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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

 
 

Τίτλος εργασίας: Μελέτη της ποιότητας ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη σε 

χώρες της Ευρώπης.   

Του: Βρέντζου Δημητρίου.  

Υπό τη επίβλεψη των: 1. Φιλαλήθης Α. 

                              2. Λιναρδάκης Ε. 

 

 

Ημερομηνία: 6-2- 2015 

 

Εισαγωγή. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί συχνό χρόνιο μεταβολικό 

νόσημα, που οφείλεται σε έλλειψη της ορμόνης ινσουλίνης.  Οι επιπλοκές του είναι 

οξείες και μακροχρόνιες.  

Σκοπός. Η μελέτη της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ σε χώρες της Ευρώπης. 

Υλικό και Μέθοδοι. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 27.444 συμμετέχοντες, 

ηλικίας 50 ετών και άνω, από το πρώτο κύμα της μελέτης SHARE (the Survey of 

Health, Aging and Retirement in Europe, 2004/5). Επιλέχθηκαν τυχαία με τη χρήση 

πολυσταδιακής δειγματοληψίας και προέρχονταν από 11 χώρες: Δανία, Σουηδία, 

Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. 

Έγινε χρήση της σταθμισμένης κλίμακας CASP-12 και οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε 

σταθμίσεις (weights) μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων. 

Αποτελέσματα. Ο επιπολασμός του ΣΔ εκτιμήθηκε στο 10,7% των συμμετεχόντων 

(95% ΔΕ: 9,9-11,6). Η Ελβετία ήταν χώρα με τον χαμηλότερο επιπολασμό (5,3%) και 

η Ισπανία με τον υψηλότερο (13,4%). Η συνολική μέση βαθμολογία της ποιότητας 

ζωής για τους συμμετέχοντες με ΣΔ ήταν 21,21 ενώ για αυτούς χωρίς ΣΔ ήταν 21,39 

(p>0,05). Στις συχνότητες συμμετεχόντων με ΣΔ και με υψηλά επίπεδα ποιότητας 

ζωής (CASP-12 27+), οι Δανοί βρέθηκαν με το υψηλότερο ποσοστό (15,6%) υψηλής 

ποιότητας ζωής και οι Γάλλοι με το χαμηλότερο (3,6%) (p>0,05). Στην Ελλάδα, μόλις 

8,6% εκείνων με ΣΔ βρέθηκαν με υψηλή βαθμολογία κλίμακας ποιότητας ζωής. 

Συμπεράσματα. Η ποιότητα ζωής σύμφωνα με την κλίμακα CASP-12, δε βρέθηκε να 

διαφέρει σε Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς με ή χωρίς ΣΔ, ενώ παράλληλα δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην υψηλή ποιότητα ζωής συμμετεχόντων με ΣΔ 

μεταξύ των μελετώμενων πληθυσμών/χωρών της Ευρώπης. Παρατηρήθηκε όμως 
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διαφορά στην υψηλή ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων χωρίς ΣΔ, με καλύτερα 

ποσοστά στις Βόρειες συγκριτικά με τις Κεντρικές και Νότιες χώρες. Τα 

αποτελέσματα αυτά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό πολιτικών 

υγείας καθώς και κοινωνικών πολιτικών στις χώρες της Ευρώπης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης Διαβήτης, ποιότητα ζωής, Ευρώπη. 
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Abstract 
 

 

Title: Study of quality of life at patients with Diabetes Mellitus in countries of 

Europe . 

By: Vrentzos Dimitrios.   

Supervisors: 1. Filalithis A.  

                        2.  Linardakis E. 

          

Date: 6-2-2015  

 

 

Introduction. Diabetes mellitus is a common metabolic disease that is caused from 

the insufficiency of insulin. Its complications are acute and chronic.  

Objective. The study of quality of life at patients with diabetes mellitus in countries 

of Europe. 

Methods. They have been used data from 27.444 individuals, aged 50+ years, 

participating in the first wave of the SHARE survey (the Survey of Health, Aging and 

Retirement in Europe, 2004/5). There was random eligibility of the participants by 

using multivariate sampling and they were coming from 11 European countries which 

were: Denmark, Sweden, Austria, France, Germany, Switzerland, Belgium, the 

Netherlands, Spain, Italy and Greece. Estimations were based on weights according to 

the complex sampling design.  

Results. The prevalence of Diabetes Mellitus was 10,7% (95% CI 9,9-11,6). 

Switzerland was the country with the lowest prevalence (5,3%) and Spain with the 

highest (13,4%). The total score for mean Quality of Life (CASP-12) for the 

participants with Diabetes was 21,21 and for the participants without Diabetes was 

21,39. According to high Quality of Life (CASP-12 27+) and Diabetes Mellitus, 

Danish has been found to have the highest prevalence (15,6%) of high Quality of Life 

and French the lowest (3,6%)(p>0,05). In Greece only 8,6% of participants with 

Diabetes Mellitus had high Quality of Life. 

Conclusions. There was no significant difference in quality of life according to 

CASP-12 among participants with diabetes and participants without. There was also 

no significant difference in the high score quality of life among the participants with 

diabetes between the participating European countries. But there was significant 
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difference in the high score quality of life between participants without Diabetes 

Mellitus. North countries had better quality of life compared to Middle and South 

European countries. These results provide useful data that can be used in planning 

health and community policies in the European countries. 

 

Key words: Diabetes mellitus, quality of life, Europe. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί χρόνιο νόσημα που αφορά σε διαταραχή του 

μεταβολισμού της γλυκόζης από τα ανθρώπινα κύτταρα και κατά συνέπεια σε πολύ 

αυξημένα επίπεδα αυτής στο αίμα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε πολυουρία, πολυδιψία 

και πολυφαγία. Η θεραπεία έγκειται στη χορήγηση ινσουλίνης εφόρου ζωής. Σε 

διαφορετική περίπτωση η κατάληξη είναι ο θάνατος. Απασχολεί  τον ιατρικό κόσμο 

από την αρχαιότητα. Σημαντικό σταθμό στην νόσο αποτελεί η περιγραφή που δίδει 

σε αυτή ο Αρεταίος ο Καπαδόκης κατά το 2ο μ.Χ. αιώνα. Κατά αυτόν « O διαβήτης 

είναι νόσος, κατά την οποίαν η σάρκα λιώνει και αποβάλλεται δια των ούρων. Ο 

θάνατος είναι αναπόφευκτος. Η ζωή βραχεία και επώδυνος. Είναι όμως πιθανό σε 

ορισμένες περιπτώσεις άλλη περίεργη αιτία να αρχίζει από τα νεφρά και να προκαλεί 

το διαβήτη».  Έκτοτε πολλές αναφορές έχουν γίνει στη νόσο για φτάσουμε μόλις 

στον 20ο αιώνα στην διαλεύκανση της παθογένειας και της ουσιαστικής θεραπείας 

της νόσου. Οι επιπλοκές της νόσου, οξείες και μακροχρόνιες, δεν είναι αμελητέες, 

γεγονός που οδηγεί σε αλλαγή του τρόπου ζωής των διαβητικών ασθενών.  

Η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ασθενών αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικό πεδίο 

μελέτης πολλών επιδημιολογικών ερευνών παγκοσμίως. Η ποιότητα της ζωής είναι 

έννοια πολυσήμαντη και στενά συνυφασμένη με την υγεία. Η υγεία εξάλλου, δε 

σημαίνει απαραίτητα μόνο τη μη ύπαρξη νόσου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) υγεία είναι «η κατάσταση ολοκληρωτικής φυσικής, 

νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.                  

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των  ασθενών με 

σακχαρώδη διαβήτη σε χώρες της Ευρώπης. Από μια τέτοιου είδους διερεύνηση 

αναμένεται να διευκρινιστεί αν υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα ζωής των 

συμμετεχόντων είτε έχουν σακχαρώδη διαβήτη είτε όχι. Θα γίνει προσπάθεια επίσης 

να καταδειχτούν και τυχόν συγκριτικές διαφορές στην ποιότητα ζωής ασθενών με 

σακχαρώδη διαβήτη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Αν εντοπιστούν και 

καταγραφούν οι διαφορές αυτές, θα προκύψει μια πολύτιμη γνώση για αυτούς που 

οργανώνουν πολιτικές υγείας, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των 

ασθενών αυτών.   
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

   

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί ομάδα μεταβολικών παθήσεων, που 

χαρακτηρίζονται από υπεργλυκαιμία. Προκαλείται από τη διαταραχή του 

μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών του οργανισμού, η 

οποία οφείλεται σε έλλειψη της ορμόνης ινσουλίνη. Η έλλειψη μπορεί να είναι 

πλήρης, μερική ή σχετική. Σχετική χαρακτηρίζεται, όταν παρά τα αυξημένα επίπεδα 

της στο αίμα, αυτή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του μεταβολισμού, 

λόγω μειωμένης δράσης της στους περιφερικούς ιστούς (αντίσταση στην 

ινσουλίνη). Κύρια έκφραση του όλου φαινομένου είναι η αύξηση των επιπέδων της 

γλυκόζης στο αίμα. Με βάση τη διεθνή στατιστική κατάταξη νόσων και συναφών 

προβλημάτων υγείας : ICD 10, ο Σακχαρώδης Διαβήτης λαμβάνει τους κωδικούς από 

Ε08 έως Ε13 (Κατσίκη et al., 2010; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

2013). 

 

 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη, η οποία παράγεται από την ενδοκρινή μοίρα του 

παγκρέατος και συγκεκριμένα από τα νησίδια των β-κυττάρων. Χύνεται στο αίμα και 

με την κυκλοφορία μεταφέρεται σε όλους τους ιστούς. Με τον τρόπο αυτό δρα στην 

περιφέρεια στα κύτταρα διαφόρων ιστών. Κύρια δράση της είναι η διευκόλυνση της 

εισόδου της γλυκόζης στα κύτταρα και η προαγωγή του βασικού μεταβολισμού τους. 

