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Εισαγωγή: Παγκοσμίως ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 έχει πάρει επιδημικές 
διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές στην υγεία των ασθενών και στην 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών. 
Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση των καρδιαγγειακών 
παραγόντων κινδύνου του αγροτικού πληθυσμού στην Κρήτη που πάσχει από 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  καθώς 
και στη συσχέτιση της τακτικής επισκεψιμότητας με τον καλύτερο έλεγχο της νόσου. 
Μέθοδος: Ο πληθυσμός μελέτης περιλαμβάνει 149 ντόπιους ασθενείς μέσης ηλικίας 
64 έτων, που διαμένουν στην αγροτική περιφέρεια του δήμου Αγίας Βαρβάρας του 
νομού Ηρακλείου και εξυπηρετούνται σε ένα από τα ιατρεία του Κ.Υ. Αγίας 
Βαρβάρας. Η λήψη των στοιχείων έγινε από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών. 
Αποτελέσματα: Με βάση τις οδηγίες της ADA 2009, το 18.1% των ασθενών είχαν 
HbA1c <7.0% και το 40.3% είχαν Γλυκόζη νηστείας <126 mg/dl. Το 57.7% είχαν 
Ολική χοληστερόλη <200 mg/dL, 56.4% είχαν LDL χοληστερόλη <100 mg/dl και 
58.4% είχαν Τριγλυκερίδια <150 mg/dl. Ποσοστό 92.6% του συνόλου πληρούσαν τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για HDL χοληστερόλη. Aρτηριακή Πίεση <130/80 mmHg 
είχαν το 38.3%. Για την HDL χοληστερόλη οι άντρες παρουσίαζαν μεγαλύτερα 
ποσοστά συμμόρφωσης από τις γυναίκες (χ²=11.106, p=0,001). Το 37,6% ήταν 
καπνιστές και το 31.5 % έκανε κατάχρηση αλκοόλ, με στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση με το αντρικό φύλο (p<0.001 αντίστοιχα). Με την αύξηση του αριθμού 
επισκέψεων ετησίως βρέθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση όλων καρδιαγγειακών 
παραγόντων κινδύνου (p<0.05) πλην της Α.Π. Κατά την ομαδοποίηση των 
επισκέψεων, η ομάδα των 4–6 επισκέψεων παρουσίαζε μεγαλύτερα ποσοστά 
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κλινικά σημαντικά (με οριακή στατιστική σημαντικότητα) για τα τριγλυκερίδια 
συγκριτικά με την ομάδα των 1–3, στην οποία κανείς ασθενής δεν είχε HbA1c< 7%. 
Συμπεράσματα: 1. Ο επιπολασμός των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στον 
αγροτικό πληθυσμό με Σ.Δ. τύπου 2 στην Κρήτη, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο είναι 
υψηλός και χρήζει αποτελεσματικότερης ιατρικής παρέμβασης 2. Η τακτική 
επισκεψιμότητα, με τουλάχιστον τέσσερις επισκέψεις ετησίως, συμβάλλει στον 
καλύτερο έλεγχο της νόσου.  

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Αγροτικές Περιοχές, Καρδιαγγειακοί 
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Abstract 
 
Title: Follow-up visits in Primary Health Care as a control parameter of 
Cardiovascular Risk Factors in patients with type 2 Diabetes Mellitus in a rural 
population of Crete.    

By: Ko nstantinidou Chrystalla  

Supervisors: 1. A. Filalithis, Assistant Professor, Sector of Social Medicine,   
                            Department of Medicine, University of Crete 
  2. Th. Basilopoulos, Consultant of General and Emergency  
                            Prehospital Medicine, P.H.C. Center of Santa Barbara 
Date: November 2009 

BACKGROUND: Worldwide, type 2 Diabetes Mellitus has taken epidemic 
dimensions, causing serious complications in patients’ health and in the social and 
economic growth of countries. 
OBJECTIVE: The aim of this study is to assess the cardiovascular risk factors in the 
rural population of Crete that suffers from type 2 diabetes in the frame of primary 
health care, as well as, the correlation of regular follow-up visits with a better control 
of this disease. 
METHOD: The population in this study includes 149 local patients, mean age of 64 
years, that reside in the rural area of the municipality of Santa Barbara in the 
prefecture of Heraklion and have follow-up visits in one of the surgeries in the 
Primary Health Care Centre of the town. Data was gathered from the medical records 
of these patients. 
RESULTS: Based on the ADA 2009 directives, 18.1% of patients had HbA1c <7.0% 
and 40.3% had fasting Glucose <126 mg/dl. 57.7% had total cholesterol <200 mg/dL, 
56.4% had LDL cholesterol <100 mg/dl and 58.4% had Triglycerides <150 mg/dl. 
The majority of patients (92.6%) met the guidelines for HDL cholesterol. Blood 
Pressure (BP)<130/80 mmHg was met by 38.3%. Men had better compliance than 
women for HDL cholesterol targets (χ²=11.106, p 0.001). Over one third (37.6%) of 
patients were cigarette smokers and 31.5% were alcohol abusers, with a statistically 
important correlation with the male gender (p<0.001). The higher number of annual 
visits had a statistically important improvement in all cardiovascular risk factors 
(p<0.05) except BP. When grouping the visits in three teams, the group of 4-6 annual 
visits presented higher rates of compliance to the guidelines for HbA1c (χ²=69.89, 
p<0.001), for total cholesterol (χ²=9.96, p=0.007), for LDL cholesterol (χ²=11.97, 
p=0.003) and with clinically significant percentages (with marginal statistical 
importance) for Triglycerides in comparison with the group of 1–3 visits, in which all 
patients failed to attain treatment goals of HbA1c <7%. 
CONCLUSIONS: 1. In the setting of primary health care, the prevalence of 
cardiovascular risk factors in the rural population with type 2 diabetes in Crete is high 
and requires more effective medical intervention.  2. Regular follow-up visits, with at 
least four visits annually, contribute to a better control of diabetes. 

Key words: Type 2 Diabetes Mellitus, Rural areas, Cardiovascular Risk Factors, 
Primary Health Care, Follow-up visits, Continuity of care. 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
     

Οι χρόνιες μη μεταδιδόμενες ασθένειες και κυρίως ο Σακχαρώδης Διαβήτης 

(Σ.Δ.), οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και οι 

καρκίνοι είναι στενά συνδεδεμένες με την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη και αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες απειλές της ανθρώπινης υγείας και 

ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι  35 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο που αντιστοιχούν στο 

60% των θανάτων διεθνώς, οφείλονται στις 4 αυτές ομάδες ασθενειών (2008-2013 

Action Plan 2008).  

Παγκοσμίως ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί στις μέρες μας μια πρόκληση 

για τις μεγάλες οργανώσεις υγείας τοποθετώντας την επιδημική του αναλογία στην 

πρώτη γραμμή προτεραιότητας της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία του 2009, 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμά ότι περισσότεροι από 171 

εκατομμύρια άνθρωποι  πάσχουν από Σ.Δ. και χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις θα 

υπάρξει δραματική άνοδος του επιπολασμού του (Diabetes 2009). Από το σύνολο 

αυτών των ασθενών, ποσοστό 90% με 95% νοσούν από Σ.Δ. τύπου 2 (Diabetes, 

Successes and Opportunities for Population-Based Prevention and Control 2009).  

Όσο αφορά τον επιπολασμό του στις αστικές και αγροτικές περιοχές, 

εκτιμάται να είναι ο ίδιος στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ υπολογίζεται να είναι ο 

διπλάσιος στις αστικές από ότι στις αγροτικές περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(Wild et al. 2004). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο Σ.Δ. έχει σοβαρό αντίκτυπο με δυσμενείς 

επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής των εκατομμυρίων ασθενών και των οικογενειών τους, 

στην ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης πολλών εθνικών συστημάτων υγείας και 

στην οικονομία κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών (Unwin & Marlin 2004). Το 

φορτίο νοσηρότητας που επιφέρει είναι τεράστιο, λόγω τόσο των οξέων όσο και των 

μακροπρόθεσμων μικροαγγειακών και μακροαγγειακών επιπλοκών στην υγεία  

(Diabetes, The Problem 2009).  Εντούτοις, η συνεχής παρακολούθηση των ασθενών 

αυτών, οι κατάλληλες παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής τους για υιοθέτηση σωστών 

προτύπων υγιεινών συμπεριφορών και ο προβλεπόμενος τακτικός έλεγχος των 

καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες ιατρικές 

οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητικής Εταιρείας (ADA), έχει αποδειχθεί ότι μπορεί 
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να μειώσει τους κινδύνους για τις επιπλοκές της νόσου και τις επακόλουθες αρνητικές 

επιπτώσεις τους (Standards of Medical Care in Diabetes 2009).  

Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) είναι πολύ 

σημαντικός για την εφαρμογή των ιατρικών αυτών προτύπων από τους επαγγελματίες 

υγείας και τη συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες αυτές έτσι ώστε να υπάρχει 

καλύτερος έλεγχος της νόσου αφού το 80% των ασθενών με Σ.Δ. παρακολουθούνται 

από ιατρούς του πρωτογενή τομέα (Saudek 2002). 

Παρόλα αυτά, πολλοί αρμόδιοι φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

υπεύθυνοι για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης παραμένουν σε μεγάλο 

ποσοστό μερικώς ενημερωμένοι για το μέγεθος και την κλινική σημασία της 

ασθένειας αυτής και ιδιαίτερα στις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος (Unwin 

& Marlin 2004). Αυτό αποδείχτηκε σε έρευνα που διεξήγε ο ΠΟΥ το 2001 για να 

καθορίσει την εθνική ικανότητα των χωρών στην πρόληψη και θεραπεία των μη 

μεταδιδόμενων νόσων, όπου μόνο το 43% από αυτές ανέφερε την ύπαρξη ενός 

εθνικού προγράμματος δράσης για το διαβήτη (Diabetes, The Problem 2009). 

Επιπλέον, οι υπάρχουσες μελέτες στον αγροτικό πληθυσμό με Σ.Δ. τύπου 2, έχουν 

εκτιμήσει φτωχό έλεγχο των περισσότερων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου 

από τον πρωτογενή τομέα και  χαμηλή συμμόρφωση στις προτεινόμενες οδηγίες. 

Η  παρούσα μελέτη, αποσκοπώντας να συνεισφέρει πολύτιμες πληροφορίες 

στην βελτίωση της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με Σ.Δ., 

έχει ως σκοπό πρώτον, να εκτιμήσει τι ποσοστό ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2 σε μια 

αγροτική περιοχή της Κρήτης στα πλαίσια της Π.Φ.Υ. πληρεί τις ιατρικές οδηγίες της 

Αμερικάνικης Διαβητικής Εταιρείας του 2009 για τους καρδιαγγειακούς παράγοντες 

κινδύνου και δεύτερον, κατά πόσο η τακτική επισκεψιμότητα των ασθενών αυτών 

συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο των παραγόντων αυτών και κατ`επέκταση της 

νόσου. 
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2 .  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
 

2.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ  ΔΙΑΒΗΤΗ 

 

Α. ΤΥΠΟΙ  ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ  ΔΙΑΒΗΤΗ 

       

Ο σακχαρώδης διαβήτης διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

  

Σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 1, ο οποίος προσβάλει κυρίως παιδιά και 

νεαρούς ενήλικες και παρουσιάζει τρομακτική αύξηση με ρυθμό 3% ανά έτος (Why 

Diabetes? 2009).     

 

Σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 2, με τον οποίο και θα ασχοληθεί η παρούσα 

εργασία και αποτελεί το 90% - 95% όλων των περιπτώσεων σακχαρώδη διαβήτη 

παγκοσμίως. Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα άνω των 40 ετών αλλά τον τελευταίο 

καιρό παρουσιάζεται όλο και περισσότερο σε παιδιά και νέους ενηλίκους. Η 

τρομακτικά παγκόσμια αύξηση των ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2 σχετίζεται με τα 

αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας, το άγχος, την ανθυγιεινή διατροφή, τη μείωση 

της σωματικής δραστηριότητας με συνοδό αύξηση της σωματικής αδράνειας, τη 

γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση της αστικοποίησης (Managing Diabetes in 

Primary Care in the Caribbean 2006, Diabetes, Successes and Opportunities for 

Population-Based Prevention and Control 2009). Έρευνες έχουν δείξει ότι διεθνώς 

σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους που πάσχουν από Σ.Δ. τύπου 2 δεν έχουν γνώση 

της νόσου τους (Diabetes 2009). 

 

Προδιαβητικό στάδιο. Τα άτομα σε αυτήν την κατηγορία έχουν αυξημένες 

πιθανότητες ανάπτυξης Σ.Δ. τύπου 2. 

 

Ο διαβήτης κύησης (GDM) που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης.  Ποσοστό 5% με 10% των γυναικών με διαβήτη κύησης εμφανίζει 

αμέσως μετά τον τοκετό Σ.Δ. τύπου 2, ενώ οι υπόλοιπες έχουν μια πιθανότητα 40% 

με 60% να παρουσιάσουν Σ.Δ. τύπου 2 στα επόμενα 5-10 έτη (Votey & Peters 2009, 
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Diabetes, Successes and Opportunities for Population-Based Prevention and Control 

2009). 

    

   Άλλοι τύποι Σ.Δ. που αντιστοιχούν στο 1% με 5% όλων των διαγνωσμένων 

περιπτώσεων (Diabetes, Successes and Opportunities for Population-Based 

Prevention and Control 2009).  

 

 

Β. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ 

        

       (α) Παγκόσμια  

 

Συνολικά    

 

Διεθνώς ο αριθμός των ενηλίκων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη το 2009 

εκτιμήθηκε στα 171 εκατομμύρια άτομα και προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 ο αριθμός 

αυτός θα ξεπεράσει  το διπλάσιο (Diabetes 2009). 

Στις βιομηχανικές χώρες, ο αριθμός των ασθενών αναμένεται να αυξηθεί κατά 

το ένα τρίτο, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες θα διπλασιαστεί. Εκτιμάται ότι το 

2025, περισσότερο από 75% του παγκόσμιου πληθυσμού με σακχαρώδη διαβήτη θα 

ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανησυχητικό είναι βέβαια το γεγονός ότι ενώ η 

πλειοψηφία των ασθενών με Σ.Δ. στις αναπτυγμένες χώρες είναι 65 χρονών και άνω, 

στις αναπτυσσόμενες χώρες η πλειοψηφία τείνει να αφορά άτομα που ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα 45 – 64 ετών δηλαδή στο παραγωγικότερο στάδιο της ζωής τους. 

(Khatib 2006) ( Σχεδιάγραμμα Α). 

 

Αστικός και Αγροτικός  πληθυσμός 

 

Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμάται πως ο επιπολασμός του 

Σ.Δ. είναι διπλάσιος στις αστικές από ότι στις αγροτικές περιοχές, ενώ για τις 

αναπτυγμένες χώρες υπολογίζεται πως οι περιοχές αυτές έχουν τον ίδιο επιπολασμό 

(Wild et al. 2004). 
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Σχεδιάγραμμα Α: Κατά προσέγγιση o αριθμός ενηλίκων που νοσούν από Σ.Δ. με βάση 

την ηλικιακή ομάδα και το έτος για τις αναπτυγμένες χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες 

και για όλο τον κόσμο (Wild et al. 2004).  
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Επιπολασμός ανά  φύλο   

        

Συνολικά, ο επιπολασμός του Σ.Δ. είναι παρόμοιος στα δύο φύλα αλλά διαφέρει 

στην ηλικιακή κατανομή όπου είναι ελαφρά υψηλότερος στους άνδρες κάτω των 60 

ετών ενώ στις γυναίκες εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες (Wild et al. 2004) 

(Σχεδιάγραμμα Β). 

