμβαση να 

αντικαταστήσει μία ή περισσότερες υπάρχουσες παρεμβάσεις (υποκατάσταση), η 

καινούργια παρέμβαση να προστεθεί στις υπάρχουσες (συνδυασμός), και η καινούργια 

παρέμβαση να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις, που δεν υπήρχε εναλλακτική θεραπεία  

(υποστηρικτική θεραπεία) ή σε ασθενείς που είχαν σταματήσει ή που δε μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες θεραπείες, λόγω δυσανεξίας, ενοχλήσεων, μείωσης της 

αποτελεσματικότητας ή για άλλες αιτίες (επέκταση).  

Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στον κάτοχο του 

προϋπολογισμού. Στην υποκατάσταση, τα έξοδα από την καινούργια παρέμβαση 

μπορούν μερικώς να αντισταθμιστούν από τη μειωμένη χρήση των υπαρχουσών 

παρεμβάσεων. Ο συνδυασμός θα επιφέρει καινούργια έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και 

εξόδων, που οφείλονται στην αλλαγή του προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών από το 

συνδυασμό των θεραπειών και από τις πιθανές αυξημένες ανάγκες σε παρακολούθηση. Η 

επέκταση της αγοράς επιφέρει και αυτή καινούργια κόστη, αλλά αυτά μπορεί να 

αντισταθμιστούν, από τα κέρδη στη διαχείριση ασθενών, που προηγουμένως δε 

μπορούσαν να έχουν διαθέσιμη καμία θεραπεία.  

 

Χρήσεις εκτός ενδείξεων της παρέμβασης 

Η καινούργια παρέμβαση μπορεί  να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς εκτός ενδείξεων (off-

label). H χρήση των παρεμβάσεων off–label θα πρέπει να αποφεύγεται, λόγω 

περιορισμένων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των 

νέων παρεμβάσεων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η εκτός ενδείξεων χρήση μπορεί, 

παρόλαυτα, να συμπεριληφθεί, εάν αυτό αποτελέσει συγκεκριμένη απαίτηση του 

κάτοχου του προϋπολογισμού.  

 

Κόστος παρόντος και νέου μείγματος παρεμβάσεων 

Το κόστος του παρόντος ή του καινούργιου μείγματος θεραπειών καθορίζεται 

πολλαπλασιάζοντας την τιμή του κατόχου του προϋπολογισμού για κάθε παρέμβαση με 

το ποσοστό του πληθυσμού στόχου που χρησιμοποιεί  αυτήν την παρέμβαση και με τον 

αριθμό των ατόμων του πληθυσμού στόχου. 
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Επίδραση σε άλλα κόστη 

 

Κόστη σχετιζόμενα με την πάθηση 

Η εισαγωγή μίας καινούργιας παρέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στα 

συμπτώματα, τη διάρκεια της νόσου, τις εκβάσεις της νόσου και το ρυθμό εξέλιξης της 

νόσου και επομένως στη χρήση υπηρεσιών υγείας, που σχετίζονται με τη νόσο αυτή. Εάν 

υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, ότι αυτές οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό 

των υπηρεσιών, τα κόστη αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται στη ΒΙΑ. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η παρέμβαση μπορεί να μεταβάλλει την ανάγκη για χρήση υπηρεσιών 

υγείας, και άρα τη χωρητικότητα του συστήματος, αλλά αυτό να μην έχει άμεση 

νομισματική επίπτωση στον κάτοχο του προϋπολογισμού, λόγω της μη δυνατότητας του 

συστήματος να προσαρμοστεί οικονομικά στο χρονικό ορίζοντα του μοντέλου.  

 

Έμμεσα κόστη 

Η επίδραση της καινούργιας παρέμβασης στην παραγωγικότητα, τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και σε άλλα κόστη εκτός του συστήματος υγείας, δε θα πρέπει τυπικά να 

περιλαμβάνονται σε μία ΒΙΑ, καθώς οι παράγοντες αυτοί δεν σχετίζονται γενικά με τον 

κάτοχο του προϋπολογισμού. Μία εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, όπου η ΒΙΑ στοχεύει 

στην ενημέρωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών ή των εργαζομένων.  

 

Χρονικός ορίζοντας 

Οι ΒΙΑ θα πρέπει να παρουσιάζονται για το χρονικό ορίζοντα που αφορά στον κάτοχο 

του προϋπολογισμού και σε σχέση με τη διαδικασία και τις περιόδους του 

προϋπολογισμού (μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια). Ένας κοινός χρονικός ορίζοντας είναι 

από ένα μέχρι πέντε χρόνια, με τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται για κάθε περίοδο, 

αφού καλυφθούν τα έξοδα της παρέμβασης. 

 

Χρονικές εξαρτήσεις 

Πολλές πλευρές της ΒΙΑ μπορεί να διαφέρουν στο χρόνο. Τέτοιες παράμετροι είναι οι 

αλλαγές στην αξία του νομίσματος, η εισαγωγή νεότερων παρεμβάσεων, οι αλλαγές στις 

τιμές, καθώς και οι αλλαγές στην κατανόηση της νόσου, των ενδείξεων και των 

θεραπευτικών επιλογών. Η πρόγνωση των αλλαγών αυτών παρουσιάζει πολλές 

προκλήσεις, αλλά συστήνεται να γίνεται προσπάθεια, να συμπεριλαμβάνονται οι αλλαγές 

αυτές στο χρονικό ορίζοντα της ΒΙΑ. 
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Επιλογή του πλαισίου υπολογισμού 

Το πλαίσιο υπολογισμού για μία ΒΙΑ μπορεί να είναι ένα απλό πρόγραμμα υπολογισμού 

του κόστους σε ένα φύλλο εργασίας (spreadsheet). Άλλη επιλογή είναι πρότυπα 

κοστολόγησης, όπως αυτά του βρετανικού NICE.   

 

Ανάλυση αβεβαιότητας ή σεναρίων 

Η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις ΒΙΑ είναι δύο τύπων: αβεβαιότητα παραμέτρων, 

σχετικά με τις τιμές των εισροών που χρησιμοποιούνται και δομική αβεβαιότητα, η οποία 

εισάγεται με τις υποθέσεις που γίνονται, για να δομηθεί η ΒΙΑ. Παραδείγματα 

αβεβαιότητας παραμέτρων είναι οι εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας για τις υπάρχουσες 

και τις νέες παρεμβάσεις, ενώ δομικής αβεβαιότητας είναι οι πιθανές αλλαγές στα 

αναμενόμενα πρότυπα των παρεμβάσεων με τη διαθεσιμότητα νέων παρεμβάσεων και 

τους περιορισμούς στη χρήση τους. Ανάλυση σεναρίων είναι ο συνιστώμενος τρόπος 

ελέγχου της αβεβαιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει αλλαγή στις επιλεγμένες τιμές των 

παραμέτρων των εισροών και έλεγχος εναλλακτικών δομικών υποθέσεων, για να 

παραχθούν πιθανά εναλλακτικά σενάρια. 

 

Στάθμιση 

Το πλαίσιο υπολογισμού και τα δεδομένα των εισροών πρέπει να είναι επαρκώς έγκυρα, 

ώστε οι αποφάσεις του κατόχου του προϋπολογισμού να παρθούν μετά από αξιόλογη 

ενημέρωση. (Sullivan et al, (2014)). 

 

Θ. Οικονομική επιβάρυνση του ΣΔ στον Ελληνικό Χώρο 

 

Ο ΣΔ2 είναι μία πολύ ακριβή ασθένεια. Η American Diabetes Association (ADA) 

υπολογίζει ότι το συνολικό κόστος του διαβήτη στις ΗΠΑ ήταν 174 δις δολάρια, τα 

οποία αντιστοιχούσαν σε 116 δις στα αυξημένα ιατρικά έξοδα και σε 58δις στη μειωμένη 

εθνική παραγωγικότητα (ADA, 2017). Το συνολικό άμεσο κόστος του ΣΔ2 ανέρχονταν 

σε 29 δις ευρώ το χρόνο σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες (με ένα μέσο ετήσιο κόστος ανά 

ασθενή 2.834 ευρώ), (Jakubczyk et al, 2016). Η μελέτη INSTIGATE έδειξε, ότι το μέσο 

συνολικό κόστος ανά ασθενή σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε τους 6 μήνες μετά 

την εισαγωγή στην ινσουλίνη, σε σχέση με τους 6 μήνες πριν την ινσουλινοθεραπεία, και 

κυμαινόταν από 577€ για την Ελλάδα μέχρι 1.402€ για τη Γαλλία. Σε όλες τις χώρες, η 

κατάτμηση του συνολικού άμεσου κόστους, ανά κατηγορία δαπάνης, ποίκιλε αξιόλογα, 
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αντανακλώντας διαφορές στα πρότυπα χρήσης των πόρων, στις τιμές των ιατρικών 

προϊόντων και στις διαφορές των συστημάτων υγείας (Aloumanis et al, (2013)). 