Σε ανεπάρκεια της ινσουλίνης εμφανίζεται υπεργλυκαιμία. Φυσιολογικά η 

υπεργλυκαιμία οδηγεί σε μείωση των επιπέδων του γλυκογόνου. Στην περίπτωση 

όμως του Σακχαρώδους Διαβήτη συμβαίνει το αντίθετο. Η αύξηση των επιπέδων του 

γλυκογόνου στο αίμα και η αδυναμία καύσης γλυκόζης από τα κύτταρα για την 

παραγωγή ενέργειας, οδηγεί όλους τους ιστούς, εκτός του νευρικού (εγκέφαλος), 

στην καύση γλυκογόνου και τη δημιουργία κετονοσωμάτων. Επιπροσθέτως οι 

περιφερικοί ιστοί οδηγούνται σε λιπόλυση και αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων 

στο αίμα. Τέλος η έλλειψη ινσουλίνης οδηγεί σε καταβολισμό των πρωτεϊνών και 
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κατά συνέπεια σε μείωση της μυϊκής μάζας. Η συμπτωματολογία είναι πολυουρία, 

πολυδιψία και ανεξήγητη απώλεια βάρους. Η κατάσταση αυτή αν δεν αναστραφεί 

είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή συνέπειες, όπως η διαβητική 

κετοξέωση και το μη κετωτικό υπερωσμωτικό κώμα (Ozougwu et al., 2013). 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2013) έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα κριτήρια για 

τη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη : 

1. Συμπτωματολογία υπεργλυκαιμίας και τυχαία τιμή γλυκόζης πλάσματος >200 

mg/dl. Στη συμπτωματολογία αξιολογούνται η πολυουρία, η πολυδιψία και η 

απώλεια βάρους. Τυχαία τιμή γλυκόζης πλάσματος χαρακτηρίζεται αυτή που 

μετρήθηκε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ανεξάρτητα από την ώρα του 

προηγούμενου γεύματος. 

2. Γλυκόζη πλάσματος νηστείας >126 mg/dl. Ως νηστεία ορίζεται η αποχή από 

γεύμα για τουλάχιστον 8 ώρες. 

3. Θετική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης. Γίνεται μέτρηση γλυκόζης έπειτα από 

νηστεία. Στη συνέχεια γίνεται φόρτιση με 75g καθαρής γλυκόζης από του 

στόματος. Έπειτα γίνεται νέα μέτρηση γλυκόζης του πλάσματος μετά την 

πάροδο δύο ωρών. Θετική θεωρείται η δοκιμασία αν η τιμή της γλυκόζης 

μετά από δύο ώρες είναι >200 mg/dl. 

Η διάγνωση μπορεί να τεθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, αλλά το θετικό 

διαγνωστικό αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιωθεί και σε επόμενη ημέρα με νέα 

μέτρηση. Η μέτρηση της ινσουλίνης δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση του ΣΔ. Η 

μέτρηση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) έχει προταθεί τελευταία ως 

ένα από τα κριτήρια διάγνωσης της νόσου. Τιμές 5,7% ως 6,4% θεωρείται ότι 

συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ. Παρόλα αυτά η μέθοδος αυτή 

αμφισβητείται από πολλές επιδημιολογικές μελέτες και δεν έχει καθιερωθεί διεθνώς. 

Παραμένει όμως αξιόπιστη μέθοδος ελέγχου της πορείας της νόσου, μιας και η 

γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη αποτελεί τον καλύτερο τρόπο παρατήρησης της 

ρύθμισης της γλυκόζης το τελευταίο τρίμηνο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2013).  
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Σύμφωνα με τους Shaw et al (2010) σε ανασκόπηση 133 μελετών από 91 χώρες ο 

επιπολασμός του ΣΔ σε ενήλικες 20-79 ετών το 2010 ήταν 6,4% επηρεάζοντας  285 

εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2030 θα είναι 7,7% επηρεάζοντας 439 εκατομμύρια 

ανθρώπους  με μια 20ετή αύξηση της τάξεως του 69% στις αναπτυσσόμενες χώρες 

και του 20% στις ανεπτυγμένες. Τα αποτελέσματα δίδονται στην εικόνα 1. 

 

 

Για λογαριασμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξάλλου, στη μελέτη του Wild 

και των συνεργατών του το 2004, συνάγονται παρόμοια αποτελέσματα. Ο 

επιπολασμός του ΣΔ για όλες τις ηλικίες το 2000 υπολογίστηκε σε 2,8% και σε 

απόλυτο αριθμό 171 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ το 2030 υπολογίζεται σε 4,4% και 

σε απόλυτο αριθμό 366 εκατομμύρια ανθρώπους. Και εδώ η αύξηση είναι 

πολλαπλάσια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον παρατηρείται σημαντικότερη 

αύξηση στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω (Wild et al., 2004). 
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Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται ο επιπολασμός του ΣΔ στις χώρες της Ευρώπης για το 

2011, από τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(OECD, 2012). 

 

 

 

 

Στην εικόνα 3 δίδεται η επίπτωση του ΣΔ τύπου Ι σε παιδιά ηλικίας 0 ως 14 ετών, 

όπως προκύπτει για το 2011 (OECD, 2012). 

 

 

   



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

13 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης χωρίζεται βάση της ισχύουσας ταξινόμησης από το 1997 

(WHO, 2006; American Diabetes Association, 2010) σε τέσσερεις κατηγορίες :  

 Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι. Οφείλεται στην καταστροφή των β-

κυττάρων του παγκρέατος, η οποία συνήθως οδηγεί σε πλήρη έλλειψη 

ινσουλίνης. Ονομάζεται και ινσουλινοεξαρτώμενος ή νεανικός Σακχαρώδης 

Διαβήτης και αφορά στο 10% περίπου των περιπτώσεων ΣΔ. Μπορεί να είναι 

αυτοάνοσος ή ιδιοπαθής. Στον αυτοάνοσο  σε ποσοστό 80-90 % 

ανευρίσκονται αυτοαντισώματα στο ορό του αίματος. Αυτά είναι κυρίως 

αντινησιδιακά αντισώματα, που στρέφονται εναντίον των β-κυττάρων του 

παγκρέατος, αλλά και αντισώματα έναντι της ινσουλίνης. Η καταστροφή των 

β-κυττάρων ποικίλει από ταχεία σε παιδιά και νήπια, ως βραδεία σε ενήλικες 

κυρίως. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις η κετοξέωση αποτελεί την πρώτη κλινική 

εκδήλωση. Σε άλλες περιπτώσεις ο διαβήτης μπορεί να διαδράμει υποκλινικά 

ιδίως όταν υπάρχει μερική έκκριση ινσουλίνης και να εμφανίζεται σε 

περιπτώσεις λοίμωξης ή άλλων στρεσογόνων παραγόντων. Πάντα όμως οι 

ασθενείς αυτοί διατρέχουν τον κίνδυνο διαβητικής κετοξέωσης. Συχνά 

εμφανίζουν προδιάθεση και σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα όπως η 

θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η λεύκη, η κοιλιοκάκη, η νόσος του Addison ,η 

αυτοάνοση ηπατίτιδα κ.α. Στον ιδιοπαθή ΣΔ υπάρχει καταστροφή των β-

κυττάρων χωρίς τεκμηριωμένη αυτοανοσία. Στην ουσία δεν βρίσκεται 

αιτιολογικός παράγοντας. Παρόλα αυτά υπάρχει ποικίλη ανάγκη για 

ινσουλίνη. Εμφανίζεται σε άτομα Αφρικανικής ή Ασιατικής καταγωγής και 

εμφανίζει κληρονομικότητα. 

 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ. Αφορά περίπου στο 90-95% των ασθενών 

και παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως μη ινσουλινοεξαρτώμενος ή Σακχαρώδης 

Διαβήτης των ενηλίκων. Χαρακτηρίζεται κυρίως από αντίσταση στη δράση 

της ινσουλίνης με συνοδό μερική ανεπάρκεια έκκρισης της. Οι ασθενείς αυτοί 

δε χρήζουν ινσουλινοθεραπείας, ιδίως στα αρχικά στάδια της νόσου, για την 

επιβίωση τους. Είναι δυνατόν να μη χρειαστούν ποτέ ή να χρειαστούν προς τα 

τελευταία στάδια της νόσου. Δεν παρατηρείται αυτοάνοση καταστροφή των 
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β-κυττάρων και τα αίτια του διαβήτη αυτού είναι ποικίλα. Χαρακτηρίζεται 

από υψηλή κληρονομική προδιάθεση, υψηλότερη από αυτή του τύπου Ι, η 

οποία όμως είναι αρκετά σύνθετη και μη πλήρως διευκρινισμένη. Το 

αυξημένο σωματικό βάρος, η έλλειψη σωματικής άσκησης και η 

προχωρημένη ηλικία έχουν ισχυρή συσχέτιση με αυτού του είδους το διαβήτη. 

Η διάγνωση σε αυτή την περίπτωση καθυστερεί για πολλά χρόνια αν και η 

υπεργλυκαιμία εγκαθίσταται βαθμιαία και μπορεί ήδη να έχει προκαλέσει 

μικροαγγειακές επιπλοκές τη στιγμή της διάγνωσης. Η δυσλιπιδαιμία και η 

αρτηριακή υπέρταση είναι συχνά συνυπάρχοντα συμπτώματα σε αυτού του 

είδους το ΣΔ. Η ινσουλίνη δεν είναι αναγκαία για την επιβίωση και η 

διαβητική κετοξέωση επέρχεται σπάνια. Πολλές φορές η ινσουλίνη εκκρίνεται 

σε φυσιολογικά ή και σε αυξημένα επίπεδα. Η παθογένεια, λοιπόν, εδώ 

οφείλεται κυρίως στην αντίσταση της δράσης της ινσουλίνης από τους ιστούς. 