 

Σχεδιάγραμμα Β: Παγκόσμιος επιπολασμός του Σ.Δ. κατά ηλικία και φύλο για το έτος 

2000  (Wild et al. 2004). 

 

 

      
Οι δέκα χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών με Σ.Δ. το 2000, ήταν οι 

Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ιαπωνία, Πακιστάν, Ρωσία, Βραζιλία, Ιταλία και το 

Μπανγκλαντές. Το 2030 αναμένεται ότι οι τέσσερις πρώτες προαναφερθείσες χώρες 

θα εξακολουθούν να κατέχουν τις πρώτες θέσεις με τον μεγαλύτερο επιπολασμό 

ασθενών με Σ.Δ. (Wild et al. 2004). 
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  (β)  Ελλάδα 
 
 
       Συνολικά  

 

 Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του 2007, ο επιπολασμός του Σ.Δ. τύπου 

2  στην ηλικιακή ομάδα 20-79 ετών ανέρχεται στο 8.6%  (5.9% κατά την προτύπωση 

με τον παγκόσμιο πληθυσμό) και αντιστοιχεί σε 736,700 ασθενείς. Οι γυναίκες 

ανέρχονται στις 390,900 και η ηλικιακή ομάδα 60-79 ετών συγκεντρώνει τους 

περισσότερους ασθενείς (506,500). 

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 ο συνολικός αριθμός των ασθενών θα αυξηθεί 

στους 832,700 που θα αντιστοιχεί σε επιπολασμό της νόσου 9.7% (Diabetes Atlas 

2008). 

 

        Αστικός πληθυσμός 

 

Σε μελέτη που διεξήχθει στον αστικό πληθυσμό στην πόλη της Σαλαμίνας 

μεταξύ των ετών 2002 και 2006 παρατηρήθηκε μια αύξηση του επιπολασμού του 

Σ.Δ. από 8.2% σε 9.5% (Gikas et al. 2008). 

 

      Αγροτικός  πληθυσμός  

 

Αύξηση παρατηρείται και στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με 

μελέτη που διενεργήθηκε το 2001 σε τρία χωριά της Αργολίδας, οι διαβητικοί 

ασθενείς ανέρχονταν στους 7.8% (Melidonis et al. 2006). Σε σύγκριση με 

παλαιότερες μελέτες που έγιναν σε αγροτικές περιοχές στην Κρήτη (1999) ο 

επιπολασμός ήταν 5.2% (Lionis et al. 2001), ενώ για το χρονικό διάστημα 1987-1993 

ήταν μόλις 1.5% (Lionis et al. 1996). 
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Γ. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

      

(α) Παγκόσμια  

 

Γενικά 

 

Πρόσφατες μελέτες κατατάσσουν τον Σ.Δ. ως την πέμπτη αιτία θανάτου 

διεθνώς (Roglic et al. 2005). Ο ΠΟΥ εκτίμησε πως το έτος 2005 πέθαναν 1,1 

εκατομμύρια άτομα από Σ.Δ. (Diabetes 2008). Από τους θανάτους αυτούς, το 80% 

σημειώθηκε σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, ενώ οι μισοί σχεδόν από 

αυτούς αφορούσαν ανθρώπους ηλικίας μικρότερης των 70 ετών. Το 55% όλων των 

θανάτων αντιστοιχούσε σε γυναίκες (Diabetes, The Problem 2009, Diabetes 2008). 

       

Επιπλέον αποδοτέα θνησιμότητα 

 

Το έτος 2000 η επιπλέον παγκόσμια θνησιμότητα που αποδόθηκε στο Σ.Δ. 

υπολογίστηκε να αντιστοιχεί σε 2,9 εκατομμύρια θανάτους που αναλογούσε στο 

5.2% όλων των θανάτων. Το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο στις φτωχότερες χώρες 

(2.4%) ενώ ήταν πάνω από 8% στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Μέση Ανατολή (Roglic 

et al. 2005).   

Σε άτομα μικρότερα των 35 ετών το 29% όλων των θανάτων αποδόθηκε στο 

Σ.Δ.. Στις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 35-64 έτη αποδόθηκε ποσοστό 59%, ενώ στα 

άτομα ηλικίας άνω των 64 ετών, αποδόθηκε το 75% (Roglic et al. 2005).   
     

Μελλοντικοί θάνατοι 

  

Ο ΠΟΥ το 2006 προέβλεψε ότι μέσα στα επόμενα 10 έτη, χωρίς επείγουσα 

δράση, οι θάνατοι που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη θα αυξηθούν 

συνολικά κατά περισσότερο από 50%, ενώ στις μεσαίου και υψηλού εισοδήματος 

χώρες θα ξεπεράσουν το 80 % (Diabetes, The Problem 2009, Diabetes 2008). 

    

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 11

         (β) Ελλάδα  

  

       Στην Ελλάδα ο αριθμός θανάτων που αποδόθηκε στο Σ.Δ. το 2007 ήταν για τους 

άντρες το 8.5% όλων των θανάτων και αντιστοιχούσε σε 3,153 άτομα ενώ για τις 

γυναίκες ήταν το 17.5% και αντιστοιχούσε σε 4,123 άτομα (Diabetes Atlas 2008).  

 

Δ. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Οι επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη στην υγεία διακρίνονται σε 2 μεγάλες 

κατηγορίες: τις μικροαγγειακές, λόγω προκαλούμενης βλάβης στα μικρά αιμοφόρα 

αγγεία και τις μακροαγγειακές, που αφορούν βλάβες στα μεγαλύτερα αιμοφόρα 

αγγεία.  

 

        α. Μικροαγγειακές Επιπλοκές 

 

Οι μικροαγγειακές επιπλοκές περιλαμβάνουν: 

1. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια  που μετά από 15 έτη νόσου θα οδηγήσει το 

10% των ασθενών σε σοβαρή οπτική εξασθένιση μέχρι και τύφλωση.  

2. Διαβητική νεφροπάθεια όπου 10-20% των ασθενών αυτών πεθαίνουν λόγω της 

σοβαρής νεφρικής ανεπαρκείας που αναπτύσσεται. 

3. Διαβητική νευροπάθεια που επηρεάζει το 50% των ασθενών. Μερικές από τις 

επιπλοκές που προκαλεί είναι η σεξουαλική ανικανότητα και τα διαβητικά πόδια, τα 

οποία οδηγούν σε  βαριάς μορφής μολύνσεις  και ακρωτηριασμούς.  

 

β. Μακροαγγειακές Επιπλοκές 

 

Οι μακροαγγειακές επιπλοκές περιλαμβάνουν: 

1. Καρδιακές παθήσεις όπως τα μυοκαρδιακά εμφράγματα. Οι καρδιαγγειακές νόσοι 

είναι υπαίτιες για το 50% των θανάτων των ασθενών με Σ.Δ. 

      2. Εγκεφαλικά επεισόδια  

      3. Ανεπαρκή ροή αίματος στα πόδια (Diabetes, The Problem 2009).  
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  Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

        

Οι οικονομικές συνέπειες του Σ.Δ. και των επιπλοκών του δεν αφορούν μόνο 

τους νοσούντες αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς επίσης 

και τα ίδια τα εθνικά συστήματα υγείας της κάθε χώρας. Τα αυξημένα 

ιατροφαρμακευτικά έξοδα που είναι 2.3 φορές υψηλότερα συγκριτικά με τα άτομα 

χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, η ανικανότητα για εργασία και η απώλεια εισοδήματος 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ασθενείς και τις οικογένειές τους (Diabetes, Successes 

and Opportunities for Population-Based Prevention and Control 2009). 

      

(α) Παγκόσμια 

 

Παγκοσμίως, οι άμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης του έτους 2000 

που αφορούσαν το διαβήτη κυμαίνονταν από 2.5% με 15% των ετήσιων κρατικών 

προϋπολογισμών υγειονομικής περίθαλψης, ανάλογα με τον επιπολασμό της νόσου 

σε κάθε κράτος και τις τρέχουσες θεραπείες (Diabetes 2009). 

 

(β) Η.Π.Α. 

       

Το 2007 στις ΗΠΑ υπολογίστηκε ότι το 20% των συνολικών δαπανών υγείας 

αφορούσαν ασθενείς με Σ.Δ.. Οι συνολικές δαπάνες (άμεσες και έμμεσες) 

υπολογίστηκαν στα 174 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις  άμεσες να ανέρχονταν στα 

116 δισεκατομμύρια δολάρια και τις έμμεσες (λόγω ανικανότητας, απώλεια εργασίας, 

πρόωρος θάνατος) στα 58 δισεκατομμύρια δολάρια (Preventing Diabetes and Its 

Complications 2008, Diabetes, Successes and Opportunities for Population-Based 

Prevention and Control 2009). 

 

(γ) Ελλάδα 

  

Στην Ελλάδα υπολογίστηκε ότι οι συνολικές δαπάνες υγείας για το 2007 που 

οφείλονταν στο Σ.Δ. έφταναν τα 937,089,292 δολάρια με μέσες δαπάνες υγείας ανά 

ασθενή τα 1,272 δολάρια. Τα συνολικά έξοδα υγείας προβλέπεται ότι το 2025 θα 

φτάσουν τα 1,062,771,855 δολάρια (Diabetes Atlas 2008).  

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 13

2.2.  ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ  

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Διαβητική Εταιρεία (ADΑ 2009), ο Σ.Δ. είναι 

μια χρόνια νόσος που απαιτεί συνεχή και τακτική ιατρική φροντίδα των ασθενών, 

εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας έτσι ώστε να προληφθούν οι 

οξείες επιπτώσεις στην υγεία και να μειωθεί ο κίνδυνος για τις μακροπρόθεσμες 

επιπλοκές. Λόγω της πολυπλοκότητας της νόσου απαιτείται ένα μεγάλο εύρος 

κλινικών παρεμβάσεων και παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής των διαγνωσμένων 

ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Οι παρεμβάσεις αυτές στηρίζονται σε 

αποδεδειγμένα πρότυπα ιατρικής φροντίδας και μεγάλες τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες δοκιμές (Standards of Medical Care in Diabetes 2009). 

Α. Παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής 

 Σύμφωνα με τις οδηγίες της ADA στους ασθενείς αυτούς πρέπει να συνιστάται:     

• Διακοπή καπνίσματος  

• Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας,  

• Αναπροσαρμογή σε πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες,  

• Μείωση του σωματικού βάρους  

• Περιορισμός στην κατανάλωση αλκοόλ. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η 

κατανάλωση αλκοόλ τότε συνιστάται να είναι περιορισμένη η καθημερινή του 

χρήση (ένα ποτό ανά ημέρα ή λιγότερο για τις ενήλικες γυναίκες και δύο ποτά 

ανά ημέρα ή λιγότερο για τους ενήλικους άνδρες) (Standards of Medical   

Care in Diabetes 2009).      

Β. Κλινικές παρεμβάσεις 

Ο εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει: α) τον 

γλυκαιμικό έλεγχο αίματος, δηλαδή την HbA1c τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο για 

τους ρυθμισμένους ασθενείς και 4 φορές τον χρόνο για του αρρύθμιστους, και την 

γλυκόζη νηστείας σε κάθε έλεγχο ρουτίνας, β) τον έλεγχο των λιπιδίων τουλάχιστον 

μία φορά τον χρόνο δηλαδή της ολικής χοληστερόλης, της LDL χοληστερόλης,  της 

HDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.  
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Σημαντική επίσης κρίνεται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία πρέπει 

να γίνεται σε κάθε επίσκεψη ρουτίνας των ασθενών με Σ.Δ τύπου 2 (Standards of 

Medical Care in Diabetes 2009).  

         

Γ. Μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών 

 

Σχετικά με την ιατρική παρακολούθηση των ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2, η 

ADA συνιστά τουλάχιστον 4 επισκέψεις το χρόνο. Σύμφωνα με την Diabetes Society, 

οι επισκέψεις αυτές μπορούν να φτάσουν μέχρι και 6 ετησίως. Η παρακολούθηση 

μπορεί να γίνει ακόμα πιο συχνή ανάλογα με την κλινική κατάσταση και τα 

εργαστηριακά ευρήματα του κάθε ασθενή (Future Visits 2009,  DesMangles 2009, 

Follow-Up Visits, 2009).  

 

Δ. Οφέλη παρεμβάσεων και τακτικής ιατρικής παρακολούθησης  

 

Μελέτες έχουν αποδείξει σημαντική μείωση των επιπλοκών της νόσου με την 

εντατική εφαρμογή των προτεινόμενων ιατρικών παρεμβάσεων στο γλυκαιμικό και 

λιπιδαιμικό έλεγχο και στον έλεγχο της Α.Π. με την τακτική παρακολούθηση των 

ασθενών (Standards of Medical Care in Diabetes 2009, Diabetes, Successes and 

Opportunities for Population-Based Prevention and Control 2009). Ενδεικτικά, στην 

βιβλιογραφία αναφέρεται πως η μείωση κατά 1% της μέσης τιμής της HbA1c 

σχετίζεται σημαντικά με 21% μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το Σ.Δ., με 

14% μείωση των μυοκαρδιακών εμφραγμάτων και με 37% μείωση των 

μικροαγγειακών επιπλοκών (Stratton et al. 2000). Επιπλέον, ο έλεγχος της 

αρτηριακής πίεσης επιφέρει μείωση του κινδύνου για τις καρδιακές παθήσεις και τα 

εγκεφαλικά επεισόδια που κυμαίνεται από 33% μέχρι 50%, όπως επίσης μειώνει τον 

κίνδυνο για τις επιπλοκές στους οφθαλμούς, στη νεφρική λειτουργία και στα νεύρα 

κατά περίπου 33% (Diabetes, Successes and Opportunities for Population-Based 

Prevention and Control 2009). 

 

Ε. Ρόλος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπως είναι γνωστό, αποτελεί παγκοσμίως 

το θεμέλιο λίθο του υγειονομικού συστήματος κάθε χώρας καθώς επίσης και τον 
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κύριο πυλώνα προαγωγής υγείας, πρόληψης, αντιμετώπισης και παρακολούθησης 

ασθενειών. Για αυτό, η υιοθέτηση και η εφαρμογή των αποδεδειγμένων ιατρικών 

κατευθυντήριων οδηγιών καθώς και η καθιέρωση των προτύπων της υγειονομικής 

περίθαλψης από το ιατρικό προσωπικό του πρωτογενούς τομέα είναι αναγκαία (2008-

2013 Action Plan 2008).   

Έχει εκτιμηθεί ότι το 80% περίπου των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη 

παρακολουθούνται από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  για αυτό και ο ρόλος της 

κρίνεται σημαντικός τόσο για τη σωστή διαχείριση των ασθενών αυτών όσο και για 

την επιτυχή έκβαση των θεραπευτικών στόχων σε όλα τα στάδια εξέλιξης της νόσου 

(Saudek 2002, Lionis et al. 2008).  