Για την Ελλάδα το μέσο ετήσιο κόστος για τη θεραπεία των ρυθμισμένων ασθενών 

υπολογίστηκε στα 981,72€ (95% διαστήματα εμπιστοσύνης, 940,66–1.023,01€), ενώ για 

τους μη ρυθμισμένους ασθενείς ήταν 1.566,12€ (95% διαστήματα εμπιστοσύνης, 

1.485,42–1.650,20€). Οι μη ρυθμισμένοι ασθενείς είχαν 29,7% υψηλότερα ετήσια 

φαρμακευτικά κόστη (340,50 vs. 441,96€), 70% υψηλότερα κόστη για 

εργαστηριακές/διαγνωστικές εξετάσεις (422,54 vs. 718,49€) and 85,5% υψηλότερες 

ανάγκες σε ιατρικές επισκέψεις (218,68 vs. 405,67€). Το μέσο ετήσιο κόστος για έναν 

ασθενή με ΣΔ2 στην Ελλάδα ανεξαρτήτως ρύθμισης υπολογίστηκε στα 1.297,30€ (95% 

διαστήματα εμπιστοσύνης, 1.244,42–1.349,61€), (Athanasakis et al, 2010). Μία πιο 

πρόσφατη μελέτη υπολόγισε το διάμεσο κόστος διαχείρισης του ΣΔ2 μετά την έναρξη 

της ινσουλινοθεραπείας και το βρήκε να κυμαίνεται από 438€ στην αρχή στα 538€ μετά 

από έξι μήνες και στα 451€ στο τέλος των 24 μηνών (Jones et al, 2012). Οι μελέτες αυτές 

δεν περιλαμβάνουν τα κόστη νοσηλείας, συννοσυρότητας και επιπλοκών. Άλλη μελέτη 

υπολόγισε το συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΣΔ στην Ελλάδα στα 7,111€ και 

ήταν σημαντικά υψηλότερο στους ασθενείς με ανεπαρκή ρύθμιση σε σχέση με τους 

ρυθμισμένους (7.783€ vs  6.366€, αντίστοιχα,   = 0.017). Αυτό αποδόθηκε στη διαφορά 

των  νοσηλειών λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων στις δύο ομάδες, οι οποίες ήταν 

14/111 vs 4/100 αντίστοιχα (OR = 3,46 ,95% διαστήματα εμπιστοσύνης: 1,10–10,9). Τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά στο κόστος είχε η διαχείριση των επιπλοκών, η οποία 

αντιστοιχούσε στο 48% των δαπανών και η συνολική φαρμακευτική θεραπεία (35,9%), 

ενώ μόνο το 14,9% αντιστοιχούσε στα αντιδιαβητικά φάρμακα.  Οι παχύσαρκοι και οι 

ασθενείς με χαμηλή μόρφωση ήταν οι ομάδες με τις μεγαλύτερες δαπάνες (Migdalis et al, 

2015). 
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Πίνακας 3. Ετήσια χρήση και κόστος των υπηρεσιών Υγείας από τους ρυθμισμένους 

και αρρύθμιστους ασθενείς με ΣΔΤ2 (Athanasakis et al, 2010) 

Χρήση  υπηρεσίας Ρυθμισμένοι 

ασθενείς 

Αρρύθμιστοι 

ασθενείς 

Κόστος ανά 

μονάδα 

Επίσκεψη σε 

διαβητολόγο 

2.88(1.20-4.92) 6.13(2.14-8.86) 40(30-70) 

Επίσκεψη σε 

καρδιολόγο 

1.14(0.91-2.32) 1.88(1.05-3.33) 50(40-80) 

Επίσκεψη σε 

οφθαλμίατρο 

1.15(0.80-2.50) 1.78(1.11-4.00) 40(30-60) 

HbA1c 3.12(1.85-4.45) 4.67(1.98-8.75) 39.7(35-50) 

Aυτοέλεγχος ΣΔ 299(109-375) 595(370-797) 0.7(0.4-1.1) 

Έλεγχος λιπιδίων 1.86(1.05-3.95) 2.33(1.07-6.00) 16.7(14-20) 

Έλεγχος 

μικροαλβουμινουρίας 

1.38(0.05-3.80) 2.11(1.05-4.60) 16.6(14-18) 

Έλεγχος γενικής 

αίματος 

1.33(0.90-2.10) 1.78(1.11-4.00) 5.3(3.5-10) 

Ινσουλίνη 37.88% (25.20-

60.33) 

46.49% (10.25-

64.8) 

EOΦ 

Μονοθεραπεία PO 27.7% (14.8-

50.43) 

18.71% (6.75-

37.8) 

EOΦ 

Φαρμακευτικοί 

συνδυασμοί PO 

34.33% (11.05-

52.95) 

34.80% (20.30-

67.30) 

EOΦ 

 

 

Όσον αφορά στη διαχείριση του ΣΔ2 μόνο το 5,3% των ελλήνων ασθενών που 

συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκή μελέτη αντιμετώπισαν τη νόσο μόνο με διατροφή και 

προγράμματα άσκησης. Έτσι, η πλειοψηφία των ασθενών (94,7%) ήταν υπό 

φαρμακευτική θεραπεία, η οποία αποτελούνταν μόνο από αντιδιαβητικά φάρμακα από 

του στόματος σε ποσοστό 65,1%. Από τους υπόλοιπους παράγοντες,  το 2,7% λάμβανε 

GLP-1 αγωνιστές και το 24,3% ινσουλίνη με ή χωρίς θεραπεία από του στόματος. Σε 

σχέση με τα αντιδιαβητικά δισκία, η μετφορμίνη χρησιμοποιούνταν από το 73,3% των 

ασθενών, ενώ έτοιμους συνδυασμούς λάμβανε το 12,3% των ασθενών. Η μέση τιμή της 
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γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης που καταγράφηκε στη μελέτη ήταν 6,7%, ενώ το 32,9% 

των ασθενών δεν πέτυχαν τους θεραπευτικούς στόχους. Η συχνότερη αιτία, που 

ανέφεραν οι ίδιοι οι ασθενείς για τη μη επίτευξη των στόχων, ήταν η μη συμμόρφωση 

στα υγιεινοδιαιτητικά μέσα (39,5%), (Tentolouris et al, (2012)). Άλλη μελέτη συνδέει τη 

ρύθμιση του ΣΔ με τον «κανόνα των μισών». Ο «κανόνας των μισών» μπορεί να 

εφαρμοστεί στις περισσότερες κοινές χρόνιες νόσους και περιγράφει ότι μισοί από τους 

ασθενείς είναι διαγνωσμένοι, μισοί από αυτούς παίρνουν θεραπεία και μισοί τελικά είναι 

ρυθμισμένοι.  Η μελέτη έδειξε ότι 62% των ασθενών λαμβάνουν κάποιο είδος θεραπείας, 

59,3% των ασθενών με τη διάγνωση θα εμφανίσουν μία επιπλοκή, ενώ το ποσοστό αυτό 

ανεβαίνει στο 73,3% των ασθενών που δε λαμβάνουν καμία φαρμακευτική αγωγή, ενώ 

λιγότεροι από τους μισούς που λαμβάνουν θεραπεία (43,3%) θα επιτύχουν τελικά το 

θεραπευτικό στόχο (Τsiantou et al, 2014).  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Α. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια Ανάλυσης Επίπτωσης 

Προϋπολογισμού (Budget Impact Analysis-BIA) 

Για τη διενέργεια της ΒΙΑ ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του ISPOR TASK FORCE 

REPORT για τη διενέργεια μελετών ΒΙΑ (Sullivan et al, (2014)). Oι οδηγίες παρέχουν το 

αναλυτικό πλαίσιο για τη διενέργεια ΒΙΑ, καθοδήγηση για την ανάκτηση και χρήση των 

δεδομένων και παρέχουν τους κοινούς τρόπους αναφοράς των αποτελεσμάτων, με στόχο 

την προώθηση της τυποποίησης και της διαφάνειας. Οι οδηγίες αυτές δεν αντικαθιστούν 

τις αρχές, αλλά έρχονται να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τις εθνικές κατευθυντήριες 

οδηγίες ή να αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης για τους κατόχους των 

προϋπολογισμών, οι οποίοι θα ήθελαν να στηρίζονται σε μεθοδολογικά δομημένα 

δεδομένα.  

 

Εκτίμηση του πληθυσμού της μελέτης 

Τα δεδομένα για τον πληθυσμό της μελέτης έχουν εξαχθεί από στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, από δεδομένα κλινικών μελετών, που εκτιμούν τον επιπολασμό 

χρόνιων νοσημάτων και από διεθνείς μελέτες σε παρόμοιους πληθυσμούς. 

Ο πληθυσμός της μελέτης αφορά σε όλους τους ενήλικες έλληνες μεγαλύτερους των 18 

ετών, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, (2011)). Από τον πληθυσμό αυτό 

βάση της βιβλιογραφίας (Tsirona et al, (2015)) ορίστηκε ο πληθυσμός των διαβητικών 

ασθενών και ο πληθυσμός των ασθενών που επιτυγχάνουν ικανοποιητική ρύθμιση 

(Tsiantou, (2016)).  
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Διάγραμμα 1. Κατανομή του ελληνικού πληθυσμού κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα 

(ΕΛΣΤΑΤ, (2011)) 

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης 

  Ποσοστά Νο Βιβλιογραφία 

 

Σύνολο πληθυσμού 

   

10.816.286 

 

ΕΛΣΤΑΤ, 2011 

Πληθυσμός >18 ετών    

9.759.544 

 

ΕΛΣΤΑΤ, 2011 

 

Άντρες 

 

49% 

 

4.782.176 

 

ΕΛΣΤΑΤ, 2011 

Γυναίκες 51% 497.7368 ΕΛΣΤΑΤ, 2011 

Επιπολασμός ΣΔ  

( άντρες) 

 

13,98% 

   

Τsirona et al, 2016 

Επιπολασμός ΣΔ  

(γυναίκες) 

 

9,25% 

   

Τsirona et al, 2017 

 

Άντρες ΣΔ 

   

668.548 

 

 

Τsirona et al, 2016 

Γυναίκες ΣΔ   460.407 Τsirona et al, 2016 

 

Αρρύθμιστοι άντρες 

 

57% 

 

379.066,9 

 

Tsiantou et al, 2014 

 

Αρρύθμιστες γυναίκες  

 

57% 

 

261.050,2 

 

Tsiantou et al, 2014 
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Στον πίνακα 4 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των ατόμων που συμπεριελήφθησαν στη 

μελέτη.  