Το όλο φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως μεταβολικό σύνδρομο ή σύνδρομο Χ. 

 Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης. Χαρακτηρίζεται από οποιοδήποτε βαθμό 

διαταραγμένης ανοχής στη γλυκόζη, που πρωτοεμφανίζεται κατά τη διάρκεια 

της κύησης. Η κατάσταση αυτή προϋποθέτει υποκλινική μορφή ΣΔ, η οποία 

ούτως η άλλως, κάποια στιγμή θα οδηγούσε στην πάθηση. Παρόλα αυτά 

κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή, γιατί πρώτη φορά εμφανίζεται στην 

κύηση, ανεξάρτητα με το αν εξελιχθεί σε τύπου Ι ή τύπου ΙΙ ΣΔ. Είναι πιθανόν 

η διαταραχή των επιπέδων της γλυκόζης να έχει εμφανιστεί αλλά να μην έχει 

διαγνωστεί πριν την κύηση. Έτσι ο πραγματικός Σακχαρώδης Διαβήτης 

Κύησης αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των περιπτώσεων. Συνήθως 

εμφανίζεται το τρίτο τρίμηνο της κύησης και είναι δυνατόν να παρέλθει μετά 

από αυτήν, σε μερικές όμως περιπτώσεις παραμένει. Η διάγνωση τίθεται 

εργαστηριακά με δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης. 

 Άλλες μορφές Σακχαρώδους Διαβήτη. Οφείλεται σε άλλα αίτια που δεν 

περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. Κυρίως αφορά σε γενετικές 

διαταραχές που συνδέονται με τη λειτουργικότητα των β-κυττάρων, με τη 

δράση της ινσουλίνης, με νόσους της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος, με 

έκθεση σε φάρμακα, χημικές ουσίες, τοξίνες και άλλα. Ιδιαίτερη σημασία έχει 

ο όψιμου έναρξης ΣΔ των νέων τύπου MODY (Maturity Onset Diabetes of the 

Young), ο οποίος είναι μια γονιδιακή μορφή ΣΔ με ισχυρό θετικό 
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οικογενειακό ιστορικό, που κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατούντα 

τρόπο. Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα <25 ετών. Προκαλεί ήπια 

υπεργλυκαιμία, χωρίς τάση για κετοξέωση, δεν προϋποθέτει παχυσαρκία αλλά 

ούτε και αντίσταση στην ινσουλίνη. Υπάρχει απουσία αυτοαντισωμάτων και 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι το θετικό οικογενειακό ιστορικό (Κατσίκη et 

al., 2010; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2013; Εσωτερική 

Παθολογία, 1998; CECIL TEXTBOOK OF MEDICINE, 2000).    

 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

   

Οι επιπλοκές του ΣΔ χωρίζονται σε οξείες και χρόνιες. 

Στις οξείες περιλαμβάνονται η διαβητική κετοξέωση, το διαβητικό μη κετοτικό κώμα, 

η γαλακτική οξέωση και η υπογλυκαιμία. Παρατηρούνται κυρίως στο ΣΔ τύπου Ι 

(NDIC, 2014). 

 Διαβητική κετοξέωση. Αποτελεί οξεία διαβητική επιπλοκή, η οποία χρήζει 

νοσοκομειακής περίθαλψης για την αντιμετώπιση της. Είναι απειλητική για τη 

ζωή κατάσταση. Χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη ινσουλίνης με επίπεδα 

γλυκόζης>200 mg/dl, καθώς και από αυξημένη λιπόλυση και παραγωγή 

κετόνης. Η υπερκετοναιμία οδηγεί σε οξέωση. Η θνητότητα κυμαίνεται από 9-

14% στη διαβητική κετοξέωση. 

 Μη Κετοτικό Διαβητικό Κώμα. Χαρακτηρίζεται από σχετική έλλειψη 

ινσουλίνης με βαριά υπεργλυκαιμία >1000 mg/dl με συνοδό αυξημένη 

ωσμωτικότητα του ορού (>300 mosm/kg), αφυδάτωση και κατατονία (stupor). 

Αν η κατάσταση αυτή δε διορθωθεί οδηγεί σε κώμα. Η μερική έλλειψη 

ινσουλίνης, στην περίπτωση αυτή, προφυλάσσει από τη λιπόλιση και την 

κετοξέωση. Είναι σπάνια σχετικά επιπλοκή, η οποία χαρακτηρίζει ασθενείς 

άνω των 65 ετών και επίσης χρήζει νοσοκομειακής αντιμετώπισης. Η 

θνητότητα κυμαίνεται από 10-50% ανάλογα με τη συνοσηρότητα. 

 Γαλακτική οξέωση. Χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος 

>2,2 mmol/l και οξείδωση (pH<7,3), χωρίς κετοξέωση. Πρόκειται για πολύ 

σπάνια επιπλοκή ιδίως τα τελευταία χρόνια που έχει αποσυρθεί από τη 

θεραπευτική αγωγή η φαινφορμίνη. Η θνητότητα κυμαίνεται ανάλογα με το 
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επίπεδο της οξέωσης. Όσο πιο μεγάλη είναι η οξέωση, τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η θνητότητα. 

 Υπογλυκαιμία. Πρόκειται για οξεία επιπλοκή, η οποία προκύπτει από την 

προσπάθεια διόρθωσης της υπεργλυκαιμίας με τη χορήγηση ινσουλίνης. 

Κακός  υπολογισμός της δοσολογίας της χορηγούμενης ινσουλίνης αλλά και 

αυξημένη σωματική άσκηση είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε υπογλυκαιμία, 

με τιμές γλυκόζης <40 mg/dl. Κύρια επιπλοκή στην περίπτωση αυτή είναι η 

έλλειψη ενέργειας για τον ζωτικής σημασίας εγκέφαλο. Αν δε διορθωθεί 

άμεσα, οι βλάβες στον εγκέφαλο μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες. Κλινικά 

εκδηλώνεται με σπασμούς και νευρολογικές διαταραχές. 

Στο Σακχαρώδη Διαβήτη, κυρίως τον τύπου ΙΙ, παρατηρούνται και ποικίλες χρόνιες 

επιπλοκές (WHO, 1994).   

 Οφθαλμολογικές βλάβες. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, συνεπεία των 

μικροαγγειακών βλαβών και του οιδήματος,  που προκαλεί η υπεργλυκαιμία 

είναι σοβαρή αιτία έκπτωσης της όρασης στους ασθενείς με ΣΔ. Σπάνια 

επισυμβαίνει πριν τα 5 πρώτα έτη της νόσου και ποτέ πριν την εφηβεία. Καλή 

ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος είναι δυνατόν να επιβραδύνει την 

κατάσταση αυτή. 

 Διαβητική Νεφροπάθεια. Είναι επίσης αποτέλεσμα της βλαπτικής δράσης της 

υπεργλυκαιμίας στα αγγεία. Προκαλείται νεφρική μικροαγγειοπάθεια και 

σκλήρυνση των αγγείων, η οποία τελικά οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια 

τελικού σταδίου και αιμοκάθαρση. Καλή ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης 

του αίματος επιβραδύνει τη νεφρική ανεπάρκεια.  

 Διαβητική Νευροπάθεια. Άλλη μια χρόνια επιπλοκή της υπεργλυκαιμίας είναι 

η καταστροφή και η βλάβη των νευρικών κυττάρων, τόσο των αισθητικών 

όσο και των κινητικών νεύρων. Η πολυνευροπάθεια είναι συχνή διαταραχή. 

Κινητική έκπτωση και νευραλγίες είναι συχνά η κύρια κλινική εκδήλωση των 

επιπλοκών αυτών. 

 Διαβητικό πόδι. Πρόκειται για ανεπάρκεια των κάτω άκρων, η οποία 

εκδηλώνεται με διαλείπουσα χολώτητα. Στην περίπτωση αυτή  η παθογένεια 

οφείλεται σε μακροαγγειακές βλάβες. Ακραία και τελική κατάληξη είναι η 

γάγγραινα και ο ακρωτηριασμός του κάτω άκρου. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

17 

 Καρδιαγγειακές διαταραχές. Είναι η έκφραση των μακροαγγειακών βλαβών 

στην καρδιά και στο υπόλοιπο αγγειακό σύστημα. Στεφανιαία νόσος και 

έμφραγμα είναι μερικές από τις ακραίες εκδηλώσεις των βλαβών αυτών. 

 Υπέρταση. Αποτελεί τελικού σταδίου συνέπεια της μικροαγγειοπάθειας, που 

προκαλείται από την υπεργλυκαιμία και συνδέεται τόσο με το έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, όσο και με το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.   

 

   

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

      

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ στόχο έχει την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

γλυκαιμικού προφίλ με όσο το δυνατόν λιγότερες κρίσεις υπογλυκαιμίας. Η θεραπεία 

περιλαμβάνει τέσσερεις άξονες : 

 Σωστή διατροφή 

 Άσκηση 

 Αντιδιαβητικά δισκία 

 Ινσουλίνη 

Η διατροφή και η άσκηση είναι δυνατόν να αποτελέσουν τη μόνη θεραπεία κυρίως σε 

περιπτώσεις ΣΔ τύπου ΙΙ με ικανοποιητική παραγωγή ινσουλίνης από τον οργανισμό. 