Ακόμη, από συστηματική ανασκόπηση 41 ελεγχόμενων δοκιμών σε 

πρωτοβάθμια κέντρα φροντίδας υγείας οι οποίες είχαν ως στόχο είτε επαγγελματίες 

υγείας είτε την οργάνωση της φροντίδας υγείας έτσι ώστε να διευκολύνει τον τακτικό 

έλεγχο των ασθενών είτε και τα δύο, βρέθηκε ότι οι παρεμβάσεις αυτές είχαν μεγάλη 

αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών (Renders et al. 2001).  
 

2.3. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Δ. 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν γίνει αρκετές μελέτες που αφορούν την 

παρακολούθηση ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2 σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και τον 

επιπολασμό των καρδιαγγειακών τους παραγόντων κινδύνου. Σχετικά με τον 

επιπολασμό της κατάχρησης αλκοόλ οι αναφορές είναι ελάχιστες. Όσο αφορά τη 

συμβολή ή όχι της τακτικής επισκεψιμότητας στην καλύτερη ρύθμισή του Σ.Δ., οι 

μελέτες που έχουν γίνει είναι περιορισμένες, ενώ αυτές που έχουν γίνει 

συνυπολογίζουν τον αριθμό των επισκέψεων μαζί με τον αριθμό των διαφορετικών 

ιατρών που έχουν παρακολουθήσει τον ίδιο τον ασθενή. 

Στην Ελλάδα οι μελέτες που έχει γίνει είναι λίγες και αναφέρονται κυρίως 

στον επιπολασμό του Σ.Δ. τύπου 2 στις αστικές και αγροτικές περιοχές. 

Όλες οι μελέτες στηρίζονται στις εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες για αυτό 

κρίνεται σκόπιμη η αναφορά των επιθυμητών ορίων στην κάθε μελέτη ξεχωριστά. 

Από τις μελέτες αυτές θα αναφερθούν μόνο οι μεταβλητές που αφορούν την παρούσα 

εργασία και η μετέπειτα σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας 

θα γίνει με τους παράγοντες που τηρούν τα όρια της ADA 2009. 
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Στο Βέλγιο σε μελέτη του 2009 που έγινε σε κέντρο Π.Φ.Υ., 

συμπεριλήφθηκαν  2,495 ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2, μέσης ηλικίας 68 ± 12  έτη, από 

τους οποίους το 51% ήταν γυναίκες.  Εκτιμήθηκε η ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

υγείας σε σχέση  με την επίτευξη 3 θεραπευτικών στόχων: HbA1c <7%, Συστολική 

Αρτηριακή Πίεση (ΣΑΠ) ≤130 mmHg και LDL χοληστερόλη <100 mg/dl. Βρέθηκε 

ότι 54% είχαν ικανοποιητικό έλεγχο γλυκόζης (HbA1c <7%), 50% πληρούσαν το 

στόχο για την ΣΑΠ και 42% είχαν LDL χοληστερόλη <100 mg/dl (Goderis et al. 

2009). 

Το 2009 στην Ισπανία σε ένα κέντρο Π.Φ.Υ. που βρίσκεται στη βόρεια 

Καταλονία, διενεργήθηκε μελέτη επιπολασμού για διάφορα δεδομένα ενός τυχαίου 

δείγματος 307 ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2. Μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας 

που αφορούσαν τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου έδειξαν ότι 74.5% των 

ασθενών ήταν υπερτασικοί, 77.7% είχαν δυσλιπιδαιμία και 14.9% ήταν καπνιστές 

(Jurado et al. 2009). 

Στο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Υγιεινής της εθνοφρουράς της 

Σαουδικής Αραβίας το 2008, μελετήθηκαν αναδρομικά 651 ιατρικοί φάκελοι 

ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 53 έτη και το 54.5% 

ήταν γυναίκες. Η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι το 20.6% των ασθενών είχε 

HbA1c <7% με μέση τιμή 9.0% ± 2.0% και η μέση τιμή της  γλυκόζης νηστείας ήταν 

9.9 mmol/L ± 3.9 (Hussein 2008). 

Σε ένα γηροκομείο στην Αμερική το 2008, έγινε καταγραφή των 

καρδιαγγειακών  παραγόντων  κινδύνου σε άτομα με  Σ.Δ.. Η μελέτη συμπεριέλαβε 

62 ασθενείς με Σ.Δ. μέσης ηλικίας 73 ± 2 έτη από τους οποίους οι 33 ήταν γυναίκες. 

Τα ποσοστά ασθενών με  HbA1c <7% ήταν 89%, με Α.Π. <130/80 mmHg ήταν 84% 

και με LDL χοληστερόλη <100 mg/dL ήταν 89% (Joseph, Koka & Aronow 2008). 

Στην Ελλάδα το 2007 οι Skliros et al. μελέτησαν κατά πόσο σε αγροτικές 

περιοχές ασθενείς με Σ,Δ. τύπου 2 είχαν Α.Π.<130/85 mmHg. Το δείγμα 

αποτελούσαν 122 άντρες και 99 γυναίκες. Βρέθηκε ότι το 87.8% των ασθενών είχαν 

υπέρταση (Α.Π. >130/85 mmHg ), η μέση ΣΑΠ ήταν 141.6 ± 17.4 mmHg  και η μέση  

ΔΑΠ  81.2 ± 9.4 mmHg, με τους άντρες να έχουν υψηλότερες τιμές από τις γυναίκες . 

Ποσοστό 34.1% δεν γνώριζαν πως ήταν υπερτασικοί ενώ από αυτούς που το 

γνώριζαν και λάμβαναν θεραπευτική αγωγή (65.9%), μόνο το 5.6% είχε Α.Π. 

<130/85 mmHg (Skliros et al. 2007). 
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Σε μια άλλη μελέτη στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του 2001, ελήφθησαν 

δεδομένα ασθενών από 3 χωριά της περιφέρειας της Αργολίδας: τον Άγιο Δημήτριο, 

το Αδάμι και το Μετόχι. Σε σύνολο 880 ατόμων οι ασθενείς με Σ.Δ. ανέρχονταν 

στους 65 από τους οποίους οι 36 ήταν γυναίκες και είχαν μέση ηλικία 65.3 έτη. 

Βρέθηκε ότι το 63% των ασθενών με Σ.Δ. ήταν υπερτασικοί (Α.Π. ≥140/90) και είχαν 

μέσες τιμές ΣΑΠ 143 mmHg και ΔΑΠ 84 mmHg. Οι μέσες τιμές της ολικής 

χοληστερόλης ήταν 6.75 mmol/l (6.46-7.03), της LDL χοληστερόλης 3.30 mmol/l 

(3.04-3.58), της HDL χοληστερόλη 1.53 mmol/l (1.36-1.72) και των τριγλυκεριδίων 

1.46 mmol/l (1.33-1.60). Το 1.9% είχαν γλυκόζη νηστείας >126 mg/dL  (Melidonis et 

al. 2006). 

Στην Αμερική, σε μία μελέτη επιπολασμού το 2006 που διενεργήθηκε σε  4 

ερευνητικά κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μελετήθηκαν 822 ασθενείς με Σ.Δ. 

τύπου 2 μέσης ηλικίας 59.7 ετών. Βρέθηκε ότι το 40.5% των ασθενών είχαν HbA1c 

<7% με μέση τιμή 7.6% (SD ±1.73), ποσοστό 35.3% είχαν αρτηριακή πίεση <130/85 

mmHg και 43.7% είχαν LDL χοληστερόλη <100 mg/dL. Τους τρεις στόχους 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες πληρούσαν μόνο το 7% των ασθενών (Span 

et al. 2006). 

Την ίδια χρονιά, σε μια προοπτική μελέτη που έγινε στο Λονδίνο σε 19 

οικογενειακούς ιατρούς, παρακολουθήθηκαν 193 ασθενείς με Σ.Δ τύπου 2 για 10 

μήνες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 65 χρονών, το 50% ήταν γυναίκες και το 

15% ήταν καπνιστές. Οι ασθενείς που είχαν 4.2 μέσο όρο επισκέψεων ετησίως δεν 

είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις μέσες τιμές της HbA1c και των 

αρτηριακών πιέσεων τους σε σχέση με αυτούς που είχαν 3.5 επισκέψεις/έτος. Οι 

μέσες τιμές της HbA1c ήταν 7.62% και 7.61% αντίστοιχα ενώ οι μέσες τιμές των 

αρτηριακών πιέσεων ήταν 148.9/79.3 και 149.2/79 mmHg (Gulliford, Naithani & 

Morgan 2007). 

Στην Κύπρο, το 2006 οι Zachariadou et al. εκτίμησαν την ιατρική φροντίδα 

που έλαβαν 296 ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2 για ένα χρόνο από 4 ιατρικά κέντρα Π.Φ.Υ. 

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 70 έτη. Μόνο το 10.5% του συνόλου των ασθενών 

είχαν τουλάχιστον μία καταγραφή HbA1c και από αυτούς το 77% είχαν HbA1c ≥8%. 

Το 67% ήταν υπερτασικοί (Α.Π. ≥130/80 mmHg), 32% είχαν υπερλιπιδαιμία και από 

αυτούς που είχαν μια μέτρηση LDL χοληστερόλης (29.4%),  μόνο το 20.7% είχαν 

τιμές <100 mg/dL. Όσο αφορά την επισκεψιμότητα, σχεδόν 90% των ασθενών 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 18

επισκέφτηκαν ένα γενικό ιατρό κατά μέσο όρο 8.3 φορές μέσα σε ένα χρόνο 

(Zachariadou et al. 2006). 

Μία άλλη μελέτη επιπολασμού που διενεργήθηκε στο δεύτερο μεγαλύτερο 

κέντρο υγειονομικής περίθαλψης στο Ισραήλ, περιέλαβε 41,936 ασθενείς με Σ.Δ. άνω 

των 20 ετών και αφορούσε καταγραφές του 2005. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 

μόνο το 13% των ασθενών αυτών είχαν HbA1c <7.0%, LDL χοληστερόλη  <100 

mg/dl και αρτηριακή πίεση <130/85 mmHg. Μερικοί από τους παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονταν θετικά με την συμμόρφωση στην ιατρική περίθαλψη για την επίτευξη 

των πιο πάνω στόχων ήταν το αντρικό γένος (OR 1.42, 95% CI 1.31–1.54, P=0.0001) 

και ο αριθμός επισκέψεων >12 ετησίως σε οικογενειακούς ιατρούς (OR 1.10, 95% CI 

1.02–1.19, P = 0.012) (Elis et al. 2008). 

Στην Ιταλία το 2005 καταγράφηκαν δεδομένα ασθενών από 253 ιατρεία 

εξωτερικών ασθενών, τα οποία αποτελούν και το ένα τρίτο όλων των εξωτερικών 

ιατρείων της χώρας. Συνολικά, στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν 12,222 ασθενείς 

με Σ,Δ. τύπου 2 ηλικίας μεταξύ 35 και 70 ετών. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των 

ασθενών είχαν ΣΑΠ ≥130 mmHg, και το ένα τρίτο είχαν ΔΑΠ ≥85 mmHg. Η μέση 

τιμή της HbA1c ήταν 7.6%±1.6% και το 23.7% του υπό μελέτη πληθυσμού είχε 

HbA1c >8.5%. Πάνω από το 50% των ασθενών είχαν ολική χοληστερόλη ≥5.2 

mmol/l, ποσοστό 47% είχαν μέσες τιμές της LDL χοληστερόλης ≥3.3 mmol/l και 

9.6% είχε HDL χοληστερόλη <0.90 mmol/l (Comaschi et al. 2005). 

Τον Δεκέμβριο του 2005 η ερευνητική μονάδα των γενικών ιατρών του 

Βασιλικού Κολλεγίου της Νέας Ζηλανδίας εκτίμησε τις κλινικές αλλαγές σε 9998 

ασθενείς με Σ.Δ τύπου 2 μετά από τρεις δωρεάν ετήσιες παρακολουθήσεις. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική βελτίωση στην αρτηριακή πίεση, στην 

ολική χοληστερόλη, στην HDL χοληστερόλη και στα επίπεδα τριγλυκεριδίων, ενώ 

αντίθετα η αναλογία ασθενών που επιτύγχαναν της κατευθυντήριες οδηγίες για 

γλυκαιμικό έλεγχο παρουσίασε σημαντική πτώση από 56.1% σε 50.2 % (Tomlin, 

Dovey & Tilvard 2007). 

Στην Αυστραλία μεταξύ των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του 2005 έγινε 

συλλογή στοιχείων που αφορούσε ασθενείς με Σ,Δ. τύπου 2 από ένα κέντρο Π.Φ.Υ. 

Συμπεριλήφθηκαν 144 ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω. Η ανάλυση των στοιχείων 

έδειξε πως το 24% είχε HbA1c <7.0% και το 44% είχε ΣΑΠ <130 mmHg. Ο 

λιπιδαιμικός έλεγχος έδειξε: το 53% είχε LDL χοληστερόλη <2.5 mmol/L, το 39% 
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είχε HDL χοληστερόλη <1.0 mmol/L και το 52% είχαν τριγλυκερίδια  ≥2.3 mmol/L. 

Το 38% του συνόλου ήταν καπνιστές (Thomas, Weekes & Thomas 2007). 

Σε ένα άλλο κέντρο Π.Φ.Υ. στην Αυστραλία το 2004 καταγράφηκαν 

ορισμένοι από τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου ντόπιων ασθενών με Σ.Δ. 

τύπου 2. Η μέση ηλικία τους ήταν 50 έτη και το 40% ήταν άντρες. Βρέθηκαν τα εξής: 

το 7% ήταν υπερτασικοί (Α.Π. ≥130/80 mmHg), το 50% ήταν καπνιστές και οι μέσες 

τιμές της HbA1c ήταν 8.5% (SD 2.9), της ολικής χοληστερόλης 4.8 mmol/l (SD 0.8), 

των τριγλυκεριδίων 2.7 mmol/l (SD1.6) και της HDL χοληστερόλης 0.83 mmol/l (SD 

0.2)  (Maple-Brown et al. 2004). 

Μελέτη που έγινε σε ένα κέντρο Π.Φ.Υ. στην Πολωνία το 2004 είχε ως σκοπό 

να εκτιμήσει τον έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από τους γενικούς 

ιατρούς. Συμπεριλήφθηκαν 355 ασθενείς μέσης ηλικίας 65.7 ±10.3 έτη, από τους 

οποίους οι 205 ήταν γυναίκες. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με την Polish 

Diabetological Association 2005 (PDA) έδειξαν ότι η HbA1c ≤6.1% επιτεύχθηκε σε 

ποσοστό 19.7% και η μέση τιμή της ήταν 7.2% ± 1.3%. Το 24% των ασθενών είχαν 

γλυκόζη νηστείας ≤110 mg/dl με μέση τιμή 144 ±48 mg/dl. Το 62% των ατόμων  

είχαν δυσλιπιδαιμία. Ποσοστό 28.7% των ασθενών είχαν LDL χοληστερόλη <100 

mg/dl ενώ HDL χοληστερόλη >40 mg/dl για τους άντρες και >50 mg/dl για τις 

γυναίκες  το 64.5%.  Η μέση τιμή της ολική χοληστερόλης ήταν 203.7 ± 45 mg/dl, 

της LDL χοληστερόλης 118 ± 33 mg/dl και της HDL χοληστερόλης 51 ± 13 mg/dl. Η 

μέση τιμή των τριγλυκεριδίων ήταν 182 ± 108 mg/dl με ποσοστό 46.2% να έχουν 

τιμές <150 mg/dl. Το 81.4% των ασθενών ήταν υπερτασικοί.  Το 16.1% είχαν ΣΑΠ 

<130 mmHg  και 24.5% είχαν ΔΑΠ <80 mmHg. Μόνο το 8.2% των διαβητικών είχαν 

και τις δύο επιθυμητές τιμές για την αρτηριακή πίεση. Η μέση συστολική αρτηριακή 

πίεση ήταν 146.1 ± 20.4 mmHg και η μέση διαστολική αρτηριακή πίεση  ήταν 83.0 ± 

11.1 mmHg. Κανένας από τους ασθενείς δεν πληρούσε όλους τους θεραπευτικούς 

στόχους της PDA 2005 (Fabian et al. 2008). 