Η εκτίμηση του κόστους έγινε από την πλευρά του εθνικού συστήματος υγείας, μιας και 

το εθνικό σύστημα είναι ο κύριος κάτοχος του προϋπολογισμού για τη διαχείριση των 

χρόνιων νοσημάτων και κυρίως της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης, ενώ η 

συνεισφορά ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών είναι αρκετά περιορισμένη (Εσδυ, 

(2016)). Το κόστος του ΣΔ υπολογίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, βάση της αλλαγής στο 

κόστος των επιπλοκών, διότι μελέτη έδειξε ότι το κόστος των επιπλοκών είναι κυρίως 

υπεύθυνο για το μεγαλύτερο τμήμα του εξωνοσοκομιακού κόστους της νόσου (48%) και 

των νοσηλειών, ενώ η φαρμακευτική από του στόματος θεραπεία ευθύνεται μόλις για το 

15% του συνολικού κόστους (Μigdalis et al, (2014)). H διάρκεια εκτίμησης της 

παρέμβασης ορίστηκε στα 5 έτη, με ετήσιες αναφορές των αποτελεσμάτων, καθώς 

θεωρείται σημαντικό, να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων.  

Β. Εκτίμηση κλινικού οφέλους από την καλύτερη ρύθμιση 

Οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Στους ασθενείς με 

ικανοποιητική ρύθμιση και στους ασθενείς με μη ικανοποιητική ρύθμιση (Tsiantou, 

2016). Ο πληθυσμός στόχος της μελέτης ήταν οι ασθενείς με ΣΔ, οι οποίοι δεν πέτυχαν 

ικανοποιητική ρύθμιση. Η ικανοποιητική ρύθμιση ορίστηκε σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ADA ως γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) μικρότερη 

του 7% (ΑDA, (2017)). Στους αρρύθμιστους ασθενείς αποδόθηκαν τα χαρακτηριστικά 

των ασθενών του μη εντατικοποιημένου βραχίονα της μελέτης UKPDS (UKPDS 33, 

(1998)), οι οποίοι είχαν μέση τιμή HbA1c 7,9%. Tα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν 

παράγοντες, όπως η συστολική αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη, η HDL 

χοληστερόλη και υπολογίστηκε ο κίνδυνος για εμφάνιση μακροαγγειακών επιπλοκών, 

διαστρωματοποιημένα ανά φύλο και καπνιστική συνήθεια, κάνοντας την παραδοχή, ότι 

όλοι οι ασθενείς ανήκουν στη λευκή φυλή και δεν έχουν κολπική μαρμαρυγή. Για τον 

υπολογισμό των μακροαγγειακών επιπλοκών χρησιμοποιήθηκε η UKPDS risk engine 

(Ogedengbe et al, (2017)) και βιβλιογραφικά δεδομένα για τις μικροαγγειακές επιπλοκές. 

Η UKPDS risk engine μας δίνει το 10ετή κίνδυνο εμφάνισης μακροαγγειακών 

επιπλοκών, ο οποίος ανάχθηκε στον ετήσιο κίνδυνο με αδρή εκτίμηση διαιρώντας δια 10.  

Η παρέμβαση, η οποία έγινε ήταν η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση των αλλαγών του 

τρόπου ζωής, που θεωρούνται η βάση για τη διαχείριση του ΣΔ, και είναι τα κατάλληλα 
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διαιτητικά μέτρα, η άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος, όπως αυτά προβλέπονται 

στις κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του ΣΔ (ADA, 2017). H εκπαίδευση αυτή 

υπολογίστηκε να πραγματοποιείται μεμονωμένα για κάθε ασθενή, καθώς στην Ελλάδα 

λείπει η κουλτούρα των ομαδικών θεραπειών, από εκπαιδευμένους ιατρούς είτε του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), είτε συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ιδιωτών ιατρών (παθολόγων, διαβητολόγων ή 

γενικών ιατρών). Η αναλογία Ιδιωτών Ιατρών και Ιατρών του Εθνικού Συστήματος, λόγω 

έλλειψης σχετικής βιβλιογραφίας, υπολογίστηκε σε 2 ιατρούς του ΕΣΥ προς 1 ιατρό 

ιδιώτη, (Expert Opinion), ενώ η τιμή ανά επίσκεψη υπολογίστηκε στα 10 ευρώ για τους 

ιδιώτες ιατρούς και στα 3 ευρώ για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(EOPYY, (2018)).  

Οι επισκέψεις που κρίνονται από τη βιβλιογραφία απαραίτητες είναι μία ανά εβδομάδα 

τον πρώτο μήνα της παρέμβασης και στη συνέχεια μία επίσκεψη κάθε 2 μήνες για τα 

υπόλοιπα 5 έτη, καθώς αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι συνεχής. Συνολικά, 

υπολογίστηκαν 9 επισκέψεις τον πρώτο χρόνο και 6 επισκέψεις ανά έτος για τα επόμενα 

4 έτη. Παράλληλα, υπολογίστηκε η χορήγηση ενημερωτικού υλικού 3 φυλλαδίων ανά 

επίσκεψη, ένα ανά κατηγορία παρέμβασης (διατροφή, άσκηση, διακοπή καπνίσματος), 

(Haas et al, (2012)). 

Η εκτίμηση του καινούργιου περιβάλλοντος έγινε με αντίστοιχο τρόπο, αλλά για τιμές 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μειωμένης κατά 0,74%, η οποία είναι η μέση πτώση της 

γλυκοζυλιωμένης, μετά από παρέμβαση εκπαίδευσης στην αυτό διαχείριση του ΣΔ στην 

αλλαγή του τρόπου ζωής (Chrvala και Sherr και Lipman, (2015)), καθώς και μειώσεις της 

συστολικής πίεσης κατά 0,16%, (Chen et al, 2014) και αντίστοιχες μειώσεις ανά φύλο για 

τα λιπίδια (Manley et al, (2015)), καθώς και μειώσεις στην καπνιστική συνήθεια κατά 9% 

(Li et al, (2017)). 

Γ. Εκτίμηση οικονομικού αντίκτυπου από την καλύτερη ρύθμιση 

Η εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου από την καλύτερη ρύθμιση βασίστηκε κυρίως 

στην εκτίμηση των επιπλοκών του ΣΔ, οι οποίες αποτελούν και την κύρια αιτία 

νοσηλείας. Οι συχνότερες επιπλοκές φαίνονται στον πίνακα, (Yeaw et al, (2014)). Στην 

καρδιαγγειακή νόσο συμπεριελήφθησαν οι νόσοι έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθής 

στηθάγχη και καρδιακή ανεπάρκεια, στις μακροαγγειακές επιπλοκές η περιφερική 
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αγγειακή νόσος, η γάγγραινα, οι ακρωτηριασμοί των δακτύλων, του άκρου ποδός ή του 

κάτω άκρου και το διαβητικό έλκος και στις μικροαγγειακές επιπλοκές η πρωτεϊνουρία, η 

νεφρική νόσος, η μεταμόσχευση του νεφρού, η αιμοδιάλυση, η περιτοναϊκή κάθαρση, η 

μη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια, το οίδημα της οπτικής θηλής, ο καταρράκτης, η 

τύφλωση και η νευροπάθεια. Τα κόστη των επιπλοκών αυτών εκτιμήθηκαν από τη 

βιβλιογραφία, ενώ για τις μικροαγγειακές επιπλοκές, η κύρια νόσος, στην οποία 

οφείλεται, σε μεγαλύτερο ποσοστό το συνολικό κόστος, είναι οι διαταραχές από τους 

οφθαλμούς, διότι αυτή η νόσος είναι η συχνότερη. Οι επιπλοκές από τους νεφρούς, 

κυρίως η μεταμόσχευση και η περιτοναϊκή κάθαρση, αυξάνουν πολύ το κόστος, αλλά 

αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών επιπλοκών (0,9% του συνολικού 

κόστους) και γι αυτό δε συμπεριελήφθησαν, (Yeaw et al, (2014), expert opinion). Εκτός, 

από τα κόστη άμεσης διαχείρισης των επιπλοκών κατά την εμφάνισή τους, 

συμπεριελήφθησαν και τα χρόνια κόστη διαχείρισης των ασθενών τα έτη μετά την 

εμφάνιση των επιπλοκών.  

Ακόμα, για τον υπολογισμό των επιπλοκών μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, 

εκτιμήθηκε, ότι η επίτευξη του στόχου των μεταβολικών παραμέτρων θα γίνει σταδιακά 

στα 5 έτη φτάνοντας στο μέγιστο αποτέλεσμα το 5
ο
 έτος, και το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό επίτευξης των στόχων στο 60% του πληθυσμού (Norris et al, (2002)).’Ετσι, το 

πρώτο έτος μετά την παρέμβαση, οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ποσοστό 12% του 

πληθυσμού, το δεύτερο έτος 24%, το τρίτο έτος 36%, το τέταρτο έτος 48% και το πέμπτο 

έτος 60%. Στον υπόλοιπο πληθυσμό διατηρήθηκαν τα χαρακτηριστικά, όπως 

περιγράφονται για την ομάδα της μη παρέμβασης. 

Άλλοι παράγοντες, που συνυπολογίστηκαν στην εκτίμηση του κόστους πριν και μετά την 

παρέμβαση, ήταν το κόστος των ιατρικών επισκέψεων, το κόστος των αντιδιαβητικών 

φαρμάκων και τα κόστη των εργαστηριακών ελέγχων παρακολούθησης του ΣΔ και 

άλλων παραγόντων, όπως τα λιπίδια και η μικροαλβουμινουρία, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία. Το σύνολο των ιατρών που απαιτούνται για την παρέμβαση υπολογίστηκε 

δεσμεύοντας για κάθε ιατρό μία ημέρα 30 ασθενών την εβδομάδα, ενώ το κόστος της 

αρχικής εκπαίδευσης υπολογίστηκε στα 30ευρώ (Expert opinion). Τα κόστη πριν και 

μετά την παρέμβαση φαίνονται στον πίνακα 5.  