Σε επόμενο στάδιο είναι απαραίτητα και τα αντιδιαβητικά δισκία από του στόματος. 

Τέλος σε ελλιπή ενδογενή παραγωγή ινσουλίνης στον τύπου ΙΙ ΣΔ, αλλά και σε όλες 

τις περιπτώσεις τύπου Ι ΣΔ, απαραίτητη είναι η παρεντερική χορήγηση ινσουλίνης 

εφόρου ζωής. Υπάρχουν διαφόρων ειδών σκευάσματα ινσουλίνης, άλλες βραδείας, 

άλλες μέσης και άλλες ταχείας αποδέσμευσης. Συνδυασμοί αυτών σε συνάρτηση με 

σωστή διατροφή και άσκηση οδηγούν σε ένα ικανοποιητικό γλυκαιμικό προφίλ  του 

ασθενούς με λίγες σχετικά υπογλυκαιμίες. Η γλυκόζη ελέγχεται τακτικά με λήψη 

τριχοειδικού αίματος. Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c 

αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο ελέγχου της πορείας της νόσου το τελευταίο 

τρίμηνο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2013). 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

        

Από τα ως άνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο ΣΔ αποτελεί μια νοσολογική 

οντότητα, η οποία παραμένει εφόρου ζωής και αλλάζει στην ουσία ολοκληρωτικά τη 

ζωή του ασθενούς. Λογικό είναι λοιπόν να αναρωτιέται κανείς κατά πόσο αυτή η 

νόσος επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ. Η ποιότητα ζωής είναι μια 

έννοια με ευρύ περιεχόμενο και περιλαμβάνει επιδημιολογικές, βιοιατρικές, 

οικονομικές και πολιτικές προσεγγίσεις καθώς και προσωπικές προτιμήσεις, 

αντιλήψεις και εμπειρίες. Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, σήμερα, 

προσδιορίζεται μέσα από την προσπάθεια των ερευνητών να δημιουργήσουν 

εργαλεία μέτρησης της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας εξάλλου, προσδιορίζει σήμερα την ποιότητα ζωής ως την 

αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή μέσα στα πλαίσια του πολιτισμικού 

και αξιακού συστήματος, στο οποίο ζει και σε συνάρτηση με τις προσδοκίες, τους 

στόχους, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του (WHO, 1997).  

Η ποιότητα ζωής διαμορφώνεται από τη φυσική υπόσταση, της σωματική υγεία, την 

ψυχική κατάσταση ενός ατόμου, καθώς και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο το 

άτομο ζει και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους γύρω του. Υπό αυτή τη θεώρηση η 

υγεία αποτελεί έναν μόνο από τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα 

ζωής. Μια πληθώρα άλλων παραγόντων μπορούν να προσδώσουν ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στη ζωή των ατόμων. Αυτά είναι : το κλίμα, η οικολογική ισορροπία, 

οι γεωλογικές συνθήκες και το οικιστικό περιβάλλον. Επίσης είναι οι διατροφικές 

συνήθειες, ο τρόπος ζωής, οι έξεις και η γενικότερη κατανάλωση αγαθών και 

υπηρεσιών. Είναι θρησκευτικές πεποιθήσεις, το πολιτικό σύστημα, η εκπαίδευση, η 

μόρφωση και το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Είναι οι σωματικές 

αναπηρίες, τα χρόνια νοσήματα, το άγχος για την ασθένεια και το θάνατο. Επίσης 

είναι η ποιότητα της διαθέσιμης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης. Τέλος είναι οι κοινωνικές σχέσεις, το επάγγελμα, το περιβάλλον 

εργασίας, η κοινωνική δυναμική και προσφορά καθώς και το εισόδημα και ο τρόπος 

διανομής και διάθεσης του (Δημητρόπουλος et al., 2008). 

Γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα ζωής απαρτίζεται από πολλές και σύνθετες έννοιες. 

Για να περιοριστεί το εύρος του ερευνητικού πεδίου της ποιότητας ζωής σε 

επιστημονικό επίπεδο, γεννήθηκε ο όρος : Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. 
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Αφορά σε θέματα υγείας γενικά, συμπτώματα και σημεία, συναισθηματική, 

γνωστική, κοινωνική και σεξουαλική λειτουργικότητα, αλλά και έννοιες υπαρξιακού 

περιεχομένου. 

Τα εργαλεία μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής είναι ποικίλα. 

Για πολλές δεκαετίες χρησιμοποιούνταν οι δείκτες θνητότητας, θνησιμότητας, 

νοσηρότητας και διάφοροι άλλοι νοσοκομειακοί δείκτες, χωρίς να επιτυγχάνεται 

πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να 

προσδιοριστεί καλύτερα η πλούσια αλλά και αφηρημένη έννοια της ποιότητας ζωής 

δημιουργήθηκαν ποικίλα ερωτηματολόγια μέτρησης της. Υπάρχουν περισσότερα από 

800 τέτοια εργαλεία μέτρησης. Τα πιο γνωστά είναι τα παρακάτω : 

 WHOQol. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο-εργαλείο μέτρησης της ποιότητας 

ζωής, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και 

έχει διαπολιτισμική ισχύ. Έχει τη δυνατότητα να αποτιμήσει την ιδιαίτερη 

κουλτούρα κάθε πολιτισμού αλλά και να αποτελέσει διαπολιτισμικό όργανο 

μέτρησης της ποιότητας ζωής (WHO, 1997). 

 EQ-15D (EuroQol). Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 1980 από 

Ευρωπαίους ερευνητές και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα 

εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής (Υφαντόπουλος & Σαρρής, 2001; 

Θεοδωροπούπλου και συν., 2012). 

 GHQ (Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας). Δημιουργήθηκε από το Goldberg το 

1972. Έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε υγιείς πληθυσμούς όσο και σε αρρώστους 

και έχει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. (Δημητρόπουλος και συν., 2008; 

Υφαντόπουλος & Σαρρής, 2001). 

 KPI (Δείκτης λειτουργικότητας Karnofsky). Επικεντρώνεται περισσότερο 

στον προσδιορισμό της σωματικής λειτουργίας και δεν αναφέρεται καθόλου 

στην εκτίμηση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης (Υφαντόπουλος et al,. 2001). 

 WHO performance status. Πρόκειται για το δείκτη λειτουργικότητας του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι παρόμοιος με τον KPI 

(Υφαντόπουλος & Σαρρής, 2001). 

 Κλίμακα ψυχολογικής Προσαρμογής στην αρρώστια. Δημιουργήθηκε το 1978 

από τους Marrow et al. Αποτιμά την προσαρμογή στην αρρώστια γενικότερα 

(Υφαντόπουλος & Σαρρής, 2001).  
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 Κλίμακα ποιότητας ευεξίας. Ερευνά συμπτώματα και τρεις διαστάσεις της 

ευεξίας. Την κινητικότητα, τη φυσική και την κοινωνική δραστηριότητα 

(Δημητρόπουλος και συν., 2008). 

 QALYs (Ποιοτικά προσαρμοζόμενα έτη ζωής). Αποτελούν δείκτη μέτρησης 

της ποιότητας ζωής και χρησιμοποιούνται σε μελέτες ανάλυσης κόστους-

χρησιμότητας έπειτα από ιατρικές παρεμβάσεις (Δημητρόπουλος και συν., 

2008). 

 DALYs (Έτη ζωής χωρίς αναπηρία). Αφορούν στο σύνολο των χαμένων 

ετών, είτε λόγω πρόωρου θανάτου, είτε ζωής με αναπηρία προσαρμοσμένη 

στη σοβαρότητα της αναπηρίας (Δημητρόπουλος και συν., 2008).  

Όλα αποτελούν κλίμακες και δείκτες αξιολόγησης του γενικού επιπέδου υγείας. 

Σκοπό έχουν την αποτίμηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς τόσο αντικειμενικά, 

όσο και υποκειμενικά από τη σκοπιά δηλαδή του ιδίου του ασθενούς. 

Οι λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν σήμερα την αποτίμηση και τη μέτρηση της ποιότητας 

ζωής είναι οι παρακάτω :  

 Επιδημιολογικοί. Για την παρακολούθηση της φυσικής πορείας και της 

εξέλιξης των νόσων. 

 Ιατρικοί. Για την αποτίμηση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας 

των θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

 Οικονομικοί. Για την εκτίμηση και την αξιολόγηση των αναγκών σε πόρους 

καθώς και την ορθολογική διάθεση αυτών. 

 Ερευνητικοί. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παλιών και νέων 

θεραπειών. 

 Ακαδημαϊκοί. Για την καταξίωση σε συγκεκριμένο πεδίο έρευνας 

επαγγελματιών υγείας. 

 

 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με το ΣΔ και την ποιότητα ζωής, τόσο 

διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα. Σε βιβλιογραφική ανασκόπηση 19 συνολικά άρθρων 

στις Νορβηγικές χώρες από τον Wandel (2005), προκύπτει μια μέτρια πτώση στην 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ σε σχέση με ασθενείς 
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χωρίς ΣΔ, ιδίως σε αυτούς με στεφανιαία νόσο. Το ίδιο συμβαίνει και σε ασθενείς με 

ψυχιατρικές διαταραχές. Επιπλέον στην ανασκόπηση αυτή καταδεικνύεται ότι η 

αυξημένη ηλικία, το θήλυ φύλο, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι 

αυξημένες επιπλοκές και ο ασθενής γλυκαιμικός έλεγχος της νόσου σχετίζονται με 

πτώση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Σε βιβλιογραφική ανασκόπηση 46 μελετών στο Ιράν (Kiadaliri et all., 2013), 

προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ είναι 

χαμηλότερη από αυτούς χωρίς ΣΔ. Και σε αυτή όμως την ανασκόπηση επισημαίνεται 

ότι το ψηλότερο κοινωνικοοικονομικό status και ο καλύτερος έλεγχος των 

καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Επισημαίνεται τέλος ότι οι μελέτες παρουσιάζουν αρκετά μεθοδολογικά λάθη και για 

το λόγο αυτό η εγκυρότητα και η γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων είναι 

περιορισμένη. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των Rubin και Peyrot το 1999 στις Ενωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής καταλήγει σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις :  

 Στις περισσότερες μελέτες οι ασθενείς με διαβήτη αναφέρουν χαμηλότερη 

ποιότητα ζωής. Παρόλα αυτά αναφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση 

με ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα, όπως καρδιακή νόσο, επιληψία 

πολλαπλή σκλήρυνση κ.α. 