Μια άλλη μελέτη του 2004, που έγινε στην πολιτεία του Wisconsin των ΗΠΑ, 

συμπεριέλαβε 151 ασθενείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με Σ,Δ. τύπου 2 και 

έδειξε πως το 35.8% έκαναν κατάχρηση αλκοόλ (Fleming, Brown & Brown 2004). 

To 2003 σε μια άλλη μελέτη στη Νέα Ζηλανδία που αφορούσε 5,917 ασθενείς 

με Σ.Δ. τύπου 2 με καταγωγή Μαόρι και Ειρηνικού καταγράφηκαν μεταξύ άλλων ο 

ετήσιος αριθμός επισκέψεων σε γενικούς ιατρούς και οι καρδιαγγειακοί παράγοντες 

κινδύνου και έγινε σύγκριση με Ευρωπαίους ασθενείς. Οι ασθενείς με καταγωγή 
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Μαόρι και Ειρηνικού είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο επισκέψεων ετησίως από ότι οι 

Ευρωπαίοι με τιμές 5.7, 5.4 και 4.8 αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς αυτοί είχαν 

HbA1c >8% σε ποσοστά 50% και 56% σε αντίθεση με το 23% των Ευρωπαίων και 

από αυτούς κάπνιζαν το 35% και 18% σε αντιδιαστολή με το 13% των Ευρωπαίων 

ασθενών (Robinson et al. 2006). 

Από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο του 2003 διενεργήθηκε μια μελέτη 

επιπολασμού σε πρωτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας στην Melaka Tengah, μια επαρχία 

της Μαλαισίας για να ελεγχθεί κατά πόσο ρυθμίζεται η αρτηριακή πίεση σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες οδηγίες σε ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2. Από του 517 ασθενείς που 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη τα δυο τρίτα  ήταν υπερτασικοί και μόνο το 3.1% είχαν 

Α.Π.< 130/80 mmHg (Chan 2005). 

Σε μελέτη που έγινε το 2003 σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη 

Sousse της Τυνησίας μελετήθηκαν 404 ασθενείς με Σ,Δ. τύπου 2, με μέση ηλικία τα 

60 ± 10.9 έτη. Ποσοστό 71.3% είχαν υπέρταση ενώ μία άλλη μελέτη στο ίδιο 

πρωτοβάθμιο κέντρο έδειξε ότι μόνο το 16.7% των ασθενών είχαν HbA1c <7% (Ben 

Abdelaziz et al. 2006a, Ben Abdelaziz et al. 2006b). 

Το 2002, σε μελέτη που έγινε σε 5 κοινοτικά κέντρα υγείας που βρίσκονταν 

στα σύνορα  Τέξας – Μεξικού συμπεριλήφθηκε τυχαίο δείγμα 256 ασθενών με Σ.Δ. 

τύπου 2 ηλικίας άνω των 18 ετών. Βρέθηκε ότι η συνεχής και τακτική ιατρική 

φροντίδα, η οποία υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό επισκέψεων και τον αριθμό των 

ατόμων που τους παρείχαν υπηρεσίες υγείας, σχετιζόταν με καλύτερο γλυκαιμικό 

έλεγχο (r = -0.25, P <0.001) (Parchman et al. 2002). 

Στη Φιλανδία, σε μελέτη του 2001, έγινε συλλογή στοιχείων από ένα ιατρικό 

κέντρο που αφορούσαν την επισκεψιμότητα 260 ασθενών με Σ,Δ. τύπου 2, ηλικίας 

μικρότερης των 65 ετών. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών έδειξε πως με την 

αύξηση του αριθμού επισκέψεων (στον ίδιο γενικό ιατρό) υπήρχε μείωση της 

αναλογίας των ασθενών που πληρούσαν τους επιθυμητούς  ιατρικούς στόχους για τον 

γλυκαιμικό έλεγχο (Hänninen, Takala & Keinänen-Kiukaanniemi 2001). 

Το 2001 δεδομένα για 392 ασθενείς με Σ,Δ. τύπου 2 ελήφθησαν από 7 

διαφορετικές κλινικές πρωτοβάθμιας φροντίδας του νότιο-κεντρικού Λος Άντζελες  

των ΗΠΑ. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 53 ετών και το 64% ήταν γυναίκες. Από 

αυτούς, το 18% δήλωσε πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ και το 17% ανάφερε 

κάπνισμα μέσα σε 30 ημέρες από τη συνέντευξή τους (Johnson, Bazargan & 

Cherpitel 2001). 
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Σε μελέτη επιπολασμού που έγινε μεταξύ των ετών 1998-2001 στην περιοχή 

Lublin της δυτικής Πολωνίας, τα αποτελέσματα 1809 ασθενών με Σ,Δ. τύπου 2 στον 

αγροτικό πληθυσμό έδειξαν: αρτηριακή υπέρταση (≥140/90 mmHg) σε ποσοστό 

69.4%, υπερχοληστεριναιμία (ολική χοληστερόλη ≥5.2 mmol/l (200 mg/dl)) σε  

66.4%, αυξημένη LDL χοληστερόλη  (≥3.5 mmol/l (135 mg/dl)) σε 57.3%, χαμηλή 

HDL χοληστερόλη σε 21.7% και υπερτριγλυκεριδαιμία  (≥2.3 mmol/l (200 mg/dl)) σε 

15.1%  (Łopatyński et al. 2001). 

Το 2000 εκτιμήθηκε η συμμόρφωση στις Καναδέζικες κατευθυντήριες 

οδηγίες του 1998 σε 368 ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2 από δεδομένα δύο περιοχών 

κάλυψης αγροτικού πληθυσμού στη βόρεια Αλμπέρτα του Καναδά. Η μέση ηλικία 

των ασθενών ήταν 63.4 ± 12.4 ετών και από αυτούς οι 207 ήταν γυναίκες. Τους 

επιθυμητούς κλινικούς στόχους για ΗbA1c <7%, Α.Π. <130/85 mmHg και LDL 

χοληστερόλη <100 mg/dl πληρούσαν το 49.7%, το 45.7% και το 41.2% των ασθενών 

αντίστοιχα με μέσες τιμές  ΗbA1c 7.25% ± 1.54%, ΣΑΠ 131.7 ± 18.2 mmHg, ΔΑΠ 

76.2 ± 12.7 mmHg και  LDL χοληστερόλης 105.2 ± 32 mg/d. Από το σύνολο των 

ασθενών, μόνο το 10.4% είχαν τιμές και στα τρία επιθυμητά επίπεδα. Επίσης, 

ποσοστό 16% ήταν καπνιστές (Toth et al. 2003). 

Tέλος, το 1993 έγινε καταγραφή του επιπολασμού της κατάχρησης αλκοόλ σε 

ασθενείς με Σ.Δ. από τρία κέντρα Π.Φ.Υ. στην πολιτεία του Michigan στις ΗΠΑ. 

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Από 

αυτούς το 8.1% ανέφερε πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ (Spangler, Konen & 

McGann 1993). 
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3.  ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Απώτερος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της παροχής υγείας 

σε  ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.  

 

Συγκεκριμένα  τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι:  

1. Τι ποσοστό ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που παρακολουθείται σε ένα 

από τα ιατρεία του Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη πληρεί  

τις ιατρικές οδηγίες (guidelines) της Αμερικάνικης Διαβητικής Εταιρείας του 2009 

για: 

HbA1c <7.0% 

Γλυκόζη νηστείας <126 mg/dl (<7.0 mmol/l) 

  Ολική χοληστερόλη <200 mg/dL (< 5.2 mmol/L) 

  LDL χοληστερόλη  <100 mg/dl (<2.6 mmol/l) 

HDL χοληστερόλη >40 mg/dl (>1.0 mmol/l) στους άντρες και >50 mg/dl 

(>1.3 mmol/l) στις γυναίκες     

            Τριγλυκερίδια  <150 mg/dl (<1.7 mmol/l)   

            Αρτηριακή Πίεση <130/80 mmHg      

2. Αν γίνεται καλύτερος έλεγχος των πιο πάνω παραγόντων με την αύξηση του 

αριθμού επισκέψεων των ασθενών αυτών ετησίως.   

     

Οι  επιμέρους στόχοι είναι : 

• Να υπολογίσουμε τις μέσες τιμές των παραπάνω παραγόντων. 

• Να βρούμε τα ποσοστά συμμόρφωσης των ασθενών στις πιο πάνω μεταβλητές 

στις τρεις ομάδες επίσκεψης στις οποίες χωρίστηκε το δείγμα. 

• Να βρούμε τον ετήσιο μέσο όρο των συνολικών επισκέψεων όλων των ασθενών 

και των τριών ομάδων επισκέψεων. 

• Να καταγράψουμε τις ανθυγιεινές συμπεριφορές των ασθενών και συγκεκριμένα  

τον επιπολασμό του καπνίσματος και της κατάχρησης αλκοόλ. 

• Να εκτιμήσουμε την κατά φύλο συμμόρφωση που υπάρχει στις ιατρικές οδηγίες 

για όλους τους παραπάνω παράγοντες. 
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4.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  
   

Τύπος μελέτης και μέθοδος δειγματοληψίας 

 

Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη επιπολασμού σε συνδυασμό με 

αναδρομική μελέτη.  

Η επιλογή δείγματος έγινε με τη μέθοδο της διαδοχικής δειγματοληψίας που 

ανήκει στην κατηγορία της μη-τυχαίας δειγματοληψίας.  

  

    

Πληθυσμός μελέτης 

 

Ο πληθυσμός στόχος είναι ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2 που διαμένουν στην 

αγροτική περιφέρεια της Κρήτης και λαμβάνουν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο 

πληθυσμός αναφοράς περιλαμβάνει 149 ντόπιους ασθενείς, 72 άντρες και 77 

γυναίκες με Σ.Δ. τύπου 2, ηλικιακής ομάδας 49 έως 80 ετών, διαμένουν στην 

αγροτική περιφέρεια του δήμου Αγίας Βαρβάρας του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη 

και εξυπηρετούνται σε ένα από τα ιατρεία από το Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας.  

 

Δημογραφικά στοιχεία Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

 

Το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας έχει υπό την ευθύνη του τα περιφερειακά 

ιατρεία Ασιτών, Τυλισσού, Ροδιάς, Μαράθου, Κρουσώνα, Κορφών, Προφήτη Ηλία, 

Γέργερης, Αγ. Μύρωνα, Αγ. Θωμά, Βενεράτου και Δαφνών. Σύμφωνα με στοιχεία 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος του 2001 ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας 

περιλαμβάνει στο σύνολο του 5,186 κατοίκους από τους οποίους οι άντρες είναι λίγο 

περισσότεροι από το 50% (2,644) του πληθυσμού (General Secretariat of the 

National Statistical Service of Greece 2009). 

 

Συλλογή δεδομένων  

 

Η άντληση των πληροφοριών έγινε από τους ιατρικούς φακέλους των 

ασθενών και τα αρχεία των εργαστηριακών τους εξετάσεων που βρίσκονται 
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καταγεγραμμένα στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας. 

Καταγράφηκαν τα στοιχεία της τελευταίας επίσκεψης κάθε ασθενή στο συγκεκριμένο 

ιατρείο μέσα στο έτος 2008 που αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, τις τιμές της 

HbA1c, της γλυκόζη νηστείας, της αρτηριακής πίεσης, της ολικής χοληστερόλης, της 

LDL χοληστερόλης, της HDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων. Καταγράφηκε 

επίσης αν είναι καπνιστές και αν έχουν πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ. Ως 

κατάχρηση ορίστηκε η λήψη πάνω από δύο ποτήρια αλκοολούχων ποτών την ημέρα 

για τους άντρες και πάνω από ένα για τις γυναίκες. Επίσης, καταγράφηκε ο αριθμός 

επισκέψεων τους από την τελευταία επίσκεψη που είχαν μέσα στο έτος 2008 

αναδρομικά για 12 μήνες.  
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5.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Για την στατιστική ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (α) που επιλέχθηκε για 

όλα τα τεστ που έγιναν είναι το 0.05. 

Αρχικά έγινε περιγραφική ανάλυση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού που 

αφορούσε την ηλικία, το φύλο, τις επιβλαβείς για την υγεία συμπεριφορές τους 

(κάπνισμα και αλκοόλ) και τον αριθμό επισκέψεων τους μέσα σε 12 μήνες. Ο αριθμός 

επισκέψεων των ασθενών κυμαινόταν από 1 μέχρι 12 επισκέψεις ετησίως. Οι 

ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Στην ομάδα με τους ασθενείς που είχαν 1 έως 3 

επισκέψεις (αριθμός μικρότερος από αυτόν που συνιστάται βάση της ADA 2009), σε 

αυτούς με 4 έως 6 (συνιστώμενος αριθμός επισκέψεων) και στην ομάδα 7 μέχρι 12 

επισκέψεων ανά έτος. Το κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλ, παρόλο που αποτελούν 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, για περιγραφικούς σκοπούς εντάχθηκαν στην 

κατηγορία των ανθυγιεινών συμπεριφορών. 

Ακολούθως υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές (μ.τ.), η σταθερή απόκλιση αυτών 

(SD) και το διάστημα εμπιστοσύνης (CI) των κλινικών δεδομένων του δείγματος που 

αφορούσαν την HbA1c, την γλυκόζη νηστείας, την ολική χοληστερόλη, την LDL και 

HDL χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και την αρτηριακή πίεση. Παράλληλα 

εκτιμήθηκε τι ποσοστό ασθενών στο συνόλου και ανά φύλο πληρούσε τους 

επιθυμητούς στόχους των κατευθυντήριων οδηγιών.  

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος χ² του Pearson (chi-squared test) για να δούμε αν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση του φύλου πρώτον, με τα ποσοστά 

γυναικών και αντρών ανά ομάδα επίσκεψής, δεύτερον,  με τα ποσοστά των γυναικών 

και αντρών που εμφάνιζαν ανθυγιεινές συμπεριφορές και τρίτον με τα ποσοστά των 

γυναικών και αντρών που ήταν σύμφωνα με τις οδηγίες της ADA 2009 για τους 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.    

Ακολούθως έγινε εφαρμογή του ελέγχου χ² του Pearson για να εκτιμηθεί αν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 3 ομάδων επίσκεψης με τα 

ποσοστά ασθενών ανά επίσκεψη που πληρούσαν τους επιθυμητούς στόχους για τους 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (εκτός της γλυκόζης νηστείας).  