Κατά τη δημιουργία του μοντέλου έγιναν κάποιες παραδοχές. Αυτές ήταν ότι κάθε μέσος 

ασθενής είχε τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται στον πίνακα 4, κάθε ασθενής 
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είχε την ίδια πιθανότητα να εμφανίσει κάποια επιπλοκή ανάλογα με το φύλο τους και την 

καπνιστική συνήθεια, τα κόστη θα παραμείνουν τα ίδια στη διάρκεια των πέντε ετών και 

το θετικό αποτέλεσμα της παρέμβασης, όταν επιτευχθεί διατηρείται το υπόλοιπο χρονικό 

διάστημα της ΒΙΑ. 

Πίνακας 5. Κόστη ανά 

κατηγορία παρέμβασης 

Συχνότητα ετήσιας χρήσης Κόστος Βιβλιογραφία 

Επισκέψεις Ρυθμισμένοι 

ασθενείς 

Μη 

ρυθμισμένοι 

Τιμές 

ανά 

πράξη 

 

Παθολόγος/ΓΙ/Διαβητολόγος 2,88 6,13 5,28 EOPYY, 2018 

Καρδιολόγος 1,14 1,88 5,28 EOPYY, 2018 

Οφθαλμίατρος 1,15 1,78 5,28 EOPYY, 2018 

Άλλες ειδικότητες 1 1 5,28 EOPYY, 2018 

Εξετάσεις     

HbA1c 3,12 4,67 6,16 ΕΟΠΥΥ, 2018 

Έξοδα αυτομέτρησης 

(Αναλώσιμα) 

299 595 0,7 Athanasakis et al, 

2010 

Έξοδα αυτομέτρησης 

(Μηχανάκι) 

1 1 35 Athanasakis et al, 

2011 

Λιπίδια 1,86 2,33 16,7 Athanasakis et al, 

2012 

Μέτρηση μικρολευκωματίνης 

ούρων 

1,38 2,11 16,6 Athanasakis et al, 

2013 

Επιπλοκές-Νοσηλείες     

Καρδιαγγειακή νόσος   4945 Gourzoulidis, et al, 

2018 

ΑΕΕ   4531 Gourzoulidis 

Μακροαγγειακές επιπλοκές   5713 Tzanetakos et al, 

2014 

Μικροαγγειακές επιπλοκές   1120 Tzanetakos et al, 

2014 

Θάνατος   2958 Gourzoulidis et al 

2018 

Κόστη μετά τις επιπλοκές     

Καρδιαγγειακή νόσος   1398 Tzanetakos et al, 

2014 

ΑΕΕ   1976 Tzanetakos et al, 

2014 

Μακροαγγειακές επιπλοκές   1426 Tzanetakos et al, 

2014 

Μικροαγγειακές επιπλοκές   1120 Tzanetakos et al, 

2014 

Φάρμακα     
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Συνδυασμός φαρμάκων per os 

με ή χωρίς ινσουλίνη 

340,50 

(34,33%) 

441,96 

(34,8%) 

 Athanasakis et al, 

2010 

 Εκπαίδευση ιατρών      

 Σύνολο ιατρών                

136.365,34  

   Εxpert opinion  

 Εκπαίδευση     

30€/ιατρό  

 Εxpert opinion  

Χρήση ενημερωτικών 

φυλλαδίων 

 33 0,066 Expert opinion 

To ετήσιο κόστος και η ετήσια συχνότητα εμφάνισης των επιμέρους επιπλοκών για τους 

ασθενείς, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι των 18 ετών, φαίνονται στον πίνακα 6.  

Πίνακας 6. Ποσό που πληρώνει η ασφάλεια για κάθε επιπλοκή του ΣΔ (Yeaw et al, 

2014) 

Επιπλοκή US$ % ασθενών 

Έμφραγμα του μυοκαρδίου 12747 6,7 

Ασταθή στηθάγχη 2686 7,8 

Καρδιακή ανεπάρκεια 9440 13,5 

Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό 5502 4,8 

Περιφερική αγγειακή νόσος 3965 12,1 

Γάγγραινα 9232 0,6 

Ακρωτηριασμός δακτύλου 1924 0,6 

Ακρωτηριασμός κάτω άκρου 12379 0,3 

Διαβητικό έλκος 4461 7 

Πρωτεϊνουρία 290 8 

Νεφρική νόσος 13633 21,1 

Μεταμόσχευση νεφρού 5353 0,9 

Αιμοδιάλυση 14152 1,3 

Περιτοναϊκή κάθαρση 21659 0,2 

Μη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια 460 22,2 

Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια 1982 5,3 

Οίδημα οπτική θηλής 1436 6,2 

Καταρράκτης 380 0,6 

Τύφλωση 847 0,8 

Νευροπάθεια 1509 26,8 
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Δ. Επιλογή υπολογιστικού πλαισίου 

Οι υπολογισμοί στην παρούσα μελέτη, καθώς και η δημιουργία των πινάκων και των 

σχημάτων έγινε με ένα απλό υπολογιστικό πρόγραμμα και στα υπολογιστικά φύλλα του 

Excel. 

Ε. Ανάλυση αβεβαιότητας 

Κύρια πηγή αβεβαιότητας στην παρούσα μελέτη ήταν οι διαφορές στον επιπολασμό του 

ΣΔ στην Ελλάδα, όπως αναφέρονται στις διάφορες μελέτες, καθώς και ο βαθμός μείωσης 

της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης από τις υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις (δομική 

αβεβαιότητα). Στα εναλλακτικά σενάρια επιλέχθηκαν μικρότερες τιμές επιπολασμού και 

μικρότερες τιμές μείωσης της γλυκοζυλιωμένης σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Μία άλλη 

πιθανή πηγή αβεβαιότητας (αβεβαιότητα παραμέτρων) είναι ο υπολογισμός του ύψους 

του κόστους των επιπλοκών, όμως δεν υπήρχαν βιβλιογραφικά στοιχεία για να στηρίζουν 

εναλλακτικό σενάριο.  
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού ανά φύλο, ο επιπολασμός 

του ΣΔ και τα αναφερόμενα ποσοστά ρύθμισης του ΣΔ περιγράφηκαν στον πίνακα 4. Στη 

συνέχεια υπολογίστηκε το ποσοστό των διαβητικών ασθενών ανά φύλο, που είναι 

καπνιστές (Tentolouris et al, (2012)). To ποσοστό των ασθενών με ΣΔ που καπνίζουν 

υπολογίστηκε στο 19,2% και στα δύο φύλα, ενώ μετά την παρέμβαση στο 17,5%. Ο 

απόλυτος αριθμός των ασθενών ανά φύλο και καπνιστική συνήθεια φαίνεται στον πίνακα 

7. 

Πίνακας 7. Απόλυτος αριθμός ατόμων ανά φύλο και καπνιστική 

συνήθεια στον πληθυσμό χωρίς την παρέμβαση 

   Χωρίς παρέμβαση   Με την Παρέμβαση  

Άντρες 

καπνιστές 

 

72.781 

            

 66.336,67  

Άντρες μη 

καπνιστές 

 

306.285,70 

          

 312.730,03  

Γυναίκες 

καπνίστριες 

 

501.21,6 

             

45.683,79  

Γυναίκες μη 

καπνίστριες 

 

210.928,60 

          

 215.366,42  

Στη συνέχεια υπολογίστηκαν βάση της βιβλιογραφίας τα χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα για τον υπολογισμό του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών, χωρίς και με την 

παρέμβαση, όπως φαίνονται στους πίνακες 8 και 9. 

Πίνακας 8. Xαρακτηριστικά των αρρύθμιστων διαβητικών ασθενών χωρίς την 

παρέμβαση 

Χαρακτηριστικά Τιμές Βιβλιογραφία 

HbA1c (%) 7,9 UKPDS 33, 1998 

Mέσος χρόνος από εμφάνιση ΣΔ (έτη/SD) 11,2(7,5) 

Migdalis et al, 

2014  

Ποσοστό καπνίσματος 19,20% 

Tentolouris et al, 

2012 

Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg) 154 UKPDS 38, 1998 

Ολική χοληστερόλη(mmol/l)     

Άντρες (Mean/SD) 5,5(1,1) UKPDS 27, 1997 

Γυναίκες (Mean/SD) 5,8(1,2) UKPDS 27, 1997 

ΗDL (mmol/l)     

Άντρες (Mean/SD) 1,01(0,24) UKPDS 27, 1997 

Γυναίκες (Mean/SD) 1,09(0,2) UKPDS 27, 1997 
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Πίνακας 9. Xαρακτηριστικά των διαβητικών ασθενών με την παρέμβαση 

Χαρακτηριστικά Τιμές Βιβλιογραφία 

HbA1c (%) 7,16 

Chrvala 

&Sherr&Lipman, 

2015 

Mέσος χρόνος από εμφάνιση ΣΔ (έτη/SD) 11,2(7,5) Migdalis et al, 2014  

Ποσοστό καπνίσματος 17,50% 

Tentolouris et al, 

2012/Li et al, 2017 

Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg) 144 UKPDS 38, 1998 

Ολική χοληστερόλη(mmol/l)     

Άντρες (% μείωσης/95%CI) 28(24-33) Manley et al, 2000 

Γυναίκες (% μείωσης/95%CI) 9(4-14) Manley et al, 2000 

ΗDL (mmol/l)     

Άντρες (% αύξησης/95%CI) 2(1-4) Manley et al, 2000 

Γυναίκες (% αύξησης/95%CI) 1(0-2) Manley et al, 2000 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εφαρμόστηκαν στην UKPDS Risk engine, για να 

υπολογιστεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, ενώ έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για 

τον υπολογισμό των υπόλοιπων μακροαγγειακών και μικροαγγειακών επιπλοκών. Τα 

αποτελέσματα αυτά αναφερόταν στον 10ετή κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, ο οποίος 

μετατράπηκε σε ετήσιο κίνδυνο, με μία αδρή εκτίμηση, διαιρώντας δια του 10, και έτσι 