 Η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη σε αυτούς με ακριβέστερο γλυκαιμικό 

έλεγχο και λιγότερες υπογλυκαιμίες. 

 Δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Η μικρότερη 

ηλικία, η μόρφωση και το καλύτερο εισόδημα σχετίζονται με καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Επίσης οι άνδρες φαίνεται να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής 

από τις γυναίκες. 

 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, προσωπικές δοξασίες και πεποιθήσεις καθώς και 

η υποστήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον φαίνεται να μεταβάλλουν την 

ποιότητα ζωής των ασθενών με διαβήτη. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση (Nyanzi et al., 2014) στην Ουγκάντα δεν 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής ασθενών με διαβήτη και 

μη. Η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και το ψηλό 

κοινωνικοοικονομικό status σχετίζονται με ψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Ασθενείς 
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όμως με διαβητικά έλκη στα κάτω άκρα ιδίως εμφανίζουν χαμηλότερο επίπεδο 

ποιότητας ζωής. 

Οι Trief et al. (2002) σε μελέτη τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με 

ΣΔ, ιδίως αυτοί που κάνουν χρήση ινσουλίνης, έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής όταν 

είναι παντρεμένοι παρά όταν είναι μόνοι. 

Οι Wissam et al. το 2014 σε βιβλιογραφική ανασκόπηση τους, στο Σύδνεϋ, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι ο ΣΔ επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και τη 

συναισθηματική υγεία των ασθενών κάνοντας τους να βιώνουν άγχος και stress.  

Ο Bani-Issa το 2011 σε μελέτη του στην περιοχή του Περσικού κόλπου καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ βρίσκεται σε ένα μέτριο 

επίπεδο. Επίσης επισημαίνει ότι η ποιότητα ζωής ποικίλει ανάλογα με την παράδοση 

και την κουλτούρα κάθε λαού. Τέλος επισημαίνει το γεγονός ότι αυτή  επηρεάζεται 

κυρίως από τη διάρκεια της νόσου και την παρουσία επιπλοκών. 

Σε μελέτη σχετικά με την ποιότητα ζωής και το ΣΔ τύπου 2 (Andayany et al., 2010), 

δε παρατηρούνται ουσιαστικές διαφορές σε ασθενείς και μη. Επισημαίνεται ό,τι το 

γλυκαιμικό control και η παρουσία επιπλοκών σχετίζονται ισχυρά με το επίπεδο της 

ποιότητας ζωής. Ομοίως και οι Lau et al. (2004) παρατηρούν ότι ο καλύτερος έλεγχος 

της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c συμβάλει σε υψηλότερο επίπεδο 

ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ. Οι Alavi et al. (2007) παρόλα αυτά σε μελέτη 

τους δε βρίσκουν συσχέτιση μεταξύ του γλυκαιμικού ελέγχου της νόσου και του 

επιπέδου ποιότητας ζωής. 

Οι Khaled et al. (2014) σε δική τους μελέτη παρατηρούν ότι ο ΣΔ επηρεάζει την 

ποιότητα ζωής σε όλες τις διαστάσεις : σωματική, πνευματική και κοινωνική. 

Σε μελέτη στην Ολλανδία σχετικά με το ΣΔ τύπου Ι (Hart et al., 2007), συμπεραίνεται 

ό,τι αυτός σχετίζεται με χαμηλότερο επίπεδο ζωής σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. 

Ανάλογη βιβλιογραφία υπάρχει και στην Ελλάδα σχετικά με στο Σακχαρώδη 

Διαβήτη. Η Πήτα και συνεργάτες το 2006 σε μελέτη τους σχετικά με το ΣΔ τύπου Ι 

παρατηρούν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην κλινική εικόνα της νόσου 

και σε παράγοντες ψυχολογικούς και συμπεριφορικούς, οι οποίοι επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής των ασθενών. Παρατήρησαν επίσης ότι τα συμπτώματα της νόσου 

επηρεάζουν την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και το επίπεδο λειτουργικότητας 

των ασθενών αυτών. Η κατάθλιψη εμφανίστηκε ως ο πιο ισχυρός παράγοντας 

συσχέτισης με την ποιότητα ζωής. 
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Η Μαλλιαρού και συνεργάτες το 2012 σε ερευνητική τους εργασία αναδεικνύουν ως 

βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας 

ζωής των ασθενών με ΣΔ το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την εκπαίδευση, τα 

συνυπάρχοντα νοσήματα, την παχυσαρκία και τα έτη του διαβήτη.   

Οι Παπαθανασίου, Φιλαλήθης και Λιονής το 2005 σε βιβλιογραφική τους 

ανασκόπηση, σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με 

ΣΔ, εντόπισαν συνολικά 60 ειδικές κλίμακες, που έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό 

αυτό. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ποιότητα ζωής είναι πολυδύναμη έννοια και 

μεταβάλλεται ανάλογα με την αλλαγή του επιπέδου υγείας και ανάλογα με τις 

εμπειρίες και τους ρόλους του ατόμου στη ζωή.  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι παρόλο που η βιβλιογραφία είναι πλούσια 

σχετικά με το θέμα αυτό, δεν συμφωνούν όλες οι μελέτες μεταξύ τους. Άλλες 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ΣΔ μειώνει το επίπεδο της ποιότητας ζωής και 

άλλες ότι δεν το μεταβάλλει σημαντικά ή και καθόλου. Σε άλλες μελέτες 

επισημαίνεται το γεγονός ότι ο διαβήτης επηρεάζει το επίπεδο της ποιότητας ζωής σε 

συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις, που έχουν να κάνουν κυρίως με τις επιπλοκές της 

νόσου και τη ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας.  Τέλος αυτό που εύκολα γίνεται 

κατανοητό από τη βιβλιογραφία είναι το γεγονός ότι το επίπεδο της ποιότητας ζωής 

είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα και έχει να κάνει κυρίως με την κουλτούρα, τις 

υποδομές και την υγειονομική περίθαλψη που σε κάθε περίπτωση παρέχεται. 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η ποιότητα ζωής των 

ασθενών με ΣΔ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Είναι σημαντικό να ερευνηθεί το 

επίπεδο της ποιότητας ζωής σε κάθε χώρα, ώστε να καταδειχτούν ομοιότητες ή τυχόν 

διαφορές και να προκύψουν έτσι στοιχεία και δεδομένα χρήσιμα για τη χάραξη 

ενιαίας πολιτικής υγείας σχετικά με το ΣΔ στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα βασικά ερωτήματα και οι κύριοι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι δύο : 

 Αν ο Σακχαρώδης Διαβήτης σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των ασθενών 

διαφόρων πληθυσμών της Ευρώπης. 

 Αν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο της ποιότητας ζωής των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη μεταξύ των χωρών / πληθυσμών. 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα δευτερεύοντα ερωτήματα, που θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν είναι τα 

παρακάτω : 

 Αν τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του μελετώμενου δείγματος είναι 

διαφορετικά σε ασθενείς με ΣΔ και μη. Εδώ θα γίνει προσπάθεια να 

καταδειχτεί το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά αυτά, που έχουν να κάνουν 

κυρίως  με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, τον τρόπο διαβίωσης, το 

εισόδημα, τη συνοσηρότητα, το κάπνισμα, το αυξημένο σωματικό βάρος, τη 

σωματική άσκηση κ.α. συσχετίζονται με το ΣΔ. 

 Θα αναζητηθεί η ύπαρξη συσχέτισης των βασικών αυτών δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, με το αναφερόμενο επίπεδο ποιότητας 

ζωής ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ΣΔ. 

 Τέλος, θα διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης της ποιότητας ζωής των ασθενών 

με ΣΔ και της διάρκειας της νόσου τους. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Η ΜΕΛΕΤΗ SHARE 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το 1ο  Κύμα της μελέτης  

SHARE (2004/5). Η SHARE (the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) 

είναι μελέτη παρατήρησης και αφορά στην υγεία, τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση 

στην Ευρώπη. Στόχος της είναι η διερεύνηση της γήρανσης του πληθυσμού της 

Ευρώπης σε βάθος χρόνου. Αποτελεί βάση δεδομένων, η οποία συλλέγει στοιχεία 

από διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, που αφορούν 

στην υγεία, το κοινωνικό και οικονομικό status, καθώς και την κοινωνική και 

οικογενειακή δικτύωση. Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο εγχείρημα περίπου 150 

ερευνητών από τουλάχιστον 16 χώρες ως σήμερα, που έχουν μελετήσει περισσότερα 

από 50.00 άτομα συνολικά, με πολύ περιορισμένους οικονομικούς πόρους και αρκετή 

πίεση χρόνου.  