Στη συνέχεια με τον έλεγχο τάσης χ² (chi-squared test for trend) υπολογίστηκε 

ο βαθμός ευθύγραμμης συσχέτισης (ευθύγραμμης τάσης) και η τιμή p (p value) των 3 
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ομάδων επίσκεψης με τα ποσοστά ασθενών ανά επίσκεψη που ήταν σύμφωνα με τις 

ιατρικές οδηγίες για τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (εκτός της γλυκόζης 

νηστείας).    

Τέλος με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson 

εκτιμήθηκε η κατεύθυνση και η ένταση της σχέσης μεταξύ του διαφορετικού αριθμού 

επισκέψεων των ασθενών με τις τιμές της HbA1c, της ολικής χοληστερόλης, της LDL 

και της HDL χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της ΣΑΠ και της ΔΑΠ (πλην της 

γλυκόζης νηστείας). Λόγω του ότι ο αριθμός επισκέψεων είχε ακραίες τιμές έγινε 

λογαριθμικός μετασχηματισμός της μεταβλητής αυτής.   
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6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
  

Α.  Χαρακτηριστικά  του δείγματος 

       

Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 149 Έλληνες ασθενείς με σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2. Η μέση ηλικία του πληθυσμού είναι τα 64.55 έτη (SD± 8.98) με τις 

γυναίκες να αποτελούν το 51.7% (Ν=77) του πληθυσμού.  

Όλος ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε από μια τουλάχιστον επίσκεψη ετησίως 

στο συγκεκριμένο ιατρείο με τον αριθμό επισκέψεών τους να κυμαίνεται από 1 μέχρι 

12 επισκέψεις μέσα σε ένα έτος και με μέση τιμή επισκέψεων 4.83 (SD ± 2.43). Oι 3 

ομάδες που χωρίστηκε το δείγμα ορίστηκαν ως Α, Β και Γ και αφορούσαν αριθμό 

επισκέψεων 1 μέχρι 3, 4 έως 6 και 7 μέχρι 12 αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

ασθενών συγκέντρωνε η ομάδα Β που έφτανε το 43% (Ν=64) και ακολουθούσαν οι 

ομάδες Α με 36.9% (Ν=55) και η Γ με ποσοστό 20,1% (Ν=30). Οι μέσες τιμές των 

ομάδων ήταν 2.27 (SD ± 0.757) για την Α, 5.36 (SD ± 0.721) για την Β, και 8.36 (SD 

± 1.43) για την Γ (Πίνακας 1). 

Όσο αφορά την επισκεψιμότητα, τα δύο φύλα παρουσίαζαν παρόμοια 

ποσοστά ατόμων ανά ομάδα επίσκεψης (Πίνακας 2). 

Κατά τον έλεγχο χ² του Pearson δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

του φύλου με τα ποσοστά των γυναικών και των αντρών ανά επίσκεψη στις τρεις 

ομάδες (χ²=0.1 και p=0.951).  

        

Β. Ανθυγιεινές συμπεριφορές ασθενών  

 

Όσο αφορά το κάπνισμα, βρέθηκε ότι 37.6% του συνόλου ήταν καπνιστές. 

Από αυτούς, οι γυναίκες αποτελούσαν το 2.7% (Ν=4) και οι άντρες το 34.9% (Ν=52). 

Μεταξύ των ίδιων των γυναικών το ποσοστό καπνίσματος ήταν μόλις 5.2% ενώ 

μεταξύ των αντρών ήταν πολύ μεγαλύτερο και ανερχόταν στο 72.2% (Πίνακας 3). 

Πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ υπήρχε στο 31.5 % του δείγματος (Ν=47) και 

αφορούσε μόνο τους άντρες. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε στο 65.3% στο αντρικό 

φύλο (Πίνακας 4). 

Με τον υπολογισμό του χ² βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του 

αντρικού φύλου και με τις δύο ανθυγιεινές συμπεριφορές (p<0.001) (Πίνακα 5). 
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Γ. Μέσες τιμές και επιπολασμός καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στο 

σύνολο του πληθυσμού 

 

Όλοι οι ασθενείς είχαν μετρήσεις για όλους τους καρδιαγγειακούς παράγοντες 

κινδύνου που θέλαμε να μελετήσουμε.  

Από την επεξεργασία των εργαστηριακών δεδομένων βρέθηκε ότι μόνο 18.1% 

(Ν=27) των ασθενών είχαν HbA1c <7.0% και η μέση τιμή της HbA1c ήταν 7.202 

(SD ± 0.32). Γλυκόζη νηστείας <126 mg/dl είχε το 40.3% (Ν=60) με μέση τιμή 

145.97 mg/dl (SD ± 44.69). 

Όσο αφορά το λιπιδαιμικό έλεγχο, το 57.7% (Ν=86) είχαν ολική χοληστερόλη 

<200 mg/dL με μέση τιμή 199.44 mg/dl (SD ± 37.17). Το 56.4% (Ν=84) είχαν LDL 

χοληστερόλη <100 mg/dl με μέση τιμή 103.39 mg/dl (SD ± 19.88) και ποσοστό 

58.4% (Ν=87) είχαν τριγλυκερίδια <150 mg/dl με μέση τιμή 142.66 mg/dl (SD ± 

31.92). Η μέση τιμή της HDL χοληστερόλης ήταν 64.44 mg/dl (SD ± 10.636). Στο 

σύνολο τους οι γυναίκες και οι άντρες που πληρούσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες για 

την HDL χοληστερόλη αντιστοιχούσαν στο 92.6% (Ν=138).  

Ο επιθυμητός στόχος για αρτηριακή πίεση <130/80 mmHg είχε επιτευχθεί στο 

38.3% των ασθενών. Αναλυτικά ΣΑΠ <130 mmHg είχε το 38.3% (Ν=57) ενώ ΔΑΠ 

<80 mmHg είχε το 69.1% (Ν=103). Η μέση τιμή της ΣΑΠ ήταν 128.49 mmHg 

(SD±12.95) και  της ΔΑΠ ήταν 72.88 mmHg (SD±8.42) (Πίνακες 6 και 7). 

Υπολογίστηκε το διάστημα εμπιστοσύνης για τις μέσες τιμές όπου φαίνεται 

στον Πίνακα 8. 

 

Δ. Επιπολασμός καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου ανά φύλο  

 

Στην κατά φύλο ανάλυση των μεταβλητών βρέθηκε αρχικά για την HbA1c ότι 

14.3% (Ν =11) του συνόλου των γυναικών έναντι 22.2 % (Ν =16) του συνόλου των 

αντρών, είχαν τιμές στους επιθυμητούς στόχους (Πίνακας 9). Για την γλυκόζη 

νηστείας το ποσοστό συμμόρφωσης στις κατευθυντήριες οδηγίες ανερχόταν στο 

79.2% (Ν= 61) του συνόλου των γυναικών και στο 72.2% (Ν =52) του συνόλου των 

αντρών (Πίνακας 10). Όσο αφορά την ολική χοληστερόλη και την LDL χοληστερόλη 

τα ποσοστά που πληρούσαν τους ιατρικούς στόχους  ήταν περίπου τα ίδια και στα 

δύο φύλα (Πίνακες 11 και 12). Για την HDL χοληστερόλη, το 85,71% του συνόλου 

των γυναικών είχε  HDL χοληστερόλη >50 mg/dl ενώ στο σύνολο τους όλοι οι άντρες 
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είχαν HDL χοληστερόλη  >40mg/dl (Πίνακας 13). Μικρές διαφορές παρουσίαζαν τα 

ποσοστά του συνόλου των γυναικών συγκριτικά με τα ποσοστά του συνόλου των 

αντρών για τα τριγλυκερίδια <150 mg/dl (55.8% έναντι 61.1%) (Πίνακες 14). Τόσο 

για τη ΣΑΠ όσο και για τη ΔΑΠ παρατηρήθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης 

στο σύνολο των αντρών από ότι στο σύνολο των γυναικών (45.8% έναντι 31.2% και 

75% έναντι 63.6% αντίστοιχα) (Πίνακες 15 και 16).   

          Με τον έλεγχο χ² του Pearson που έγινε για το φύλο και για κάθε μία 

μεταβλητή ξεχωριστά, φαίνεται ότι το φύλο δεν έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

με τα ποσοστά συμμόρφωσης των ασθενών στις ιατρικές οδηγίες για όλους τους 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (p>0.05) εκτός της HDL χοληστερόλης 

(p=0,001) (Πίνακας 17).  

 

Ε. Επιπολασμός καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου ανά ομάδα επίσκεψης  
 

Σχετικά με τα ποσοστά των ασθενών που πληρούσαν τις ιατρικές οδηγίες της 

Αμερικάνικης Διαβητικής Εταιρείας  στην κάθε ομάδα ξεχωριστά και στο σύνολο του 

δείγματος βρέθηκαν τα εξής: 

Για την HbA1c παρατηρήθηκε προοδευτική αύξηση του ποσοστού των 

ατόμων ανά επίσκεψη που πληρούσαν τις ιατρικές οδηγίες από την Α προς την Γ 

ομάδα. Αναλυτικά, κανείς από τους ασθενείς με 1-3 επισκέψεις ετησίως δεν είχε 

HbA1c <7.0%. Ποσοστό 9.4% των ασθενών της ομάδας των 4-6 επισκέψεων ήταν 

σύμφωνοι με το επιθυμητό αποτέλεσμα και 70% των ασθενών της ομάδας με 7-12 

επισκέψεις είχαν  πετύχει τον ιατρικό αυτό στόχο (Πίνακας 18).  

Όσο αφορά την ολική χοληστερόλη, η ομάδα Β συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 

ποσοστό ασθενών 71.9% (Ν=46) με τις επιθυμητές τιμές τις ολικής χοληστερόλης 

ανά ομάδα επίσκεψης και ακολουθούσαν η ομάδα Γ με 53.3% (Ν=16) και η ομάδα Α 

με 43.6% (Ν=24) (Πίνακας 19). 

Για την LDL χοληστερόλη, το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με τιμές <100 

mg/dl παρατηρήθηκε στην ομάδα με τις 4 – 6 επισκέψεις ετησίως και αντιστοιχούσε 

στο 68.8% της επίσκεψης. Η ομάδα Γ είχε επίσης υψηλό ποσοστό ατόμων που 

πληρούσαν τις ιατρικές οδηγίες και υπολογίστηκε στο 63.3% της ομάδας επίσκεψης, 

ενώ στην ομάδα Α ήταν πολύ μικρότερο και αφορούσε το 38.2% της επίσκεψης 

(Πίνακας 20). 
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Όσο αφορά την HDL χοληστερόλη, τα ποσοστά των ασθενών ανά επίσκεψη 

που ήταν στα επιθυμητά όρια, παρουσίαζαν πολύ μικρές διαφορές στις τρεις ομάδες 

επίσκεψης. Για τις γυναίκες κυμαίνονταν από 41.8% έως 46.9% ανά επίσκεψη με την 

ομάδα Β να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό και για τους άντρες κυμαίνονταν 

από 46.9% έως 50% ανά επίσκεψη με την ομάδα Γ να υπερέχει (Πίνακας 21). 

Τη μεγαλύτερη συμμόρφωσης στις οδηγίες της ADA 2009 για τα 

τριγλυκερίδια παρουσίαζε  η δεύτερη ομάδα όπου το ποσοστό ατόμων ανά επίσκεψη 

έφτανε το 68.8%. Ακολουθούσε η τρίτη ομάδα με 56.7% και τελευταία η πρώτη με 

ποσοστό 47.3% ανά επίσκεψη (Πίνακας 22). 

Τα ποσοστά των ασθενών ανά επίσκεψη που είχαν ΣΑΠ <130 mmHg ήταν 

παρόμοια στις τρεις ομάδες, με την ομάδα των 7-12 επισκέψεων ανά έτος να  

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμόρφωσης στην επίσκεψη που έφτανε στο 

40% της ομάδας επίσκεψης. Ακολουθούσαν η ομάδα των 4 - 6  επισκέψεων με  

ποσοστό 39.1% και  η ομάδα Α με 36.4% (Πίνακας 23). 

Αναφορικά με τα ποσοστά των ασθενών ανά επίσκεψη με ΔΑΠ <80 mmHg 

παρατηρήθηκε μια μικρή αυξητική τάση από την πρώτη μέχρι την τελευταία ομάδα 

με μικρές διαφορές. Τα ποσοστά αυτά αφορούσαν το 73.3% της επίσκεψης για την 

ομάδα Γ, το 68.8% για την ομάδα Β και το 67.3% της επίσκεψης για την ομάδα Α 

(Πίνακας 24). 

 

ΣΤ. Έλεγχος συσχέτισης χ² μεταξύ των 3 ομάδων επίσκεψης και του 

επιπολασμού των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου 

 

Με την εφαρμογή του ελέγχου χ² του Pearson βρέθηκε ότι υπήρχε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση των τριών ομάδων επίσκεψης με  τα ποσοστά των ασθενών ανά 

επίσκεψη που παρουσίαζαν συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες για την HbA1c 

(χ²=69.891, p<0.001), την ολική και την LDL χοληστερόλη (χ²=9.961, p=0.007 και 

χ²=11.978, p=0.003 αντίστοιχα). Για την HbA1c, η τρίτη ομάδα παρουσίαζε την 

μεγαλύτερη συμμόρφωση στις οδηγίες της ADA 2009, ενώ για την ολική και την 

LDL χοληστερόλη, η ομάδα των 4 – 6 επισκέψεων παρουσίαζε τα μεγαλύτερα 

ποσοστά συμμόρφωσης. Για τις υπόλοιπες μεταβλητές δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση των τριών ομάδων επίσκεψης με τα ποσοστά των ατόμων ανά 

επίσκεψη που παρουσίαζαν συμμόρφωση στις κατευθυντήριες οδηγίες (p>0.05) 

(Πίνακας 25). 
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Ζ. Έλεγχος ευθύγραμμης συσχέτισης χ² των ομάδων επίσκεψης με τον 

επιπολασμό των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου 

 

Ο έλεγχος τάσης χ² έδειξε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική ευθύγραμμη 

συσχέτιση των  τριών ομάδων επίσκεψης με  τα ποσοστά των ασθενών ανά επίσκεψη 

που πληρούσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες της ADA 2009 για την HbA1c και την  

LDL χοληστερόλη (χ²=59.07, p<0.001 και χ² =6.185, p=0.013 αντίστοιχα). Η 

ευθύγραμμη τάση στις ομάδες για την LDL χοληστερόλη δεν μπορούσε να 

ερμηνευθεί, γιατί η δεύτερη ομάδα επίσκεψης παρουσίαζε μεγαλύτερα ποσοστά 

συμμόρφωσης από την τρίτη. Για τους υπόλοιπους παράγοντες που μελετήθηκαν δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική τάση με τις ομάδες επίσκεψης (p >0.05) (Πίνακας 

26). 

 

Η. Συσχετίσεις μεταβλητών με αριθμό επισκέψεων  

 

Στις συσχετίσεις (r) που έγιναν για να βρούμε την κατεύθυνση και την ένταση 

της σχέσης μεταξύ του αριθμού επισκέψεων και των τιμών των υπό μελέτη 

καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου (πλην της γλυκόζης νηστείας) βρέθηκε ότι 

όλες οι μεταβλητές είχαν αρνητικές συσχετίσεις, εκτός από την ΗDL χοληστερόλη 

που η συσχέτισή της ήταν θετική. Οι συσχετίσεις αυτές κυμαίνονταν από πολύ 

αδύναμες έως πολύ δυνατές ενώ η στατιστική τους σημαντικότητα ήταν διαφορετική. 