βρέθηκε ο διαστρωματοποιημένος κίνδυνος για τους ασθενείς χωρίς την παρέμβαση 

(πίνακας 10) και μετά την παρέμβαση (πίνακας 11).  
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Πίνακας 10. Eτήσιος κίνδυνος % εμφάνισης επιπλοκών χωρίς την 

παρέμβαση  

   Άντρες 

καπνιστές  

 Άντρες 

μη 

καπνιστές  

 Γυναίκες 

καπνίστριες  

 Γυναίκες 

μη 

καπνίστριες  

 Καρδιαγγειακή 

νόσος  

            

3,62  

             

2,83  

          

  2,10  

             

1,60  

 ΑΕΕ              

1,77  

             

1,19  

          

  1,28  

            

 0,85  

 Μακροαγγειακές 

επιπλοκές  

            

2,60  

             

2,60  

           

 2,60  

           

  2,60  

 Μικροαγγειακές 

επιπλοκές  

          

14,20  

           

14,20  

         

 14,20  

        

   14,20  

 Θάνατος από 

καρδιαγγειακά  

            

2,56  

             

2,01  

         

   1,49  

          

   1,14  

 Θάνατος από ΑΕΕ              

0,31  

             

0,21  

            

0,22  

          

   0,15  

 Θάνατος              

2,87  

             

2,22  

          

 1,71  

           

  1,29  

 

 

Πίνακας 11. Ετήσιος κίνδυνος % εμφάνισης επιπλοκών με την 

παρέμβαση  

   Άντρες 

καπνιστές  

 Άντρες 

μη 

καπνιστές  

 Γυναίκες 

καπνίστριες  

 Γυναίκες 

μη 

καπνίστριες  

 Καρδιαγγειακή 

νόσος  

        

2,14  

        

1,63  

        

 2,02  

         

1,54  

 ΑΕΕ          

1,38  

        

0,92  

        

 1,21  

         

0,80  

 Μακροαγγειακές 

επιπλοκές  

        

1,95  

        

1,95  

        

1,95  

         

1,95  

 Μικροαγγειακές 

επιπλοκές  

        

9,23  

        

9,23  

         

9,23  

         

9,23  

 Θάνατος από 

καρδιαγγειακά  

        

1,49  

        

1,14  

       

  1,41  

         

1,08  

 Θάνατος από ΑΕΕ          

0,22  

        

0,14  

        

 0,19  

         

0,12  

 Θάνατος          

1,71  

        

1,28  

        

 1,60  

         

1,20  



37 
 

Η μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης επιδρά περισσότερο στη μείωση της 

καρδιακής νόσου στους άντρες (41% μείωση στους άντρες καπνιστές και 42% στους 

άντρες μη καπνιστές), ενώ λιγότερο επιδρά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες (5% μείωση στις καπνίστριες και 6% 

μείωση στις μη καπνίστριες). Η μικρότερη μείωση του κινδύνου, γενικά στους καπνιστές, 

πιθανό να οφείλεται στην ισχυρή επίδραση, που έχει το κάπνισμα στην αύξηση του 

κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών. Η μείωση % του κινδύνου στις ομάδες, ανά φύλο και 

καπνιστική συνήθεια, φαίνονται στον πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12. Μείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών μετά την 

παρέμβαση (% του αρχικού κινδύνου) 

  

   Άντρες 

καπνιστές  

 Άντρες 

μη 

καπνιστές  

 Γυναίκες 

καπνίστριες  

 Γυναίκες 

μη 

καπνίστριες  

 Καρδιαγγειακή 

νόσος  

                            

41 

                                                

42  

                       

4  

                                  

4  

 ΑΕΕ                              

22  

                                                

23  

                       

5  

                                  

6  

 

Μακροαγγειακές 

επιπλοκές  

                            

25  

                                                

25  

                       

25  

                                  

25  

 

Μικροαγγειακές 

επιπλοκές  

                            

35  

                                                

35  

                       

35  

                                  

35  

 Θάνατος από 

καρδιαγγειακά  

                            

42  

                                                

43  

                       

5  

                                  

5  

 Θάνατος από 

ΑΕΕ  

                            

29  

                                                

33  

                       

14  

                                  

20  

 Θάνατος                              

40  

                                                

42  

                       

6  

                                  

7  

Η μείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών μετά την καλύτερη ρύθμιση του ΣΔ με 

παρέμβαση εκπαίδευσης, ανά κατηγορία ασθενών, ανά φύλο και καπνιστική συνήθεια, 

φαίνονται στα διαγράμματα 2-5. 
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Διάγραμμα 2. Mείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών του ΣΔ στους άντρες 

καπνιστές 

 

Διάγραμμα 3. Mείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών του ΣΔ στους άντρες μη 

καπνιστές 

 

 3,62  

 1,77   2,60  

 14,20  

 2,56   0,31  

 2,87  

 2,14  
 1,38   1,95  

 9,23  

 1,49   0,22  
 1,71  

Άντρες καπνιστές χωρίς 
παρέμβαση 

Άντρες καπνιστές με 
παρέμβαση 

2,83 
1,19 

2,6 

14,2 

2,01 
0,21 

2,22 

1,63 0,92 1,95 

9,23 

1,14 
0,14 1,28 

 Άντρες μη καπνιστές 
χωρίς παρέμβαση 

 Άντρες μη καπνιστές με 
παρέμβαση 
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Διάγραμμα 4. Mείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών του ΣΔ στις γυναίκες 

καπνίστριες. 

 

 

Διάγραμμα 5. Mείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών του ΣΔ στις γυναίκες μη 

καπνίστριες 

 

Σε σχέση με το φύλο, οι άντρες εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών, τόσο σε 

απόλυτο αριθμό, όσο και ποσοστιαία. Πιο συγκεκριμένα 61% του συνόλου των 

2,1 1,28 
2,6 

14,2 

1,49 
0,22 

1,71 

2,02 1,21 1,95 

9,23 

1,41 0,19 1,6 

 Γυναίκες καπνίστριες 
χωρίς την παρέμβαση 

 Γυναίκες καπνίστριες με 
την  παρέμβαση 

 1,60   0,85  
 2,60  

 14,20  

 1,14  
 0,15  

 1,29  

 1,54   0,80   1,95  

 9,23  

 1,08   0,12   1,20  

Γυναίκες μη καπνίστριες 
χωρίς παρέμβαση 

Γυναίκες μη καπνίστριες 
με παρέμβαση 
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επιπλοκών αφορούσαν στο ανδρικό φύλο, τόσο στον πληθυσμό χωρίς την παρέμβαση, 

όσο και μετά την παρέμβαση. 

 

Διάγραμμα 6. Απόλυτος αριθμός επιπλοκών ανά φύλο στον πληθυσμό χωρίς και μετά 

την παρέμβαση 

Συνδυάζοντας τον απόλυτο αριθμό των αρρύθμιστων ασθενών με ΣΔ, ανά φύλο και 

καπνιστική συνήθεια, με τα αντίστοιχα ποσοστά κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών 

υπολογίστηκε ο απόλυτος αριθμός αναμενόμενων επιπλοκών, τόσο χωρίς, όσο και με την 

παρέμβαση, όπως φαίνεται στους πίνακες 13 και 14.  

Πίνακας 13. Απόλυτος αριθμός ατόμων με αναμενόμενη επιπλοκή σε ένα έτος, με την 

παρέμβαση 

   1ο έτος   2ο έτος   3ο έτος   4ο έτος   5ο έτος  

 Επιπλοκές            

 Καρδιαγγειακή 

νόσος  

  

15.704,91  

          

15.375,65  

     

14.745,46  

          

14.738,90  

                 

14.436,96  

 ΑΕΕ      

7.354,16  

            

7.202,34  

       

7.089,78  

            

6.908,67  

                   

6.769,78  

 

Μακροαγγειακέ

ς επιπλοκές  

  

 

16.602,32  

           

 

16.278,71  

      

 

16.662,25  

           

 

15.651,67  

                  

 

15.357,52  

 

Μικροαγγειακές 

επιπλοκές  

  

 

90.674,19  

           

 

88.906,82  

      

 

79.911,88  

           

 

85.482,21  

                  

 

83.875,66  

 Θάνατοι    

12.446,21  

          

12.185,81  

     

11.931,19  

          

11.313,72  

                 

11.443,48  

 

      

Άντρες 

Γυναίκες 

Άντρες 

Γυναίκες 

Χ
ω

ρ
ίς

 π
α

ρ
έμ

β
α

σ
η

 
Μ

ετ
ά

 τ
η

ν 
π

α
ρ

έμ
β

α
σ

η
 

 417.098,74  

 261.951,50  

 372.583,25  

 237.553,48  
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      Πίνακας 14.Απόλυτος αριθμός ατόμων με αναμενόμενη επιπλοκή σε ένα έτος, με την 

παρέμβαση 

   1ο έτος   2ο έτος   3ο έτος   4ο έτος   5ο έτος  

 Επιπλοκές            

 Καρδιαγγειακή 

νόσος  

    

15.068,83  

     

14.194,33  

 

 13.363,00  

  

12.571,20  

 

 11.815,49  

 ΑΕΕ        

7.161,88  

       

6.875,36  

    

6.603,54  

    

6.345,35  

   

  6.099,78  

 Μακροαγγειακές 

επιπλοκές  

    

16.143,75  

     

15.352,85  

  

14.597,15  

  

13.874,21  

 

 13.181,79  

 Μικροαγγειακές 

επιπλοκές  

    

87.078,94  

    

 81.709,33  

  

76.569,01  

  

71.641,39  

 

 66.911,02  

 Θάνατοι      

11.931,50  

     

11.230,74  

  

10.564,27  

    

9.929,19  

    

 9.322,82  

 

Mετά την εφαρμογή της παρέμβασης φαίνεται ότι οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 6341,9, 

δηλαδή ποσοστό μικρότερο κατά 11% από τον αριθμό των θανάτων στον πληθυσμό χωρίς 

την παρέμβαση. 