Από το 2004/5 συλλέχθηκαν δεδομένα της προσωπικής ζωής ατόμων, ηλικίας 50 και 

άνω, από 11 Ευρωπαϊκές χώρες, αρχικά, από την Σκανδιναβία ως τη Μεσόγειο. Οι 

Σκανδιναβικές χώρες που πήραν μέρος στη μελέτη είναι η Δανία και η Σουηδία. Οι 

χώρες της κεντρικής Ευρώπης είναι η Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο 

και Ολλανδία. Οι χώρες της Μεσογείου που μελετήθηκαν είναι η Ισπανία, Ιταλία και 

Ελλάδα.  Οι χώρες αυτές έδωσαν δεδομένα για το πρώτο κύμα της μελέτης. 

Επιπρόσθετα δεδομένα έχουν συλλεγεί από το Ισραήλ το 2005-2006. Η Τσεχία, η 

Πολωνία και η Ιρλανδία εισήλθαν στη μελέτη το 2006 και συμμετείχαν στη συλλογή 

δεδομένων του δευτέρου κύματος το 2006-2007. Το τρίτο κύμα της έρευνας με τίτλο 

SHARELIFE έχει συλλέξει δεδομένα από 16 συνολικά χώρες το 2008-2009, με την 

προσθήκη της Σλοβενίας ως νέο μέλος. 

Η SHARE συντονίζεται κεντρικά στο Mannheim Research Institute for the 

Economics of Aging (MEA). Είναι εναρμονισμένη με τις αντίστοιχες παράλληλες 

ερευνητικές δράσεις, που είναι η Έρευνα για την Υγεία και την Συνταξιοδότηση στις 

Η.Π.Α. : US Health and Retirement Study (HRS) και η Αγγλική Μακροσκοπική 

Έρευνα της Γήρανσης : English Longitudinal Study of Aging (ELSA). Η διεξαγωγή 
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της SHARE σε κύματα και η συλλογή δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

καταφέρνει να αποτυπώσει το δυναμικό χαρακτήρα της γήρανσης και να 

παρακολουθήσει τις μεταβολές αυτής. Η διεπιστημονική προσέγγιση της SHARE 

είναι σε θέση να αποδώσει όλες τις πτυχές της γήρανσης, πέρα από το κομμάτι της 

ασθένειας και της νοσηρότητας. Η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και 

πρωτοκόλλων διασφαλίζει αφενός την υψηλή ποιότητα της έρευνας, αφετέρου τη 

συγκρισιμότητα των δεδομένων και αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών. 

Τα δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί περιλαμβάνουν κυρίως μεταβλητές υγείας. 

Τέτοιες είναι οι υποκειμενικές αναφορές για την κατάσταση υγείας του ερωτώμενου 

ατόμου, οι παθήσεις του, οι σωματικές και γνωστικές ικανότητες, η συμπεριφορά 

υγείας, η χρήση των υποδομών υγείας και βιολογικοί δείκτες (bio-markers),  το βάρος 

και ύψος σώματος. Περιλαμβάνουν επίσης ψυχολογικές μεταβλητές, όπως η ψυχική 

υγεία, η ποιότητα ζωής και η ικανοποίηση από τη ζωή. Περιλαμβάνουν οικονομικές 

μεταβλητές, όπως η εργασιακή δραστηριότητα, χαρακτηριστικά απασχόλησης, η 

δυνατότητα για εργασία μετά την ηλικία συνταξιοδότησης, η σύνθεση του 

εισοδήματος, τα περιουσιακά στοιχεία, η στέγαση και η εκπαίδευση. Περιλαμβάνουν 

τέλος μεταβλητές κοινωνικής υποστήριξης, όπως η παροχή και λήψη βοήθειας εντός 

της οικογένειας, μεταβιβάσεις εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, δίκτυα 

κοινωνικής υποστήριξης και εθελοντικές δραστηριότητες (Borsch-Supan et al., 2005; 

Borsch-Supan et al., 2013).  

Το πρώτο κύμα της SHARE ουσιαστικά ξεκινά από τις 24 Απριλίου του 2004 και 

περιλαμβάνει δεδομένα από 11 χώρες, όπως προαναφέρθηκε. Στις περισσότερες 

χώρες διαρκεί μέχρι τον Οκτώβρη του 2004. Τα δεδομένα συλλέγονται με δύο 

τρόπους. Ο βασικός είναι το CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), 

δηλαδή προσωπική συνέντευξη με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον 

αυτού χρησιμοποιήθηκε και ερωτηματολόγιο από χαρτί, το οποίο συμπληρώνεται με 

στυλό, το λεγόμενο Drop-off. Το ερωτηματολόγιο αυτό μαζί με τις αδρές 

αναπαραστάσεις (anchoring vignettes), δόθηκε εκ των υστέρων, οπότε η συλλογή 

δεδομένων παρατάθηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2005. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

 

Η SHARE survey υπόκειται στα standards βιοηθικής του University of Mannheim 

Internal Review Board (IBR) (Borsch-Supan et al., 2005). 
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TΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ         

 

Το CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) είναι ο βασικός τρόπος 

συλλογής δεδομένων στη μελέτη SHARE. Πρόκειται για συνέντευξη υποβοηθούμενη 

από ηλεκτρονικό φορητό υπολογιστή, τον οποίο έχει μαζί του ο ερευνητής, που κάνει 

τη συνέντευξη. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται λογισμικό πακέτο σε περιβάλλον 

windows, το οποίο ονομάζεται Blaise. Το ερωτηματολόγιο είναι ηλεκτρονικό και 

εμφανίζεται στην οθόνη του ερευνητή την ώρα της συνέντευξης, ενώ 

προσυμπληρωμένες κάρτες βοηθούν στην επιλογή απαντήσεων αντιμετωπίζοντας 

ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Η εφαρμογή Blaise απαρτίζεται από 4 μέρη. 

Το πρώτο αφορά σε πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις, καθώς και πληροφορίες 

που θα πρέπει να έχει υπόψη του αυτός που κάνει τη συνέντευξη. Το δεύτερο μέρος 

αφορά στις απαντήσεις και παρουσιάζει όλες τις δυνατές απαντήσεις στην εκάστοτε 

ερώτηση. Το τρίτο μέρος αφορά στους περιορισμούς, όπως όρια που πρέπει να 

τηρηθούν και τον αριθμό των πιθανών απαντήσεων. Τέλος το τέταρτο μέρος του 

Blaise αφορά στη φόρμουλα των ερωτήσεων, την προηγούμενη, την επόμενη, και 

γενικά τη σειρά που πρέπει να τηρηθεί.  

Το εργαλείο CAPI απαρτίζεται από cover screen και το βασικό ερωτηματολόγιο. Η 

συνέντευξη ξεκινά με το cover screen, που γενικά αφορά στην παρουσίαση της 

έρευνας στον συνεντευξιάζοντα και του διασφαλίζει την εμπιστοσύνη και την 

εχεμύθεια της. Επίσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας πλήρους λίστας των 

ατόμων του νοικοκυριού, που μελετάται, καθώς και για τον καθορισμό των 

εκλέξιμων ατόμων από το νοικοκυριό, τα οποία θα συμμετέχουν στο κύριο 

ερωτηματολόγιο. Το cover screen συμπληρώνεται από ένα μόνο άτομο, το οποίο 

συνήθως είναι το πρόσωπο αναφοράς σε κάθε οικογένεια και το οποίο συμπληρώνει 

μια σειρά από ερωτήσεις, που διευκρινίζουν τη σχέση των ατόμων που ζουν στο 

νοικοκυριό αυτό. Το Βασικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από κάθε πιθανό 

εκλέξιμο άτομο για τη μελέτη. Το βασικό ερωτηματολόγιο συνοδεύεται, με τη μορφή 

παραρτήματος, από ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντάται με χαρτί και 

μολύβι και ονομάζεται drop-off.  Όταν συμπληρωθεί το cover screen, παρουσιάζεται 

το βασικό ερωτηματολόγιο σε όλα τα εκλέξιμα άτομα της μελέτης. Αυτό περιέχει 20 

θεματικές ενότητες. Κάποιες απαντώνται από όλους, κάποιες μόνο από το πρόσωπο 

αναφοράς σε κάθε νοικοκυριό, ο οποίος και συνήθως είναι και ο καθοριστής των 

οικονομικών του νοικοκυριού.  Οι 20 θεματικές ενότητες αδρά αφορούν : στα 
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δημογραφικά του νοικοκυριού, στα κοινωνικά δίκτυα, τη φυσική υγεία, την 

πνευματική υγεία, την κινητικότητα, την ταχύτητα βαδίσματος, την παροχή 

φροντίδας υγείας, τα παιδιά, την κοινωνική υποστήριξη, το εισόδημα του 

νοικοκυριού, τις οικονομικές μετακινήσεις εντός του νοικοκυριού, τις 

δραστηριότητες, τις προσδοκίες, την εργασία, τη συνταξιοδότηση.  

Το CAPI παρέχει ερωτήσεις οι οποίες είναι μεταφρασμένες και σταθμισμένες στην 

επίσημη γλώσσα κάθε χώρας, στην οποία διεξάγεται η μελέτη. Για να γίνει αυτό 

εφικτό χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό γλωσσικής διαχείρισης, το λεγόμενο LMU 

(Language Management Utility).  Ειδικό λογισμικό χρησιμοποιείται και για την 

αρχειοθέτηση και τη διαχείριση των ήδη συμπληρωμένων συνεντεύξεων. Το 

λογισμικό αυτό ονομάζεται CMS (Case Management System). Πληροφορίες 

επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση)   αποθηκεύονται για κάθε ερωτώμενο μέσω του 

CMS. Ο λόγος ύπαρξης ενός τέτοιου λογισμικού είναι η δυσκολία αρχειοθέτησης και 

απόδοσης ενός προσωπικού κωδικού για κάθε συνέντευξη, μιας και η έρευνα 

διεξάγεται σε παραπάνω από μια χώρες. Το CMS χρησιμοποιήθηκε από όλες τις 

χώρες εκτός της Γαλλίας, Ελβετίας και Ολλανδίας (Borsch-Supan et al., 2005).  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Βασικός στόχος στη μελέτη SHARE  ήταν ο όσο το δυνατόν μικρότερος χρόνος της 

συνέντευξης. Κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε καλύτερη ανταπόκριση, και 

λιγότερη άρνηση συμμετοχής από τους ερευνώμενους.  Εξάλλου η βασική ερώτηση 

των περισσότερων ήταν «πόσο θα κρατήσει η συνέντευξη;». Επιπλέον μια μικρού 

μήκους συνέντευξη οδηγεί σε γρηγορότερη και οικονομικότερη δειγματοληψία. 