Συγκεκριμένα πολύ δυνατή αρνητική συσχέτιση (r -0.878) βρέθηκε με την 

HbΑ1c με το αποτέλεσμα να είναι στατιστικά σημαντικό (p<0.001). Όσο αφορά την 

ολική χοληστερόλη, την LDL χοληστερόλη, την ΗDL χοληστερόλη και τα 

τριγλυκερίδια οι συσχετίσεις ήταν αδύναμες αλλά στατιστικά σημαντικές (από 0.01 

έως <0.001). Πολύ αδύναμες και χωρίς στατιστικά σημαντική αξία βρέθηκαν να είναι 

οι συσχετίσεις με την συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση (p=0.327 και p= 

0.378) (Πίνακας 27). 
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7.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Α. Γενικές εκτιμήσεις 

 

Από τη μελέτη που διενεργήθηκε υπολογίστηκε υψηλός επιπολασμός των 

ανθυγιεινών συμπεριφορών και των περισσότερων καρδιαγγειακών παραγόντων 

κινδύνου στους ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2 με εξαίρεση τον λιπιδαιμικό έλεγχο που 

ήταν πιο αποδεκτός. Η μικρότερη συμμόρφωση βρέθηκε να υπάρχει στον έλεγχο της 

HbA1c. Οι μέσες τιμές των παραπάνω παραγόντων κυμαίνονταν σε τιμές είτε λίγο 

μεγαλύτερες είτε λίγο χαμηλότερες από τα επιθυμητά όρια (πλην της γλυκόζης 

νηστείας που ήταν αρκετά υψηλότερη). Κατά τον έλεγχο συσχέτισης του φύλου με τα 

παραπάνω δεδομένα, στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε να έχει το αντρικό 

φύλο με: 

• την κατάχρηση αλκοόλ, 

• το κάπνισμα και 

• τη συμμόρφωσης ως προς τις ιατρικές οδηγίες για την HDL. 

Όσο αφορά τις επισκέψεις, ο μέσος όρος επισκέψεων ανά έτος ήταν 4,83 με 

τους περισσότερους ασθενείς να ανήκουν στην κατηγορία των 4 με 6 επισκέψεων τον 

χρόνο. Το φύλο δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τις αναλογίες των γυναικών και των 

αντρών ανά επίσκεψη στις τρεις ομάδες. Ο αυξανόμενος αριθμός επισκέψεων 

βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικός στη βελτίωση των τιμών των περισσότερων 

καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου πλην της Α.Π.. Κατά την ομαδοποίηση των 

επισκέψεων, η ομάδα των 4 – 6 παρουσίαζε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης ασθενών στις οδηγίες της ADA 2009 για την 

HbA1c, την ολική και την LDL χοληστερόλη και κλινικά σημαντικά ποσοστά 

συμμόρφωσης (με οριακή στατιστική σημαντικότητα) για τα τριγλυκερίδια, 

συγκριτικά με την ομάδα των 1 – 3 επισκέψεων. Η ομάδα με τις 7 – 12 επισκέψεις 

παρουσίαζε επίσης μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης ατόμων στις ιατρικές οδηγίες 

για τους προαναφερθέντες παράγοντες συγκριτικά με την πρώτη ομάδα αλλά 

χαμηλότερα, πλην της HbA1c, συγκριτικά με τη δεύτερη. Στην πρώτη ομάδα κανείς 

ασθενής δεν πληρούσε τους ιατρικούς στόχους για την HbA1c. Επιπλέον, υπήρχε 

στατιστικά σημαντική ευθύγραμμη συσχέτιση μεταξύ των τριών ομάδων επίσκεψης 

με τα ποσοστά των ασθενών ανά επίσκεψη που παρουσίαζαν συμμόρφωση στις 

κατευθυντήριες οδηγίες της HbA1c. 
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Β.  Συγκρίσεις με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

 

Οι περισσότερες υπάρχουσες μελέτες συγκριτικά με την παρούσα μελέτη, όσο 

αφορά τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, παρουσίαζαν μικρότερα ποσοστά 

ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2 που κάπνιζαν και έκαναν κατάχρηση αλκοόλ. Τα άτομα των 

άλλων μελετών είχαν καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, ενώ αντίθετα ο λιπιδαιμικός 

έλεγχος και ο έλεγχος  της αρτηριακής πίεσής τους ήταν φτωχότερος. Όσο αφορά την 

επισκεψιμότητα, αντίθετα με τα δικά μας αποτελέσματα, με την αύξηση του αριθμού 

επισκέψεων υπήρχε πτώση της αναλογίας των ασθενών που πληρούσαν τους 

επιθυμητούς στόχους για τον γλυκαιμικό έλεγχο και αύξηση του ποσοστού  

συμμόρφωσης για την Α.Π.. Παράλληλα, όμοια με τη εργασία αυτή, υπήρχε 

σημαντική βελτίωση των υπολοίπων παραγόντων.    

Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός του καπνίσματος στους ασθενείς στις 

υπόλοιπες μελέτες κυμαίνονταν από 13% έως 18%. Παρόμοια ποσοστά καπνίσματος 

με την παρούσα μελέτη είχαν βρεθεί σε ασθενείς στη μελέτη των Robinson et al. στη 

Νέα Ζηλανδία (2006) και στη μελέτη των Thomas, Weekes & Thomas (2007) (38% 

και 35% αντίστοιχα) ενώ τα ποσοστά ήταν πολύ υψηλότερα και έφταναν το 50% σε 

άλλη μελέτη που έγινε πάλι στην Αυστραλία από τους Maple-Brown et al. το 2004. 

Όσο αφορά την κατάχρηση αλκοόλ, τα ποσοστά κυμαίνονταν από 8.1% με 

18% σε παλαιότερες μελέτες, ενώ παρόμοιος επιπολασμός με τη δική μας μελέτη 

(31.5%) είχε βρεθεί σε μελέτη του 2004 από τους Fleming, Brown & Brown.  

Ο επιπολασμός των ασθενών με HbA1c <7.0% στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

ήταν γενικά καλύτερος και κυμαινόταν από 24% με 54%. Παρόμοια αποτελέσματα  

με την παρούσα μελέτη για την  HbA1c (18.1%) είχαν οι μελέτες των  Ben Abdelaziz 

et al. (2006a), Ben Abdelaziz et al.(2006b) και των Hussein (2008) ενώ, εντυπωσιακό 

ήταν το αποτέλεσμα σε μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ το 2008 (Joseph, Koka & 

Aronow) όπου το ποσοστό συμμόρφωσης της  HbA1c άγγιζε το 89%. Το χαμηλότερο 

ποσοστό ατόμων με HbA1c <7.0% παρατηρήθηκε σε μελέτη  του 2005 στο Ισραήλ 

(Elis et al.) και αφορούσε μόλις το 13%. Η μέση τιμή της HbA1c στις πλείστες 

μελέτες κυμαινόταν μεταξύ 7.2% - 7.6% και πλησίαζε τις τιμές της δικής μας μελέτης 

ενώ εξαίρεση αποτελούσαν δύο μελέτες με τιμές 8.5% και 9% αντίστοιχα. 

(Zachariadou et al. 2006, Hussein 2008). 

Για την γλυκόζη νηστείας τα συγκρίσιμα στοιχεία είναι ελάχιστα. Σε μελέτη 

που διενεργήθηκε στην Ελλάδα το 2001 από τους Melidonis et al. (2006) πολύ 
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μεγαλύτερο  ποσοστό ασθενών από την παρούσα μελέτη είχαν τιμές ≤126 mg/dL. 

Παρόμοια μέση τιμή γλυκόζης νηστείας με τη δική μας εργασία (145.97 mg/dl) 

παρατηρήθηκε σε μελέτη του 2004 στην Πολωνία, (Fabian et al. 2008) ενώ αρκετά 

υψηλότερη μέση τιμή βρέθηκε σε μελέτη των Hussein (2008) στη Σαουδική Αραβία. 

Σε αρκετές μελέτες τα ποσοστά ασθενών που πληρούσαν τους επιθυμητούς 

στόχους για Α.Π. ήταν ακόμα πιο μικρά από την παρούσα εργασία και κυμαίνονταν 

από 25.5% έως 33%. Το μικρότερο ποσοστό αναφέρεται σε μελέτη που έγινε στην 

Μαλαισία το 2003 και ήταν μόλις 3.1%. Αντίθετα, αξιοσημείωτα ποσοστά 

καταγράφηκαν σε μελέτες των Joseph, Koka & Aronow (2008) και Maple-Brown et 

al. (2004) που έφταναν το 84% και 93% αντίστοιχα. Σχετικά με τη ΣΑΠ, σε διάφορες 

μελέτες που διενεργήθηκαν, τα ποσοστά συμμόρφωσης ως προς τις κατευθυντήριες 

οδηγίες κυμαινόταν από 16% έως 44% ενώ για τη ΔΑΠ, τα ποσοστά συμμόρφωσης 

ήταν πολύ χαμηλότερα (24.5%). Οι μέσες τιμές τόσο της ΣΑΠ όσο και της ΔΑΠ σε 

διεθνείς μελέτες αλλά και σε μελέτες που έγιναν παλαιότερα στην Ελλάδα από τους 

Skliros et al. (2007) και τους Melidonis et al. (2006) κυμαίνονταν  σε μεγαλύτερες 

τιμές από αυτές της παρούσας μελέτης. 

Στη βιβλιογραφία η συμμόρφωση στο λιπιδαιμικό έλεγχο ήταν μικρότερη σε 

σύγκριση με τη δική μας μελέτη. Συγκεκριμένα, για την ολική χοληστερόλη σε 

μελέτη που έγινε στην Ιταλία το 2005 ποσοστό λιγότερο από 50% των ασθενών 

παρουσίαζε συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες. Όσο αφορά τη μέση τιμή της, 

ανάλογη τιμή με την παρούσα μελέτη έχει βρεθεί σε μελέτη των Fabian et al.(2008) 
στην Πολωνία το 2004, ενώ αντίθετα με άλλες μελέτες, οι μέσες τιμές ήταν 

υψηλότερες, με την μεγαλύτερη να αναφέρεται σε μελέτη που διενεργήθηκε στην 

Ελλάδα το 2001 (Melidonis et al. 2006). 

Η LDL χοληστερόλη εμφάνιζε διακύμανση στα ποσοστά συμμόρφωσης των 

ασθενών, τα οποία κυμαίνονταν από 41% μέχρι 47%. Το χαμηλότερο ποσοστό 

παρατηρήθηκε σε μελέτη των Zachariadou et al. (2006) που έγινε στην Κύπρο. 

Αντίθετα, σε μελέτη που έγινε στην Αμερική το 2008 (Joseph, Koka & Aronow) 

παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό συμμόρφωσης και αφορούσε το 89% των 

ασθενών.  

Για την HDL χοληστερόλη, το ποσοστό που βρέθηκε στη μελέτη που έγινε 

στην Πολωνία (Fabian et al. 2008) ήταν πολύ πιο μικρό σε σύγκριση με τη δική μας 

μελέτη, όπως και οι μέσες τιμές στις περισσότερες μελέτες, με την μελέτη των Maple-
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Brown et al. (2004) να έχει τη χαμηλότερη τιμή. Παρόμοια μέση τιμή με την εργασία 

μας βρέθηκε και στη μελέτη των Melidonis et al. (2006) στην Ελλάδα. 

  Όσο αφορά τον έλεγχο των τριγλυκερίδιων, στην μελέτη των Fabian et al. 

(2008) αναφέρθηκε το μικρότερο ποσοστό συμμόρφωσης που αφορούσε το 46.2% 

των ασθενών, ενώ οι μέσες τιμές παρουσίαζαν μεγάλη διακύμανση με τη μικρότερη 

να σημειώνεται στην μελέτη του 2001 που έγινε στη χώρα μας (Melidonis et al. 2006) 

και τη μεγαλύτερη να παρατηρείται στην μελέτη των Maple-Brown et al. (2004) στην 

Αυστραλία. 

Σχετικά με την επισκεψιμότητα, παρόμοιος μέσος όρος επισκέψεων ανά έτος 

με τη δική μας εργασία αναφέρεται στη μελέτη που έγινε στη Νέα Ζηλανδία 

(Robinson et al. 2006) και αντιστοιχεί σε Ευρωπαίους ασθενείς ενώ οι ασθενείς 

άλλων εθνικοτήτων παρουσίαζαν μεγαλύτερο μέσο όρο επισκέψεων. 

Η αύξηση του αριθμού επισκέψεων, σύμφωνα και με τη μελέτη μας, βρέθηκε  

να βελτιώνει τις τιμές  για την HbA1c στη μελέτη των Parchman et al. (2002)  και για 

την ολική χοληστερόλη, την HDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια στη μελέτη των 

Tomlin, Dovey & Tilvard (2007). 

Αντίθετα με την παρούσα εργασία, στις μελέτες των Tomlin, Dovey & Tilvard 

(2007) και Hänninen, Takala & Keinänen-Kiukaanniemi (2001) βρέθηκε πως με την 

αύξηση του αριθμού επισκέψεων υπήρχε πτώση της αναλογίας των ασθενών που 

πληρούσαν τους επιθυμητούς στόχους για τον γλυκαιμικό έλεγχο και αύξηση του 

αριθμού συμμόρφωσης για την Α.Π..  

 

Γ. Περιορισμοί  της μελέτης 

 

(α) Μέθοδος 

 

Στους περιορισμούς της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η μέθοδος της μη-

τυχαίας δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε, λόγω του ότι δεν μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι ούτε για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος που επιλέξαμε αλλά ούτε 

και για την ακρίβεια που πιθανόν να έχουν οι εκτιμήσεις μας. 
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(β) Σφάλματα  

 

Τα σφάλματα που μπορεί να έχουν γίνει αφορούν σφάλματα παρατήρησης 

σχετικά με την απάντηση που είχαν δώσει για την κατάχρηση αλκοολούχων ποτών 

καθώς επίσης και σφάλματα μέτρησης στις τιμές της αρτηριακής πίεσης (π.χ. 

ανακρίβεια στο πιεσόμετρο, μετρήσεις κάτω από διαφορετικές συνθήκες) και των 

εργαστηριακών εξετάσεων (π.χ. αιμολυμένος ορός, λήψη τροφής πριν την διενέργεια 

της αιμοληψίας ή σε μικρότερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ). 

        

       (γ) Συγχητικοί παράγοντες  

 

Κατά την στατιστική ανάλυση των δεδομένων δεν λήφθηκαν υπόψη οι 

συγχητικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον έλεγχο των καρδιαγγειακών παραγόντων 

κινδύνου και την έκβαση της νόσου όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η 

διατροφή, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, το μορφωτικό επίπεδο ούτε η 

αλληλεπίδραση που μπορεί να έχουν με τους υπό εξέταση καρδιαγγειακούς 

παράγοντες κινδύνου. 