 

 

Διάγραμμα 7. Απόλυτος αριθμός θανάτων στον πληθυσμό χωρίς και μετά την παρέμβαση 

 

Στους πίνακες 13 και 14, φαίνεται ότι τα περισσότερα άτομα πάσχουν από μικροαγγειακές 

επιπλοκές, όπως περιγράφεται και στη βιβλιογραφία, δεδομένου ότι η κύρια νόσος που 

περιλαμβάνεται σε αυτές τις επιπλοκές είναι η μη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια 

(Yeaw et al, (2014)), η οποία φαίνεται να είναι και η συχνότερη επιπλοκή.  

 

Θάνατοι στην 5ετία χωρίς 
την παρέμβαση 

Θάνατοι στην 5ετία με την 
παρέμβαση 

 59.320,00  

 52.978,85  
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Πίνακας 15. Κόστη 5ετίας στον πληθυσμό χωρίς την παρέμβαση  

 Παράγοντες διαχείρισης ΣΔ    Συνολικό κόστος στα 5έτη (Ευρώ)   

 Επισκέψεις    

 Παθολόγος/ΓΙ/Διαβητολόγος                                               99.568.285,99  

 Καρδιολόγος                                               30.564.042,03  

 Οφθαλμίατρος                                               28.938.295,12  

 Άλλες ειδικότητες                                               16.257.469,17  

 Εξετάσεις    

 HbA1c                                               88.576.111,17  

 Έξοδα αυτομέτρησης 

(μηχανάκι)  

                                           107.767.314,55  

 Έξοδα αυτομέτρησης 

(αναλώσιμα)  

                                       1.282.431.043,15  

 Λιπίδια                                             119.809.542,18  

 Μέτρηση μικρολευκωματίνης 

ούρων  

                                           107.847.370,27  

 Επιπλοκές-Νοσηλείες    

 Καρδιαγγειακή νόσος                                             370.884.296,60  

 ΑΕΕ                                             160.056.351,63  

 Μακροαγγειακές επιπλοκές                                             460.196.261,11  

 Μικροαγγειακές επιπλοκές                                             480.312.851,20  

 Θάνατος                                             175.469.772,78  

 Κόστη μετά τις επιπλοκές    

 Καρδιαγγειακή νόσος                                               59.941.221,18  

 ΑΕΕ                                             120.338.498,80  

 Μακροαγγειακές επιπλοκές                                             234.179.973,08  

 Μικροαγγειακές επιπλοκές                                             979.689.972,80  

 Φάρμακα    

 Σύνολο φαρμακευτικής 

δαπάνης 

                                       1.360.824.066,81  
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Πίνακας 16. Κόστη 5ετίας στον πληθυσμό μετά την παρέμβαση  

 Παράγοντες διαχείρισης ΣΔ    Συνολικό κόστος στα 5έτη (Ευρώ)   

 Επισκέψεις    

 Παθολόγος/ΓΙ/Διαβητολόγος                  46.959.013,85  

 Καρδιολόγος                  18.587.942,98  

 Οφθαλμίατρος                  18.750.995,12  

 Άλλες ειδικότητες                  16.305.213,14  

 Εξετάσεις   

 HbA1c                  59.350.975,84  

 Έξοδα αυτομέτρησης (μηχανάκι)                108.083.799,25  

 Έξοδα αυτομέτρησης (αναλώσιμα)                646.341.119,52  

 Λιπίδια                  95.922.827,78  

 Μέτρηση μικρολευκωματίνης ούρων                  70.742.390,66  

 Επιπλοκές-Νοσηλείες   

 Καρδιαγγειακή νόσος                331.378.543,25  

 ΑΕΕ                149.912.258,21  

 Μακροαγγειακές επιπλοκές                417.904.521,75  

 Μικροαγγειακές επιπλοκές                429.978.852,80  

 Θάνατος                156.710.462,16  

 Κόστη μετά τις επιπλοκές   

 Καρδιαγγειακή νόσος                  55.750.551,89  

 ΑΕΕ                111.211.745,10  

 Μακροαγγειακές επιπλοκές                219.179.137,56  

 Μικροαγγειακές επιπλοκές                916.409.939,20  

 Φάρμακα   

 Ινσουλίνη   

 Μονοθεραπεία per os   

 Συνδυασμός φαρμάκων per os   

 Σύνολο φαρμακευτικής δαπάνης           1.051.500.961,28  

 Επιπλέον κόστος παρέμβασης   

 Επισκέψεις σε ιατρούς                107.970.730,56  

 Φυλλάδια (3/επίσκεψη)                     4.048.902,40  

 Εκπαίδευση ιατρών  4.089.800,40 

 

Στους πίνακες 15 και 16 φαίνεται το κόστος ανά κατηγορία δαπάνης της συνολικής 

διαχείρισης του ΣΔ στα πέντε έτη στον πληθυσμό, χωρίς και μετά την παρέμβαση. Το 

ποσό αυτό υπολογίστηκε πολλαπλασιάζονται κάθε κατηγορία δαπάνης με την 

αναμενόμενη συχνότητά της, επί το κόστος κάθε μία μονάδας, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 5.  

Το συνολικό κόστος διαχείρισης του ΣΔ χωρίς μία παρέμβαση τροποποίησης 

παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως η διατροφή, το 
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κάπνισμα και η άσκηση, στοιχίζει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας                                            

6.283.742.739,62 ευρώ στα πέντε έτη, ενώ εάν εφαρμοστεί η παρέμβαση το κόστος 

περιορίζεται στα 5.037.090.684,70 ευρώ, μειoύμενο κατά  1.246.652.054,93, δηλαδή σε 

ποσοστό 20%.  Το ποσό των 1.246.652.054.93€ είναι σημαντικό, γιατί αποτελεί περίπου 

το 75% του άμεσου ετήσιου κόστους διαχείρισης του Διαβήτη, το οποίο σε προηγούμενη 

μελέτη υπολογίστηκε 1.639.624.416 € (Athanasakis et al, (2010)) και ακόμα αποτελεί το 

9% της συνολικής δαπάνης για την υγεία, μείωση που χαρακτηρίζεται πολύ σημαντική, 

ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, (Μinistry of development, (2007)), 

(OOΣΑ, 2017). 

Στις επιμέρους δαπάνες, το συνολικό κόστος των επιπλοκών είναι χωρίς την παρέμβαση                                              

3.041.069.199,18 ευρώ, ενώ μετά την παρέμβαση                                              

2.788.436.011,92 ευρώ, κατά 252.633.187,26 ευρώ μικρότερο, αντιστοιχώντας σε  48% 

και 55% του συνολικού κόστους διαχείρισης του ΣΔ, αντίστοιχα, ποσοστά που 

συμφωνούν με τη βιβλιογραφία (Migdalis et al, (2014)). 

Από το σύνολο των επιπλοκών, το μεγαλύτερο κόστος αντιστοιχούσε στις 

μικροαγγειακές επιπλοκές, πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης συχνότητάς τους και 

υπολογίστηκε σε 1.460.002.824 ευρώ χωρίς την παρέμβαση και σε 1.346.388.792,00 

μετά την παρέμβαση, δηλαδή αντιστοιχούσε στο 52% του συνόλου του κόστους των 

επιπλοκών χωρίς την παρέμβαση και στο 48% του συνολικού κόστους των επιπλοκών 

μετά την παρέμβαση. 
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Πίνακας 17. Ποσοστά μείωσης % των επιμέρους δαπανών μετά την παρέμβαση  

 Παράγοντες διαχείρισης ΣΔ     

 Επισκέψεις    

 Παθολόγος/ΓΙ/Διαβητολόγος                53  

 Καρδιολόγος                39  

 Οφθαλμίατρος                35  

 Άλλες ειδικότητες  0 

 Εξετάσεις   

 HbA1c                33  

 Έξοδα αυτομέτρησης (μηχανάκι)  0    

 Έξοδα αυτομέτρησης (αναλώσιμα)                50  

 Λιπίδια                20  

 Μέτρηση μικρολευκωματίνης ούρων                34  

 Επιπλοκές-Νοσηλείες   

 Καρδιαγγειακή νόσος                11  

 ΑΕΕ                  6  

 Μακροαγγειακές επιπλοκές                  9  

 Μικροαγγειακές επιπλοκές                10  

 Θάνατος                11  

 Κόστη μετά τις επιπλοκές   

 Καρδιαγγειακή νόσος                  7  

 ΑΕΕ                  8  

 Μακροαγγειακές επιπλοκές                  6  

 Μικροαγγειακές επιπλοκές                  6  

 Φάρμακα   

 Ινσουλίνη   

 Μονοθεραπεία per os   

 Συνδυασμός φαρμάκων per os   

 Σύνολο φαρμακευτικής δαπάνης 23 

 

Στον πίνακα 17 βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες επί τοις εκατό μειώσεις παρατηρήθηκαν 

στις επισκέψεις στους θεράποντες ιατρούς και στην αυτομέτρηση του σακχάρου με 
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τριχοειδικό αίμα, ενώ στις επιπλοκές οι μειώσεις ήταν μικρότερες αναλογικά, πιθανώς 

λόγω διατήρησης του μεγάλου κόστους των επιπλοκών μετά την παρέμβαση, παρά τη 

μεγάλη απόλυτη μείωση στη δαπάνη. Από τις επιμέρους επιπλοκές μεγαλύτερη μείωση 

του κόστους παρουσιάζουν οι μικροαγγειακές επιπλοκές, συμφωνώντας με τη μελέτη 

UKPDS (UKPDS 33, (1998)).  