Βέβαια στη μελέτη SHARE δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί ένας αρκετά μικρός 

χρόνος. Ακολουθώντας την εμπειρία από την HRS και ELSA αντίστοιχα, ο στόχος 

τέθηκε στα 80 λεπτά για συνέντευξη μεμονωμένου ατόμου και στα 120 λεπτά για 

συνέντευξη δυο ατόμων (ζευγάρι).  Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε στις περισσότερες 

περιπτώσεις και σε αυτό βοήθησε η άρτια εκπαίδευση των ερευνητών της SHARE. 

Ήδη από το σχεδιασμό της SHARE, κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη ενός μοντέλου 

εκπαίδευσης των ερευνητών. Αυτό είναι χρήσιμο για αρκετούς λόγους. Κυρίως για 

την αξιοπιστία, επαναληψιμότητα, συγκρισιμότητα και γενικευσιμότητα των 

αποτελεσμάτων, αλλά και για τη μείωση και στάθμιση του χρόνου της συνέντευξης. 
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Το μοντέλο της διήμερης εκπαίδευσης των ερευνητών που θα έκαναν τις 

συνεντεύξεις, στη μελέτη SHARE στόχο είχε την εξοικείωση με τη μελέτη, τα 

δημογραφικά αυτής, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, το 

λογισμικό πακέτο Blaise και το Case Management System. Στόχο επίσης είχε τον 

καλύτερο τρόπο προσέγγισης του νοικοκυριού, καθώς και της αύξηση της ικανότητας 

από πλευράς ερευνητή να κερδίζει τη συνεργασία του ερευνώμενου (Borsch-Supan et 

al., 2005).  

         

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ SHARE 

 

Ο πληθυσμός βάσης στη μελέτη SHARE ορίζεται είτε με όρους νοικοκυριού, είτε με 

όρους ατόμων χωριστά. Ως πληθυσμός νοικοκυριών ορίζονται όλα τα νοικοκυριά, 

που βρίσκονται σε δομές οικισμών, με έστω ένα άτομο μέλος, γεννημένο το 1954 ή 

και νωρίτερα. Το άτομο αυτό θα πρέπει να μιλά την επίσημη γλώσσα της εκάστοτε 

χώρας. Δεν θα πρέπει να ζει στο εξωτερικό ή σε ιδρύματα όπως η φυλακή, κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. Δεδομένων των διαφορετικών συνθηκών 

διαβίωσης σε κάθε χώρα της Ευρώπης, είναι αποδεκτό από τη μελέτη, τα εκλέξιμα 

άτομα να διαβιούν σε ιδρύματα του τύπου γηροκομείο. Ως πληθυσμός βάσης για 

μεμονωμένα άτομα, στη μελέτη, ορίζονται όλα τα άτομα, τα οποία γεννήθηκαν το 

1954 ή και νωρίτερα, τα οποία μιλούν την επίσημη γλώσσα της μελετώμενης χώρας 

και τα οποία δεν κατοικούν στο εξωτερικό ή σε ιδρύματα όπως η φυλακή, καθώς και 

οι σύζυγοι ή σύντροφοι αυτών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ομοίως και εδώ 

εξαιρούνται τα γηροκομεία (Borsch-Supan et al., 2005). 

  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

Ο τρόπος επιλογής των ατόμων ή των νοικοκυριών, που πήραν μέρος στη μελέτη 

συνολικά κατηγοριοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Για τη Δανία και τη 

Σουηδία έγινε διαστρωμάτωση και τυχαία επιλογή από τα εθνικά αρχεία πληθυσμού. 

Για τη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία η επιλογή έγινε μέσω πολύ επίπεδης 

κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας τα τοπικά πληθυσμιακά αρχεία. Για την 

Αυστρία, την Ελλάδα και την Ελβετία η επιλογή έγινε επίσης μέσω πολύ επίπεδης 
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κατηγοριοποίησης, χρησιμοποιώντας όμως τα τηλεφωνικά αρχεία και 

επιβεβαιώνοντας τα, επί τόπου, στη συνέντευξη. 

Η πιθανότητα δειγματοληψίας προήλθε από υπολογιστικό αλγόριθμο λογισμικών 

πακέτων (π.χ. STATA) μέσω σύνθετου πολυεπίπεδου διαστρωματωμένου 

σχεδιασμού, που σκοπό είχε την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιπροσώπευση του 

πληθυσμού της Ευρώπης, που είναι 50 ετών και άνω. Ο τρόπος εφαρμογής του όμως 

είναι διαφορετικός για κάθε χώρα. Σε χώρες όπως η Αυστρία, Δανία, Ελλάδα και 

Ελβετία προήλθε από τυχαία δειγματοληψία από όλο το δείγμα. Σε χώρες όπως η 

Σουηδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ισπανία η τυχαία δειγματοληψία 

δεν έγινε από όλο το δείγμα ,αλλά μόνο από τον πληθυσμό που ανταποκρίθηκε στην 

έρευνα.  

Η επιλεξιμότητα του δείγματος εξαρτάται από την ηλικία αλλά και από παράγοντες 

εκτός της ηλικίας. Το αν κάποιος έχει γεννηθεί το 1954 ή και νωρίτερα καθορίζεται 

από το Cover Screen της SHARE. Βέβαια και το Cover Screen είναι δυνατόν να είναι 

ελλιπές  λόγω μη συμμετοχής στη μελέτη από κάποια νοικοκυριά ή και μεμονωμένα 

άτομα, είτε για λόγους αδυναμίας επικοινωνίας, είτε για λόγους άρνησης συμμετοχής 

στη μελέτη. Το πρόβλημα αυτό είναι κοινό σε όλες τις χώρες. Έχει όμως διαφορετική 

λύση ανάλογα με τη χώρα και αυτό οφείλεται στον τρόπο δειγματοληψίας της κάθε 

χώρας. Σε χώρες που η δειγματοληψία έγινε με βάση τοπικά ή εθνικά πληθυσμιακά 

αρχεία, η ηλικία κάθε ατόμου ήταν δυνατόν να είναι γνωστή από πριν. Σε χώρες που 

η δειγματοληψία έγινε μέσω τηλεφωνικών καταλόγων, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν. 

Στις χώρες αυτές, που ήταν η Αυστρία, η Ελλάδα και η Ελβετία, κρίθηκε αναγκαίο να 

προ υπάρξει μια φάση screening προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στην ηλικιακή 

εκλεξιμότητα το δείγματος μελέτης και εξισορρόπηση των συνθηκών δειγματοληψίας 

με τις υπόλοιπες χώρες. Παρόλα αυτά στις χώρες αυτές εξακολουθεί να υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεχθούν άτομα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια 

εισαγωγής στη μελέτη. 

Οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι δε είναι δυνατόν να επιλεγούν για την έρευνα, 

εκτός του ηλικιακού κριτηρίου, είναι η αδυναμία εύρεσης του στην προκαθορισμένη 

διεύθυνση τους, ο θάνατος, φυσική και πνευματική ανικανότητα, καθώς και 

ανικανότητα ομιλίας της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία διεξάγεται η 

έρευνα.  

Σημαντικός παράγοντας, που κάποιος δε λαμβάνει μέρος στην έρευνα, είναι η μη 

ανταπόκριση. Αυτή οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους : Αδυναμία επικοινωνίας με τον 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

31 

ερευνώμενο νοικοκυριό ή άτομο και άρνηση του νοικοκυριού ή του ατόμου να πάρει 

μέρος στην έρευνα. 

Τα σταθμισμένα ποσοστά ανταπόκρισης των νοικοκυριών διαφέρουν μεταξύ των 

χωρών της Ευρώπης. Το χαμηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης είχε η Ελβετία (38,8%), 

ενώ  το υψηλότερο είχε η Γαλλία (81,1%). Παρόλα αυτά τα ποσοστά ανταπόκρισης 

για μεμονωμένα άτομα ήταν πολύ υψηλότερα και κυμάνθηκαν από 73,7% στην 

Ισπανία ως 93,3% στη Γαλλία (Linardakis et al., 2013). Έτσι η συνολική 

ανταπόκριση στη μελέτη ανήλθε σε ένα ποσοστό της τάξεως του 61,8% μεταξύ 10 

χωρών που πήραν μέρος στη μελέτη κατά το 2004 στο πρώτο κύμα στη SHARE. Τα 

ποσοστά ανταπόκρισης άλλαξαν ελάχιστα όταν συλλέχθηκαν όλα τα δεδομένα και 

από τις 11 χώρες τον Ιούλιο του 2005, οπότε στην ουσία αντικατοπτρίζουν την 

πραγματικότητα. Παρακάτω φαίνονται τα ποσοστά ανταπόκρισης ανά χώρα τόσο στη 

SHARE survey, όσο και δυο ακόμα μελέτες του Eurostat, καθώς και σε 5 

επιστημονικές έρευνες στο χώρο της Ευρώπης. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 

της SHARE είναι ελάχιστα χαμηλότερο από αυτό των μελετών του Eurostat, αλλά 

πολύ πιο υψηλό από αυτό των πέντε επιστημονικών ερευνών. (Borsch-Supan et al., 

2005).  
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Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ 

 

Ο πληθυσμός βάσης για την παρούσα έρευνα είναι ο ίδιος με αυτόν της SHARE. Το 

συνολικό δείγμα της μελέτης SHARE για 11 χώρες και για άτομα με ηλικία 50 ετών 

και άνω ανέρχεται σε 27.444 συμμετέχοντες. Από τα άτομα αυτά τα δεδομένα για 

Σακχαρώδη Διαβήτη και την ποιότητα ζωής αφορούν μόλις 16.731 συμμετέχοντες. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το CASP-12, που αποτελεί στην ουσία το 

ερωτηματολόγιο της SHARE για την μελέτη της ποιότητας ζωής, περιλαμβάνεται στο 

δευτερεύον ερωτηματολόγιο. Όπως προϋπώθηκε το ερωτηματολόγιο αυτό (Drop off) 

συμπληρώνεται με χαρτί και μολύβι από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και η 

διαφορά του από το γενικό ερωτηματολόγιο (CAPI), είναι ότι δόθηκε μετά την 

έναρξη της μελέτης (Borsch-Supan et al., 2005).  