 

Δ. Θετικά σημεία της μελέτης  

 

  Η μέθοδος της διαδοχικής δειγματοληψίας που επιλέξαμε, παρά τους 

περιορισμούς της, αυξάνει τις πιθανότητες ο πληθυσμός αναφοράς μας να 

αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό στόχο μιας και χρησιμοποιήθηκε όλος ο διαθέσιμος  

πληθυσμός που εξυπηρετείτο σε ένα από τα ιατρεία του Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας. 

Θετικό ήταν και το γεγονός ότι είχαμε όλα τα στοιχεία που μας ενδιέφερε να 

μελετήσουμε για όλο τον υπό μελέτη πληθυσμό και ότι το δείγμα μας ήταν 

ομοιογενές. 

 

Ε.  Σημαντικότητα της παρούσας μελέτης 

   

Μελέτες προσανατολισμένες στο θέμα της παρούσας μελέτης δεν έχουν 

διενεργηθεί πρόσφατα στον τοπικό αλλά και εγχώριο αγροτικό πληθυσμό και έτσι η 

μελέτη αυτή μπορεί να συνεισφέρει στο ερευνητικό κενό που υπάρχει. Η εκτίμηση 

των καρδιαγγειακών παραγόντων  κινδύνου και της επισκεψιμότητας των ασθενών με 
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Σ.Δ. τύπου 2 που έγινε μπορεί να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα τόσο των ασθενών 

που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και παρακολουθούνται από ιατρούς 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  όσο και των  υπηρεσιών υγείας.  

 

ΣΤ.  Αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα 

 

 Κρίνεται αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω έρευνας σε τοπικό αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής. Επιπλέον, ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να διερευνηθούν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις διάφορες εκβάσεις της νόσου. Οι μελέτες 

αυτές θα μπορούσαν να αναφέρονται σε άλλες ανθυγιεινές συμπεριφορές  π.χ. κακή 

διατροφή, καθιστική ζωή, παχυσαρκία. Ακόμη μπορούν να καταγραφούν και άλλοι 

καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου στους ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2 (όπως λεύκωμα 

ούρων, κρεατινίνη ορού) και η συχνότητα ελέγχου όλων  των παραγόντων αυτών ανά 

έτος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητικής 

Εταιρείας. Άλλες μελέτες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν την καταγραφή του 

επιπολασμού των μικροαγγειακών και μακροαγγειακών επιπλοκών του Σ.Δ. και 

συνοδών προβλημάτων υγείας. Τέλος, η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών είναι 

ιδιαίτερης σημασίας, ως εκ τούτου, μελέτες προσανατολισμένες στο θέμα αυτό θα 

ήταν απαραίτητες.  

 
Ζ.  Συμπεράσματα 
 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η παρούσα μελέτη κατέληξε σε δύο σημαντικά 

συμπεράσματα: 

 Πρώτον, ο επιπολασμός τόσο των ανθυγιεινών συμπεριφορών όσο και των 

περισσότερων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, με βάση τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητικής Εταιρείας του 2009, στον αγροτικό πληθυσμό 

με Σ.Δ. τύπου 2 στην Κρήτη, είναι υψηλός και αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό 

πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον υψηλότερο 

επιπολασμό παρουσίαζε η HbA1c ≥7% και ότι το αντρικό φύλο σχετιζόταν 

στατιστικά σημαντικά με τις ανθυγιεινές συμπεριφορές. Έτσι τίθονται ερωτήματα για 

την ανεπαρκή ιατρική παρέμβαση του πρωτογενή τομέα στον έλεγχο της νόσου και 

τη χαμηλή συμμόρφωση των ασθενών στις ιατρικές οδηγίες. Για αυτό και κρίνεται 
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αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

των επαγγελματιών υγείας που την εκπροσωπούν σχεδιάζοντας ένα συνεχές και 

τακτικό πρόγραμμα παρακολούθησης και παρέμβασης για τους ασθενείς με Σ.Δ. 

τύπου 2  τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, θέτοντας το ως θέμα ύψιστης 

σημασίας. Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί και η συμβολή των ίδιων των ασθενών 

ξεχωριστά για τον καλύτερο έλεγχο της νόσου με τη συμμόρφωσή τους στις 

κατευθυντήριες οδηγίες και την υιοθέτηση σωστών προτύπων υγιεινής 

συμπεριφοράς, μέσω προγραμμάτων τακτικής ενημέρωσης. 

Δεύτερον, η τακτική επισκεψιμότητα συμβάλει στην καλύτερη ρύθμιση της 

νόσου. Συγκεκριμένα υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση των τιμών των 

περισσότερων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, πλην της Α.Π., με  την αύξηση 

του αριθμού επισκέψεων των ασθενών με Σ.Δ. τύπου 2 ετησίως. Αυτό θα μπορούσε 

να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, καθιστώντας 

τη συνεχή και τακτική επισκεψιμότητα των ασθενών αυτών ως  σημαντική αρχή 

απαραίτητη στην καλύτερη ρύθμιση και βελτίωση της νόσου τους. Ακόμη, η ομάδα 

των 4 – 6 επισκέψεων συγκριτικά με την ομάδα των 1 – 3 παρουσίαζε μεγαλύτερα 

ποσοστά συμμόρφωσης στατιστικά σημαντικά στις ιατρικές οδηγίες  για την HbA1c, 

την ολική και την LDL χοληστερόλη και κλινικά σημαντικά (με οριακή στατιστική 

σημαντικότητα) για τα τριγλυκερίδια. Κανείς ασθενής της πρώτης ομάδας δεν είχε 

HbA1c <7%. Τα παραπάνω δείχνουν την αναγκαιότητα εφαρμογής των οδηγιών της 

ADA 2009 για τουλάχιστον τέσσερις επισκέψεις ετησίως.  

Με τη συνεχή εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών στον πρωτογενή τομέα 

αλλά και με συντονισμένες κρατικές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο κοινότητας όσο 

και σε πανελλαδικό επίπεδο, ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μείωση του επιπολασμού 

των ανθυγιεινών συμπεριφορών και των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, 

μακροπρόθεσμη μείωση του κινδύνου επιπλοκών της νόσου και βελτίωση της 

συνεχής και τακτικής ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας με απώτερο σκοπό 

της βελτίωσης της παροχής υγείας στον αγροτικό πληθυσμό με σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 2 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.   
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8.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  –  ΠΙΝΑΚΕΣ  
 

 

Πίνακας 1: Αντιστοιχία Αριθμού επισκέψεων με αριθμό ασθενών 

 

Ομάδες 
Αριθμός 

Επισκέψεων 

Αριθμός 

Ασθενών % Μέση Τιμή SD 

Α 1-3 55 36.9% 2.27 0.757 

Β 4-6 64 43% 5.36 0.721 

Γ 7-12 30 20.1% 8.36 1.425 

 

 

 

Πίνακας 2: Ομάδες επίσκεψης ανά φύλο 

 

   
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

   1-3 4-6 7-12 

Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 28 34 15 77 

% των γυναικών 36.4% 44.2% 19.5% 100% 

% της επίσκεψης 50.9% 53.1% 50% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 18.8% 22.8% 10.1% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 27 30 15 72 

% των αντρών  37.5% 41.7% 20.8% 100% 

% της επίσκεψης 49.1% 46.9% 50% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 18.1% 20.1% 10.1% 48.3% 

Αριθμός Ασθενών 55 64 30 149 

% του φύλου 36.9% 43% 20.1% 100% 

% της επίσκεψης 100% 100% 100% 100% 

Σύνολο 
 

% του συνόλου 36.9% 43% 20.1% 100% 
  Pearson  chi-squared test: χ²=0.1 και p=0.951 (α=0.05) 
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Πίνακας 3: Επιπολασμός καπνίσματος του δείγματος 

 

Κάπνισμα  

ΟΧΙ ΝΑΙ 
Σύνολο 

Φύλο Θήλυ Αριθμός Ασθενών 73 4 77 

  %  των γυναικών 94.8% 5.2% 100% 

  % καπνίσματος 78.5% 7.1% 51.7% 

  %  του συνόλου 49% 2.7% 51.7% 

  Άρρεν Αριθμός Ασθενών 20 52 72 

  % των αντρών 27.8% 72.2%* 100% 

  % καπνίσματος 21.5% 92.9% 48.3% 

  %  του συνόλου 13.4% 34.9% 48.3% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 93 56 149 

  % του φύλου 62.4% 37.6% 100% 

  % καπνίσματος 100.0% 100.0% 100.0% 

  %  του συνόλου 62.4% 37.6% 100% 

Pearson  chi-squared test: χ²=71.26, p< 0.001 (α=0.05) 
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Πίνακας 4: Επιπολασμός κατάχρησης αλκοόλ 

 

Αλκοόλ  

ΟΧΙ ΝΑΙ 
Σύνολο 

Φύλο Θήλυ Αριθμός γυναικών 77 0 77 

  %  των γυναικών 100% 0% 100% 

  %  του αλκοόλ 75.5% 0% 51.7% 

  %  του συνόλου 51.7% 0% 51.7% 

 Άρρεν Αριθμός αντρών 25 47 72 

  % των αντρών 34.7% 65.3%* 100% 

  %  του αλκοόλ 24.5% 100% 48.3% 

  %  του συνόλου 16.8% 31.5% 48.3% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 102 47 149 

  % του φύλου 68.5% 31.5% 100% 

  %  του αλκοόλ 100.0% 100.0% 100.0% 

  %  του συνόλου 68.5% 31.5% 100% 

Pearson  chi-squared test: χ²=73.425, p< 0.001 (α=0.05) 
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Πίνακας 5: Έλεγχος χ² για Ανθυγιεινές συμπεριφορές  

  

Μεταβλητή χ² df p-value 
 

Φύλο 

Κάπνισμα 71.26 1 < 0.001 Άρρεν 

Αλκοόλ 73.425 1 < 0.001 Άρρεν 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6: Επιπολασμός HDL χοληστερόλης και μέση τιμή  

 

HDL χοληστερόλη 
 Γυναίκες >50 mg/dl 

και 
Άνδρες >40 mg/dl 

Γυναίκες ≤50 mg/dl 
και 

Άνδρες ≤40 mg/dl 

Ν 138 11 

% του Συνόλου 92.6% 7.4% 

Μέση Τιμή (SD) 64.44 mg/dl  (± 10.636) 
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Πίνακας 7: Μέσες τιμές και επιπολασμός καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου 

 

Μεταβλητή Μέση Τιμή 

(SD) 
Τιμές ορίων 

Αριθμός 

Ασθενών 
% 

7,202 < 7% 27 18,1% 
HbA1C 

(± 0,32) ≥ 7% 122 81,8% 

145,97 mg/dl < 126 mg/dl 60 40,3% Γλυκόζη 

νηστείας (± 44,69) ≥ 126 mg/dl 89 59,7% 

199,44 mg/dl < 200 mg/dl 86 57,7% Ολική 

χοληστερόλη (± 37,17) ≥ 200 mg/dl 63 42,3% 

103,39 mg/dl < 100 mg/dl 84 56,4% 
LDL 

χοληστερόλη (± 19,88) ≥ 100 mg/dl 65 43,6% 

142,66 mg/dl < 150 mg/dl 87 58,4% 
Τριγλυκερίδια 

(± 31,92) ≥ 150 mg/dl 62 41,6% 

128,49 < 130 mmHg 57 38,3% Συστολική 

Αρτ. Πίεση (± 12,95) ≥ 130 mmHg 92 61,7% 

72,88 < 80 mmHg 103 69,1% Διαστολική  

Αρτ. Πίεση (± 8,42) ≥ 80 mmHg 46 30,9% 
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Πίνακας 8: Διάστημα εμπιστοσύνης των μέσων τιμών των μεταβλητών 

  

Μεταβλητή Μέση Τιμή 

(SD) 

Διάστημα 

εμπιστοσύνης 

7,202 
HbA1C 

(± 0,32) 
7,15-7,25 

145,97 mg/dl 
Γλυκόζη νηστείας 

(± 44,69) 
138,74-153,21 

199,44 mg/dl 
Ολική χοληστερόλη 

(± 37,17) 
193,43-205,46 

103,39 mg/dl 
LDL χοληστερόλη 

(± 19,88) 
100,17-103,39 

64,44 mg/dl 
HDL χοληστερόλη 

(± 10,636) 
62,71-66,16 

142,66 mg/dl 
Τριγλυκερίδια 

(± 31,92) 
137,5-147,83 

128,49 Συστολική 

Αρτ. Πίεση (± 12,95) 
126,39-130,58 

72,88 Διαστολική 

Αρτ. Πίεση (± 8,42) 
71,52-74,25 
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Πίνακας 9: Επιπολασμός HbA1c ≥ 7% ανά φύλο 

 

   
HbA1c 

   < 7% ≥ 7% 
Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 11 66 77 

% των γυναικών 14.3% 85.7% 100% 

% της HbA1c 40.7% 54.1% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 7.4% 44.3% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 16 56 72 

% των ανδρών 22.2% 77.8% 100% 

% της HbA1c 59.3% 45.9% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 10.7% 37.6% 48.3% 

Αριθμός Ασθενών 27 122 149 

% του φύλου 18.1% 81.9% 100% 

% της HbA1c 100% 100% 100% 

Σύνολο 

% του συνόλου 18.1% 81.9% 100% 
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Πίνακας 10: Επιπολασμός Γλυκόζη Νηστείας ≥126 mg/dl ανά φύλο  
 
 
   

Γλυκόζη Νηστείας 

   <126 mg/dl ≥126 mg/dl 
Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 61 16 77 

% των γυναικών 79.2% 20.8% 100% 

% της γλυκόζης νηστείας 54.0% 44.4% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 40,9% 10.7% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 52 20 72 

% των ανδρών 72.2% 27.8% 100% 

% της γλυκόζης νηστείας 46.0% 55.6% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 34.9% 13.4% 48.3% 

Αριθμός Ασθενών 113 36 149 

% του φύλου 75.8% 24.2% 100% 

% της γλυκόζης νηστείας 100% 100% 100% 

Σύνολο 

% του συνόλου 75.8% 24.2% 100% 
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Πίνακας 11: Επιπολασμός Ολικής Χοληστερόλης ≥ 200 mg/dl ανά φύλο  
 
 
   

Ολική Χοληστερόλη 

   <200  mg/dl ≥ 200 mg/dl 
Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 44 33 77 

% των γυναικών 57.1% 42.9% 100% 

% της ολ. χοληστερίνης 51.2% 52.4% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 29.5% 22,1% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 42 30 72 

% των ανδρών 58.3% 41.7% 100% 

% της ολ. χοληστερίνης 48.8% 47.6% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 28.2% 20.1% 48,3% 

Αριθμός Ασθενών 86 63 149 

% του φύλου 57.7% 42.3% 100% 

% της ολ. χοληστερίνης 100% 100% 100% 

Σύνολο 

% του συνόλου 57.7% 42.3% 100% 
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Πίνακας 12: Επιπολασμός LDL  Χοληστερόλης≥ 100 mg/dl ανά φύλο 
 
 
   

LDL Χοληστερόλη 

   <100  mg/dl ≥ 100 mg/dl 
Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 43 34 77 

% των γυναικών 55.8% 44.2% 100% 

% της LDL χοληστερίνης 51.2% 52.3% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 28.9% 22.8% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 41 31 72 

% των ανδρών 56.9% 43.1% 100% 

% της LDL χοληστερίνης 48.8% 47.7% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 27.5% 20.8% 48.3% 

Αριθμός Ασθενών 84 65 149 

% του φύλου 56.4% 43.6% 100% 

% της LDL χοληστερίνης 100% 100% 100% 

Σύνολο 

% του συνόλου 56.4% 43.6% 100% 
 
 

 
Πίνακας 13: Επιπολασμός HDL  Χοληστερόλης ανά φύλο  

 

 

ΗDL Χοληστερόλη 

Γυναίκες Άντρες  

>50 mg/dl ≤50 mg/dl >40 mg/dl ≤40 mg/dl 
Σύνολο 

Αριθμός Ασθενών 66 11 72 0 149 

% του φύλου 85.7% 14.3% 100% 0% 100% Σύνολο 

% του συνόλου 44.3% 7.4% 48.3% 0% 100% 
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Πίνακας 14: Επιπολασμός Τριγλυκεριδίων ≥150 mg/dl ανά φύλο  
 
 

   
Τριγλυκερίδια 

   <150  mg/dl ≥150 mg/dl 
Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 43 34 77 

% των γυναικών 55.8% 44.2% 100% 

% των τριγλυκεριδίων 49.4% 54.8% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 28.9% 22.8% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 44 28 72 

% των ανδρών 61.1% 38.9% 100% 

% των τριγλυκεριδίων 50.6% 45.2% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 29.5% 18.8% 48.3% 

Αριθμός Ασθενών 87 62 149 

% του φύλου 58.4% 41.6% 100% 

% των τριγλυκεριδίων 100% 100% 100% 

Σύνολο 

% του συνόλου 58.4% 41.6% 100% 
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Πίνακας 15: Επιπολασμός Σ.Α.Π ≥ 130 mmHg ανά φύλο  
 
 
   

Σ.Α.Π. 