 

 

Διάγραμμα 8. Τα κόστη ανά επιπλοκή πριν και μετά την παρέμβαση 

 

Ανάλυση αβεβαιότητας 

Ελέχθησαν εναλλακτικά σενάρια για διαφορετικές τιμές μείωσης της γλυκοζυλιωμένης 

και διαφορετικού επιπολασμού του ΣΔ. Σε σχέση με την τιμή της γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης υπολογίστηκε ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών για γλυκοζυλιωμένη 

αιμοσφαιρίνη 7,53%, λαμβάνοντας ως δεδομένο, ότι οι υπόλοιποι μεταβολικοί  

παράγοντες μεταβλήθηκαν ανάλογα (Chrvala και Sherr και Lipman, (2015)). Σε σχέση με 

τον επιπολασμό του ΣΔ στην Ελλάδα, επιλέχθηκε μία μελέτη άρτια μεθοδολογικά, αλλά 

παλαιότερη, και η οποία αφορά στην Αττική και δίνει μικρότερο επιπολασμό 

(Panagiotakos et al, (2005)). Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε μεγάλο όφελος για τον 

κάτοχο του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα κατά 18% μείωση της συνολικής 

δαπάνης, όταν μειώθηκε η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη στο 7,53% (Scenario 2) και 

31%, αν ο επιπολασμός του ΣΔ υπολογίστηκε μικρότερος (Scenario 3). Και στις δύο 

περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στο κόστος των επιπλοκών, οι 

μειώσεις αυτές, όμως, ήταν διαφορετικές από τα αρχικά αποτελέσματα. Τα 

Καρδιαγγειακή νόσος 

ΑΕΕ 

Μακροαγγειακές επιπλοκές 

Μικροαγγειακές επιπλοκές 

Θάνατος 

 430.825.517,78  

 280.394.850,43  

 694.376.234,19  

 
1.460.002.824,00  

 175.469.772,78  

 387.129.095,14  

 261.124.003,31  

 637.083.659,31  

 
1.346.388.792,00  

 156.710.462,16  

Μετά την παρέμβαση 

Χωρίς την παρέμβαση 
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αποτελέσματα της ανάλυσης αβεβαιότητας φαίνονται στον πίνακα 17,  ενώ στο 

διάγραμμα 9 φαίνεται σχηματικά το ποσοστό μείωσης του κόστους πριν και μετά την 

παρέμβαση σε τρία διαφορετικά σενάρια, όπου το πρώτο αντιστοιχεί στην κύρια μελέτη, 

το δεύτερο στην εναλλακτική μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και το τρίτο 

στον μικρότερο επιπολασμό του ΣΔ. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία και απόλυτη μείωση του 

κόστους παρατηρήθηκε στο σενάριο του μικρότερου επιπολασμού, τονίζοντας τη 

σημασία της πρωτογενούς πρόληψης στην αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, όπως ο 

ΣΔ.                      . 

 

Πίνακας 18. Ανάλυση αβεβαιότητας (Uncertainty analysis). Συνολικό κόστος χωρίς και μετά 

από την παρέμβαση  

  Συνολικό κόστος 

επιπλοκών πριν 

την παρέμβαση 

Συνολικό κόστος 

μετά την 

παρέμβαση 

Διαφορά στα 

κόστη 

Βιβλιογραφία 

Σενάριο 1                                            

6.283.742.739,62  

          

5.037.090.684,70  

  

1.246.652.054,92  

 

Μείωση 

HbA1c 

(7,53%) 
                                           

6.282.917.108,55  

          

5.124.626.243,22  

  

1.158.290.865,33  

Chrvala και 

Sherr και 

lipman, 2015 

Επιπολασμός 

ΣΔ άντρες/ 

Γυναίκες 

(7,6/5,9%) 
                                           

5.723.599.105,28  

          

3.872.390.772,94  

  

1.851.208.332,34  

 

 

Panagiotakos  

et al, 2005 
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Πίνακας 19. Ανάλυση αβεβαιότητας (Uncertainty analysis). Κόστος επιπλοκών χωρίς και μετά 

από την παρέμβαση  

  Συνολικό κόστος 

επιπλοκών πριν 

την παρέμβαση 

Συνολικό κόστος 

μετά την 

παρέμβαση 

Διαφορά στα 

κόστη 

Βιβλιογραφία 

Σενάριο 1                                            

3.041.069.199,18  

          

2.788.436.011,92  

     

252.633.187,26  

 

Μείωση 

HbA1c 

(7,53%) 
                                           

3.040.243.568,10  

          

2.875.971.570,44  

     

164.271.997,66  

Chrvala και 

Sherr και 

lipman, 2015 

Επιπολασμός 

ΣΔ άντρες/ 

Γυναίκες 

(7,6/5,9%) 
                                           

2.424.268.881,27  

          

1.623.035.798,60  

     

801.233.082,67  

 

 

Panagiotakos 

et al, 2005 

 

 

 

  

Διάγραμμα 9. Συνολική δαπάνη διαχείρισης του ΣΔ στα 5 έτη στα 3 σενάρια της μελέτης 

scenario 1 

scenario 2 

scenario 3 

 
6.283.742.739,62  

 
6.282.917.108,55  

 
5.723.599.105,28  

 
5.037.090.684,70  

 
5.124.626.243,22  

 
3.872.390.772,94  

Μετά την παρέμβαση 

Χωρίς παρέμβαση 
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Διάγραμμα 10. Ποσοστό μείωσης του κόστους πριν και μετά την παρέμβαση σε τρία 

διαφορετικά σενάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenario 1 scenario 2 scenario 3 

20% 
18% 

32% 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα μελέτη ανάλυσης των επιπτώσεων του προϋπολογισμού βρέθηκε ότι το 

κόστος των επιπλοκών του Σακχαρώδη Διαβήτη σε ενήλικους ασθενείς ήταν 

6.283.742.739,62€, το οποίο μειώθηκε στα 5.037.090.684,70€ μετά από μία παρέμβαση 

εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση της αλλαγής του τρόπου ζωής, όπως της διατροφής, 

της άσκησης και του ελέγχου του ψυχολογικού στρες. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα 

από τον Ελληνικό χώρο, αλλά και από μεγάλες μελέτες εκτίμησης του κινδύνου 

εμφάνισης επιπλοκών από το Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως η UKPDS. 

Η Aνάλυση Επιπτώσεων του Προϋπολογισμού είναι μία σημαντική ανάλυση, η οποία θα 

πρέπει να συνοδεύει την ανάλυση κόστους-αποτελέσματος ή χρησιμότητας για την πιο 

σφαιρική εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου, από την εισαγωγή μίας καινούργιας 

θεραπευτικής ή διαγνωστικής παρέμβασης. Ενώ οι μελέτες κόστους 

αποτελεσματικότητας μας παρέχουν πληροφορίες για την αξία μίας παρέμβασης σε 

σχέση με μία άλλη, όσον αφορά στο αποτέλεσμα, η ΒΙΑ έρχεται να προσθέσει 

πληροφορίες σχετικά με το πόσο η παρέμβαση αυτή είναι οικονομικά εφικτή για τον 

εκάστοτε κάτοχο του προϋπολογισμού. Παρόλαυτα στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν κάποιες 

μελέτες, οι οποίες συγκρίνουν νεότερες με παλαιότερες φαρμακευτικές επιλογές, όπως 

την εξανατίδη με τη σιταγλιπτίνη (Tzanetakos et al, (2014)) και τη δαπαγλιφλοζίνη, ως 

επιπλέον παράγοντας στη μετφορμίνη (Tzanetakos et al, (2016)), δεν υπάρχουν μελέτες 

ΒΙΑ στο ΣΔ.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία οι αναφορές στις ΒΙΑ είναι πολύ περιορισμένες, ιδιαίτερα για 

ένα πολύπλοκο χρόνιο νόσημα, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης με πολλές οικονομικές και 

κοινωνικές συνιστώσες, καθώς και με πολλές θεραπευτικές επιλογές και καινούργια 

φάρμακα και παρεμβάσεις. Οι μελέτες ΒΙΑ περιορίζονται κυρίως στην εκτίμηση του 

κόστους της βαριατρικής θεραπείας, καθώς ο ΣΔ είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με την 

επιδημία της παχυσαρκίας (Anselmino et al, (2009)), (Borg et al, (2012)), (Terranova et 

al, (2012)) και στις θεραπευτικές επιλογές των διαφόρων κατηγοριών της ινσουλίνης 

(Tan και Matzen και Yeo, (2014)), (Pollock et al, (2013)), (Lee et al, (2012)), (Saunders 

et al, (2014)). Oι αλλαγές του τρόπου ζωής, ενώ σε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες 

προτείνονται ως ενδείξεις Α και παρότι το αναμενόμενο κόστος τους είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία μελέτη ΒΙΑ να το εκτιμήσει (ADA, (2017)).   

Σχετικά με τις μελέτες επιπολασμού ο ΣΔ στην Ελλάδα φαίνεται να είναι ένα νόσημα 

αρκετά διαδεδομένο και θεραπευόμενο, καθώς 7% του πληθυσμού συνταγογραφεί και 

λαμβάνει αντιδιαβητικά φάρμακα (Liatis et al, (2016)). Εντούτοις, οι  μελέτες 
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επιπολασμού δίνουν αποτελέσματα που μπορεί να ποικίλουν από  1,52% (Lionis et al, 

(2016)) μέχρι 29,1% (Papazoglou et al, (1995)). Οι μεγάλες αυτές διαφορές στις μελέτες, 

ενδέχεται να οφείλονται στη διαφορετική μεθοδολογία και δειγματοληψία, στο 

διαφορετικό τρόπο εκτίμησης της νόσου (πχ αν είναι αυτοαναφερόμενη ή αν έχει 

προηγηθεί αξιόπιστη παρακλινική εξέταση), στη διαφορετική ηλικιακή ομάδα ή στη 

διαφορετική γεωγραφική κατανομή. Η μελέτη που επιλέχθηκε για να βασιστεί η παρούσα 

μελέτη, ήταν μία πρόσφατη μελέτη, με ολοκληρωμένη περιγραφή της μεθοδολογίας, η 

οποία, αν και έγινε στη Θεσσαλία περιγράφει επαρκώς την προβολή της στον υπόλοιπο 

Ελλαδικό χώρο (Tsirona et al, (2016)). 