   
<130  mmHg ≥ 130 mmHg 

Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 24 53 77 

% των γυναικών 31.2% 68.8% 100% 

% της Σ.Α.Π. 42.1% 57.6% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 16.1% 35.6% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 33 39 72 

% των ανδρών 45.8% 54.2% 100% 

% της Σ.Α.Π. 57.9% 42.4% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 22.1% 26.2% 48.3% 

Αριθμός Ασθενών 57 92 149 

% του φύλου 38.3% 61.7% 100% 

% της Σ.Α.Π. 100% 100% 100% 

Σύνολο 

% του συνόλου 38.3% 61.7% 100% 
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Πίνακας 16: Επιπολασμός Δ.Α.Π. ανά φύλο 

 

   
Δ.Α.Π. 

   
<80  mmHg ≥80 mmHg 

Σύνολο 

Αριθμός Γυναικών 49 28 77 

% των γυναικών 63.6% 36.4% 100% 

% της Δ.Α.Π. 47.6% 60.9% 51.7% 

Θ 

% του συνόλου 32.9% 18.8% 51.7% 

Αριθμός Ανδρών 54 18 72 

% των ανδρών 75.0% 25% 100% 

% της Δ.Α.Π. 52.4% 39.1% 48.3% 

ΦΥΛΟ 

Α 

% του συνόλου 36.2% 12.1% 48.3% 

Αριθμός Ασθενών 103 46 149 

% του φύλου 69.1% 30.9% 100% 

% της Δ.Α.Π. 100% 100% 100% 

Σύνολο 

% του συνόλου 69.1% 30.9% 100% 
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Πίνακας 17: Έλεγχος χ² του Pearson (chi-squared test  για το φύλο και για κάθε μία 

μεταβλητή ξεχωριστά 

 

Έλεγχος χ2 για φύλο και κάθε μεταβλητή 

Μεταβλητή χ2 df p-value 

HbA1c 1.58 1 0.209 

Gluc 0.995 1 0.319 

Ολ. Χοληστερόλη 0.022 1 0.883 

LDL 0.018 1 0.892 

HDL 11.106 1          0.001    Α* 

Τριγλυκερίδια 0.425 1 0.515 

ΣΑΠ 3.388 1 0.066 

ΔΑΠ 2.251 1 0.133 

Ο έλεγχος χ² είναι στατιστικά σημαντικός σε  επίπεδο 0.05                 *Α=Άνδρες 
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Πίνακας 18: Επιπολασμός HbΑ1c ≥ 7% ανά ομάδα  

 

HbΑ1c  

< 7% ≥ 7% 

Σύνολο 

Ομάδες 1-3 Αριθμός Ασθενών 0 55 55 

επίσκεψης (Α) %  της επίσκεψης 0% 100% 100% 

  %  της HbΑ1c 0% 45.1% 36.9% 

  %  του συνόλου 0% 36.9% 36.9% 

 4-6 Αριθμός Ασθενών 6 58 64 

 (Β) %  της επίσκεψης 9.4% 90.6% 100% 

  %  της HbΑ1c 22.2% 47.5% 43% 

  %  του συνόλου 4% 38.9% 43% 

 7-12 Αριθμός Ασθενών 21 9 30 

 (Γ) % της επίσκεψης 70% 30% 100% 

  %  της HbΑ1c 77.8% 7.4% 20.1% 

  %  του συνόλου 14.1% 6% 20.1% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 27 122 149 

  % της επίσκεψης 18.1% 81.9% 100% 

  %  της HbΑ1c 100% 100% 100% 

  %  του συνόλου 18.1% 81.9% 100% 
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Πίνακας 19: Επιπολασμός Ολικής χοληστερόλης ≥200mg/dl ανά ομάδα επίσκεψης 

 

Ολική χοληστερόλη  

<200  mg/dl ≥200 mg/dl 
Σύνολο 

Ομάδες 1-3 Αριθμός Ασθενών 24 31 55 

επίσκεψης  %  της επίσκεψης 43.6% 56.4% 100% 

  % της Ολ. Χοληστερ. 27.9% 49.2% 36.9% 

  %  του συνόλου 16.1% 20.8% 36.9% 

 4-6 Αριθμός Ασθενών 46 18 64 

  %  της επίσκεψης 71.9% 28.1% 100% 

  % της Ολ. Χοληστερ. 53.5% 28.6% 43% 

  %  του συνόλου 30.9% 12.1% 43% 

 7-12 Αριθμός Ασθενών 16 14 30 

  % της επίσκεψης 53.3% 46.7% 100% 

  % της Ολ. Χοληστερ. 18.6% 22.2% 20.1% 

  %  του συνόλου 10.7% 9.4% 20.1% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 86 63 149 

  % της επίσκεψης 57.7% 42.3% 100% 

  % της Ολ. Χοληστερ. 100% 100% 100% 

  %  του συνόλου 57.7% 43.6% 100% 
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Πίνακας 20: Επιπολασμός LDL χοληστερόλης ≥100 mg/dl ανά ομάδα επίσκεψης 

 

LDL χοληστερόλη  

<100  mg/dl ≥100 mg/dl 
Σύνολο 

Ομάδες 1-3 Αριθμός Ασθενών 21 34 55 

επίσκεψης  %  της επίσκεψης 38.2% 61.8% 100% 

  % της LDL Χοληστ. 25% 52.3% 36.9% 

  %  του συνόλου 14.1% 22.8% 36.9% 

 4-6 Αριθμός Ασθενών 44 20 64 

  %  της επίσκεψης 68.8% 31.3% 100% 

  % της LDL Χοληστ. 52.4% 30.8% 43% 

  %  του συνόλου 29.5% 13.4% 43% 

 7-12 Αριθμός Ασθενών 19 11 30 

  % της επίσκεψης 63.3% 36.7% 100% 

  % της LDL Χοληστ. 22.6% 16.9% 20.1% 

  %  του συνόλου 12.8% 7.4% 20.1% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 84 65 149 

  % της επίσκεψης 56.4% 43.6% 100% 

  % της LDL Χοληστ. 100% 100% 100% 

  %  του συνόλου 56.4% 43.6% 100% 
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Πίνακας 21: Επιπολασμός HDL χοληστερόλης >50 mg/dl για τις γυναίκες και >40 

mg/dl για τους άντρες ανά ομάδα επίσκεψης 

 

HDL χοληστερόλη 

Γυναίκες Άντρες 

 

>50 mg/dl ≤50 mg/dl >40 mg/dl 

Σύνολο 

Ομάδες 1-3 Αριθμός Ασθενών 23 5 27 55 
επίσκεψης (Α) %  της επίσκεψης 41.8% 9.1% 49.1% 100% 

  % της HDL Χολησ. 34.8% 45.5% 37.5% 36.9% 
  %  του συνόλου 15.4% 3.4% 18.1% 36,9% 
 4-6 Αριθμός Ασθενών 30 4 30 64 
 (Β) %  της επίσκεψης 46.9% 6.3% 46.9% 100% 
 

 % της HDL Χολησ. 45.5% 36.4% 41.7% 43% 

  %  του συνόλου 20.1% 2.7% 20.1% 43% 

 7-12 Αριθμός Ασθενών 13 2 15 30 
 (Γ) % της επίσκεψης 43.3% 6.7% 50.0% 100% 
 

 % της HDL Χολησ. 19.7% 18.2% 20.8% 20.1% 
  %  του συνόλου 8.7% 1.3% 10.1% 20,1% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 66 11 72 149 

  % της επίσκεψης 44.3% 7.4% 48.3% 100% 
  % της HDL Χολησ. 100% 100% 100% 100% 

  %  του συνόλου 44.3% 7.4% 48.3% 100% 
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Πίνακας 22: Επιπολασμός Τριγλυκεριδίων ≥150 mg/dl ανά ομάδα επίσκεψης 
 

Τριγλυκερίδια  

<150  mg/dl ≥150 mg/dl 
Σύνολο 

Ομάδες 1-3 Αριθμός Ασθενών 26 29 55 
επίσκεψης  %  της επίσκεψης 47.3% 52.7% 100% 
  % των Τριγλυκεριδίων 29.9% 46.8% 36.9% 
  %  του συνόλου 17.4% 19.5% 36.9% 
 4-6 Αριθμός Ασθενών 44 20 64 
  %  της επίσκεψης 68.8% 31.1% 100% 
  % των Τριγλυκεριδίων 50.6% 32.3% 43% 
  %  του συνόλου 29.5% 13.4% 43% 
 7-12 Αριθμός Ασθενών 17 13 30 
  % της επίσκεψης 56.7% 43.3% 100% 
  % των Τριγλυκεριδίων 19.5% 21% 20.1% 
  %  του συνόλου 11.4% 8.7% 20.1% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 87 62 149 
  % της επίσκεψης 58.4% 41.6% 100% 
  % των Τριγλυκεριδίων 100% 100% 100% 
  %  του συνόλου 58.4% 41.6% 100% 
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Πίνακας 23: Επιπολασμός Σ.Α.Π. ≥130 mmHg ανά ομάδα επίσκεψης  

 

Συστολική 
Αρτηριακή Πίεση 

 

<130  
mmHg ≥130 mmHg 

Σύνολο 

Ομάδες 1-3 Αριθμός Ασθενών 20 35 55 
επίσκεψης  %  της επίσκεψης 36.4% 63.6% 100% 
  % της ΣΑΠ 35.1% 38% 36.9% 
  %  του συνόλου 13.4% 23.5% 36.9% 
 4-6 Αριθμός Ασθενών 25 39 64 
  %  της επίσκεψης 39.1% 60.9% 100% 
  % της ΣΑΠ 43.9% 42.4% 43% 
  %  του συνόλου 16.8% 26.2% 43% 
 7-12 Αριθμός Ασθενών 12 18 30 
  % της επίσκεψης 40% 60% 100% 
  % της ΣΑΠ 21.1% 19.6% 20.1% 
  %  του συνόλου 8.1% 12.1% 20.1% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 57 92 149 
  % της επίσκεψης 38.3% 61.7% 100% 
  % της ΣΑΠ 100% 100% 100% 
  %  του συνόλου 38.3% 61.7% 100% 
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Πίνακας 24: Επιπολασμός Δ.Α.Π. ≥80 mmHg ανά ομάδα επίσκεψης  

 

Διαστολική 
Aρτηριακή Πίεση 

 

<80  mmHg ≥80 mmHg 

Σύνολο 

Ομάδες 1-3 Αριθμός Ασθενών 37 18 55 
επίσκεψης  %  της επίσκεψης 67.3% 32.7% 100% 
  % της ΔΑΠ 35.9% 39.1% 36.9% 
  %  του συνόλου 24.8% 12.1% 36.9% 
 4-6 Αριθμός Ασθενών 44 20 64 
  %  της επίσκεψης 68.8% 31.3% 100% 
  % της ΔΑΠ 42.7% 43.5% 43% 
  %  του συνόλου 29.5% 13.4% 43% 
 7-12 Αριθμός Ασθενών 22 8 30 
  % της επίσκεψης 73.3% 26.7% 100% 
  % της ΔΑΠ 21.4% 17.4% 20.1% 
  %  του συνόλου 14.8% 5.4% 20.1% 

Σύνολο  Αριθμός Ασθενών 103 46 149 
  % της επίσκεψης 69.1% 30.9% 100% 
  % της ΔΑΠ 100% 100% 100% 
  %  του συνόλου 69.1% 30.9% 100% 
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Πίνακας 25: Έλεγχος χ² του Pearson (chi-squared test)  μεταξύ  ομάδων επίσκεψης 

και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου 

 

Έλεγχος χ2 του Pearson για ομάδες επισκέψεων με 

επιπολασμό μεταβλητών 

Μεταβλητή χ2 df p-value Ομάδες* 

HbA1c 69.891 2 <0.001       Γ 

Ολ Χοληστερόλη 9.961 2 0.007         Β 

LDL 11.978 2 0.003         Β 

HDL 0.580 2 0.965  

Τριγλυκερίδια 5.662 2 0.059  

ΣΑΠ 0.140 2 0.933  

ΔΑΠ 0.342 2 0.843  

 

Ο έλεγχος χ²  είναι στατιστικά σημαντικός σε  επίπεδο  0.05   

*Ομάδες επίσκεψης με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης ασθενών ανά ομάδα 
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Πίνακας 26: Έλεγχος ευθύγραμμης τάσης χ² μεταξύ  ομάδων επίσκεψης και 

καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. 

 

Έλεγχος Τάσης χ2 για ομάδες επισκέψεων με επιπολασμό 

μεταβλητών 

Μεταβλητή χ2 df p-value 

HbA1c 59.135 1 0.000 

Ολ Χοληστερόλη 1.368 1 0.242 

LDL 6.185 1 0.013 

HDL 0.005 1 0.942 

Τριγλυκερίδια 1.126 1 0.289 

ΣΑΠ 0.119 1 0.730 

ΔΑΠ 0.318 1 0.573 

 
Ο έλεγχος τάσης είναι στατιστικά σημαντικός σε  επίπεδο  0.05 
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Πίνακας 27:  Έλεγχος Συσχέτισης αριθμού επισκέψεων με τις μεταβλητές   

 

Συσχέτιση (r) αριθμού επισκέψεων με 

μεταβλητές 

Μεταβλητή r Pearson p-value 

HbA1c -0.878 <0.001 

Ολ Χοληστερόλη -0.383 <0.001 

LDL -0.394 <0.001 

HDL +0.211 0.01 

Τριγλυκερίδια -0.259 0.001 

ΣΑΠ -0.081 0.327 

ΔΑΠ -0.073 0.378 

 
 Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε  επίπεδο  0.05 
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