Άλλος περιορισμός της μελέτης είναι η δυσκολία στον ακριβή υπολογισμό του κόστους 

των επιμέρους επιπλοκών. Δύο μελέτες στην Ελλάδα (Athanasakis et al, (2010)), 

(Migdalis et al, (2014)) οι οποίες εκτιμούν το κόστος του ΣΔ δεν δίνουν άμεσα 

πληροφορίες για το κόστος των επιμέρους επιπλοκών, ενώ υπάρχει μία μελέτη που 

μελετά το κόστος αντιμετώπισης του διαβητικού ποδιού, χωρίς να δίνει όμως πρωτογενή 

στοιχεία κόστους (Petrakis et al, (2017)). Παρόλαυτα, στις μελέτες κόστους 

αποτελεσματικότητας, οι οποίες αναφέρονται στην εξανατίδη και τη εμπαγλιφλοζίνη, 

περιγράφεται συνολικά το κόστος των επιπλοκών, τόσο κατά την εμφάνισή τους, όσο και 

κατά τη διαχείρισή τους στο χρόνο (Tzanetakos et al, (2014)), (Gourzoulidis et al, 

(2018)). 

H παρούσα μελέτη αποτελεί μία αδρή εκτίμηση της μείωσης του κόστους του ΣΔ μετά 

την εκπαίδευση για αυτοδιαχείριση στην εφαρμογή των υγιεινοδιαιτητικών 

παρεμβάσεων. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκε το κόστος των επιπλοκών, το οποίο παρότι 

είναι ο υψηλότερος προσδιοριστής του άμεσου κόστους, δεν είναι ο μοναδικός. Στο 

άμεσο κόστος συνεισφέρουν τα φάρμακα, οι επισκέψεις σε ένα σύνολο παρόχων 

υπηρεσιών υγείας (διαβητολόγο, παθολόγο, οφθαλμίατρο, καρδιολόγο, χειρουργό) και ο 

παρακλινικός έλεγχος παρακολούθησης της νόσου (μέτρηση HbA1c, αναλώσιμα για τη 

μέτρηση του σακχάρου στο σπίτι, μέτρηση άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως τα 

λιπίδια). Ακόμα, στο κόστος θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και το έμμεσο κόστος λόγω 

θανάτων, κυρίως καρδιαγγειακών, απουσίας από την εργασία, ανάγκης παροχής 

φροντίδα στο σπίτι, ψυχολογικής επιβάρυνσης του ασθενούς και των φροντιστών και η 

μείωση της παραγωγικότητας (EPEMY, 2012). Το έμμεσο κόστος η American Diabetes 

Association το υπολογίζει στο 28,8% του συνολικού κόστους της νόσου (170/69 δις 

δολάρια), (ADA, (2013)). Άλλη μελέτη από την Ευρώπη υπολογίζει ότι το έμμεσο 

κόστος είναι 1,5 φορές μεγαλύτερο από το άμεσο (9,8 δις λίρες vs 13,9δις λίρες), (Ηex et 
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al, (2012)). Παρόλαυτα, το έμμεσο κόστος, αν και σημαντικό, δεν αποτελεί τμήμα μίας 

μελέτης ΒΙΑ. 

Ένας ακόμα περιορισμός της μελέτης ήταν η αδυναμία, λόγω έλλειψης σχετικής 

βιβλιογραφίας της εκτίμησης του κόστους του ΣΔ στα διαφορετικά στάδια της νόσου. 

Στη μελέτη αποδόθηκαν τα χαρακτηριστικά του βραχίονα της μη ικανοποιητικής 

ρύθμισης της μελέτης UKPDS στο σύνολο του αρρύθμιστου πληθυσμού, παρόλαυτα ο 

πληθυσμός αυτός είναι ανομοιογενής. Επίσης, στη μελέτη δεν υπολογίστηκε το κόστος 

των διαβητικών, οι οποίοι δεν το γνωρίζουν, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα χρειαζόταν 

αναλυτικότερες επιδημιολογικές μελέτες.  

Υπάρχει μεγάλη διάσταση στη βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση του ΣΔ. Σε σύνολο επτά μελετών, η 

μέση μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ήταν κατά 0,56% (Htoo et al, (2016)). 

Ακόμα, παρά την παρέμβαση το ποσοστό των ασθενών, που θα επιτύχουν τελικά το 

θεραπευτικό στόχο κυμαίνεται στη βιβλιογραφία από 40-60% (Νorris et al, 2002)). Το 

κύριο σώμα της ΒΙΑ υπολογίστηκε με το πιο αισιόδοξο σενάριο. 

Eξαιτίας των παραπάνω περιορισμών, η ανάλυση αβεβαιότητας προσπάθησε να 

περιγράψει εναλλακτικά σενάρια, σχετικά με το βαθμό καλύτερης ρύθμισης του ΣΔ από 

την υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση, καθώς και με τον επιπολασμό του ΣΔ στην Ελλάδα. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο όταν αναλύθηκε μικρότερη μείωση της γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης, όσο και στο σενάριο μικρότερου επιπολασμού του ΣΔ, υπήρξε μείωση 

του κόστους μετά την παρέμβαση, αν και η μείωση του κόστους ήταν μικρότερη κατά 

απόλυτη τιμή στο σενάριο της μικρότερης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (κατά 

1.158.290.865,3€) και μεγαλύτερη στο σενάριο του μικρότερου επιπολασμού (κατά 

1.851.208.332,34€). Το ποσοστό μείωσης του κόστους ήταν 18% στην περίπτωση της 

μικρότερης μείωσης της γλυκοζυλιωμένης και 32% στην περίπτωση του μικρότερου 

επιπολασμού. Δεν έγινε σενάριο σχετικά με το μικρότερο κόστος των επιπλοκών, λόγω 

έλλειψης σχετικής βιβλιογραφίας. 

To φορτίο νόσου, που φέρει ο ΣΔ, είναι τεράστιο και αναμένεται να γίνει μεγαλύτερο. 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού έχει 

στραφεί στην δημόσια παροχή υγείας, τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε πρωτοβάθμιο 

επίπεδο. Παράλληλα, οι ασθενείς λαμβάνουν δυσκολότερα τη φαρμακευτική αγωγή, 

καθώς η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα αυξήθηκε μετά το 2010 (ΟΟΣΑ, 

(2017)). Επιπλέον, η κρίση είχε επιδράσει και σε άλλους τομείς της συμπεριφοράς των 
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ασθενών.  Εκτός από τη μειωμένη συμμόρφωση στη θεραπεία και τον περιορισμό της 

παρακολούθησης του ΣΔ, έχει αυξηθεί η διατροφή κακής ποιότητας και η ψυχολογική 

επιβάρυνση. Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν σε αύξηση του κόστους της νόσου, κυρίως 

μακροπρόθεσμα (Aloumanis και Papanas, (2014)).  

Τέλος, η μελέτη περιορίστηκε στην εκτίμηση των ενηλίκων διαβητικών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη Τύπου 2. Τα άτομα με ΣΔ  τύπου 1 αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των ασθενών 

με ΣΔ (5% του συνόλου των ασθενών με ΣΔ), (ΑDA, (2017)). Είναι μία νόσος με 

αυτοάνοσα χαρακτηριστικά, διαφορετικό τρόπο έναρξης, διαφορετική πρόγνωση, δε 

συνδέεται με αντίσταση στην ινσουλίνη και παχυσαρκία, αφορά άλλες ηλικιακές ομάδες, 

εμφανίζει επιπλοκές σε άλλο ποσοστό και θεραπευτικά βασίζεται αποκλειστικά στη 

χορήγηση ινσουλίνης. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα ελληνικά 

δεδομένα, που αναφέρονται στον επιπολασμό της, καθιστούν την κατηγορία αυτή των 

ασθενών μία διαφορετική ομάδα, η οποία θα πρέπει να εκτιμηθεί σε άλλη μελέτη. 

 

Τελειώνοντας, είναι επομένως σημαντικό: 

 Πριν την εισαγωγή μίας καινούργιας παρέμβασης να προηγούνται, στα πλαίσια 

της οικονομικής αξιολόγησης, τόσο μελέτες κόστος οφέλους ή χρησιμότητας, 

όσο και μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων του προϋπολογισμού, ώστε να 

κρίνεται η τελική δυνατότητα ενός συστήματος να εισάγει την παρέμβαση. 

 Οι οικονομικές αξιολογήσεις είναι μελέτες, οι οποίες για να δώσουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα χρειάζονται αξιόπιστες πρωτογενείς μελέτες επιπολασμού 

νοσημάτων, συμπεριφοράς των παρόχων υγείας και των ασθενών, 

κοστολόγησης του συνόλου των παροχών και εκτίμησης, ακόμα, και των 

έμμεσων επιπτώσεων.  

 Οι αλλαγές του τρόπου ζωής συστήνονται από όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες, 

πριν την εισαγωγή φαρμακευτικής αγωγής, σε όλα τα νοσήματα του 

μεταβολικού συνδρόμου, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Υπέρταση ή η 

Δυσλιπιδαιμία. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες, για να αποδείξουν και τη 

μεγάλη ωφέλεια των παρεμβάσεων αυτών, όσον αφορά στο κόστος, ώστε οι 

προσπάθειες ελέγχου του φορτίου των νόσων αυτών, να κατευθυνθούν προς την 

άσκηση, τον περιορισμό του αλατιού, των κορεσμένων λιπαρών, των απλών 

υδατανθράκων και την ψυχολογική υποστήριξη των πασχόντων. 
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 Θα πρέπει να αναγνωριστεί για όλες τις χρόνιες νόσους, όπου αυτό είναι 

δυνατό, η σημασία που έχει η πρωτογενής πρόληψη, η οποία φαίνεται να είναι 

αποτελεσματικότερη, αλλά και αποδοτικότερη. 
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