 

 

CASP-12 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής και το οποίο 

περιέχεται στο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώνεται με στυλό (Drop off) στη μελέτη 

SHARE, είναι το CASP-12.  Το CASP-12 αποτελεί τη συνοπτική έκδοση του 

αρχικού και κύριου εργαλείου μέτρησης της ποιότητας ζωής, που είναι το CASP-19. 

Το CASP-19 αποτελεί την υλοποίηση μιας θεωρητικής προσέγγισης μέτρησης της 

ποιότητας ζωής, η οποία βασίζεται στον προσδιορισμό τεσσάρων βασικών πτυχών 

της ζωής. Αυτές είναι ο έλεγχος, η αυτονομία, η αυτοπραγμάτωση και η ευχαρίστηση. 

Στην αγγλική γλώσσα οι όροι αυτοί αποδίδονται ως : Control (C), Autonomy (A), 

Self realization (S), Pleasure (P). Από τα αρχικά των εννοιών αυτών προκύπτει και το 

ακρωνύμιο το εργαλείου μέτρησης C.A.S.P.  Κάθε έννοια, στο ερωτηματολόγιο, 

αντιπροσωπεύεται από τέσσερεις ως πέντε δηλώσεις για τη ζωή και οι οποίες 

παρουσιάζονται στους ερωτώμενους. Συνολικά οι δηλώσεις αυτές είναι 19. Στην 

εικόνα 5 παρουσιάζεται η κλίμακα με τις δηλώσεις αυτές στην αγγλική γλώσσα 

(Wiggins et al., 2008). Οι ερωτώμενοι καλούνται να πάρουν μια θέση σχετικά με τις 

δηλώσεις αυτές. Η θέση αυτή κατηγοριοποιείται και διαβαθμίζεται. Έτσι η πιθανή 
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απάντηση σε κάθε δήλωση είναι ότι αυτό ταιριάζει και συμβαίνει με εμένα : 1) 

Συχνά, 2)Μερικές φορές, 3)Όχι συχνά, 4)Ποτέ. Αναλόγως με την απάντηση δίδεται 

ένα σκορ σε κάθε ερώτηση-δήλωση, είτε θετικό, είτε αρνητικό που είναι συνάρτηση 

της νοηματικής έννοιας αυτής. Από το άθροισμα των σκορ προκύπτει το συνολικό 

σκορ για την ποιότητα ζωής. Το ψηλό σκορ αντιστοιχεί σε καλή ποιότητα ζωής.   

 

 

 

Στη μελέτη SHARE άρα και στην παρούσα έρευνα δε χρησιμοποιείται η πλήρης 

μορφή του CASP-19, αλλά μια συνεπτυγμένη μορφή, η οποία εξετάζει μαζί τον 

έλεγχο και την αυτονομία με 6 δηλώσεις, εξετάζει την αυτοπραγμάτωση με τρεις 

δηλώσεις και την ευχαρίστηση με τρεις δηλώσεις. Έτσι προκύπτει το συνεπτυγμένο 

CASP-12 ερωτηματολόγιο, το οποίο παρουσιάζεται στην εικόνα 6 στην Αγγλική του 

μορφή. 

Αυτή η έκδοση του CASP με τις 12 δηλώσεις έχει αποδειχτεί ότι έχει ισχυρότερες 

ιδιότητες αποτίμησης της ποιότητας ζωής σε σχέση με την αρχική CASP-19 μορφή 
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και έδωσε συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach α=0.89. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί 

αρκετά αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής για τις ηλικίες 50 ετών και 

άνω (Wiggins et al., 2008).  

Και εδώ η κλίμακα των απαντήσεων έχει ως εξής : 0:ποτέ, 1:όχι, 2 μερικές φορές, 3: 

συχνά. Ως όριο της CASP-12, στην παρούσα μελέτη, για καλή (υψηλή) ποιότητα 

ζωής, ορίζεται το σκορ 27 και άνω. Αυτό αντιστοιχεί στο 75% της αθροιστικής 

βαθμολογίας των τεσσάρων απαντήσεων της κλίμακας (εύρος 0-36). 

 

 

 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

 

Για την παρούσα μελέτη η διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη αφορά στην ερώτηση 

PH006d5 ως : “doctor told you had conditions” και η οποία περιέχεται στο CAPI. Με 

την ερώτηση αυτή ο ερευνητής αναζητά αν ο γιατρός έχει πει ποτέ στον ερωτώμενο 

ό,τι έχει κάποια κατάσταση-πάθηση (ή παραπάνω από μια παθήσεις) και τον 

προτρέπει να κοιτάξει την έκτη κάρτα, από μια σειρά καρτών, που χρησιμοποιούνται 

για τη SHARE. Η κάρτα αυτή περιέχει 14 απαντήσεις σχετικά με την κύρια 

νοσηρότητα της τρίτης ηλικίας. Η απάντηση 5 αφορά στη διάγνωση του ΣΔ: 

“5.Diabetes or high blood sugar”.  
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Η ηλικία διάγνωσης καθώς και τα χρόνια διάγνωσης με ΣΔ, είναι δυο σημαντικές 

μεταβλητές της παρούσας έρευνας και καθορίζονται από την ερώτηση PH009 “Age 

when condition started” του CAPI. Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει πόσο ετών 

ήταν, όταν για πρώτη φορά του είπε ο γιατρός πως έχει ΣΔ.  

Σχετικά με την ηλικία διάγνωσης γίνεται κατηγοριοποίηση σε τρεις ομάδες : 

α)Διάγνωση σε ηλικία κάτω των 18 ετών, β) Διάγνωση σε ηλικία 18 ως 49 ετών και 

γ) Διάγνωση σε ηλικία 50 ετών και άνω.  

Σχετικά με τα χρόνια, που κάποιος είναι διαγνωσμένος με ΣΔ, γίνεται 

κατηγοριοποίηση σε πέντε ομάδες : α) Λιγότερα από ένα έτος, β) 2 ως 10 έτη, γ) 11 

ως 20 έτη, δ) 21 ως 40 έτη και ε) 41 και άνω έτη.

Η φαρμακευτική αγωγή του ΣΔ είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος της 

παρούσας έρευνας, και διευκρινίζεται από την ερώτηση PH011 “Current Drugs at 

least once a week” του CAPI. Ο ερωτώμενος καλείται να κοιτάξει την κάρτα 8 του 

CAPI και να επιλέξει αν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για τις παθήσεις της κάρτας 

6, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στην προκειμένη περίπτωση ενδιαφέρει η αγωγή για 

ΣΔ (Απάντηση 6: Φάρμακα για σακχαρώδη διαβήτη)  (Borsch-Supan et al., 2005).  

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της SHARE, εισάχθηκαν σε αυτή τη 

μελέτη. Αφορούν στο φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το εισόδημα καθώς 

και τη διαβίωση με σύντροφο/σύζυγο ή μη. Στο cover screen αναφέρονται κάποια 

δημογραφικά στοιχεία αλλά το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας των 

δημογραφικών στοιχείων καλύπτονται από τις ερωτήσεις DN001 ως και DN024 του 

CAPI (Borsch-Supan et al., 2005). Το φύλο χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες : άρρεν και 

θήλυ. Η ηλικία χωρίστηκε σε 4 διαφορετικά group : (50-59, 60-69, 70-79, και 80+). 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το συνολικό χρόνο 

μόρφωσης σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως αυτό προτείνεται από τη διεθνή 

κατάταξη της UNESCO (ISCED-97). Ο συνολικός χρόνος μόρφωσης 

κατηγοριοποιείται σε τέσσερεις ομάδες : α)χωρίς εκπαίδευση, β) 1 ως 7 έτη 

εκπαίδευσης, γ) 8 ως 12 έτη εκπαίδευσης και δ) 13 και άνω έτη εκπαίδευσης (Jurges 

et al., 2008; Linardakis et al., 2013; UNESCO, 1997). Το συνολικό εισόδημα του 

νοικοκυριού αναφέρεται στο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (προσωπικό εισόδημα, 
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σύνταξη κ.τ.λ.) κατά το 2003. Οι αντίστοιχες πληροφορίες παρέχονται από τις 

ερωτήσεις EP001 ως EP109 του CAPI (Borsch-Supan et al., 2005). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ό,τι γίνεται μετατροπή σε ευρώ για οποιαδήποτε χώρα βρίσκεται εκτός της 

νομισματικής ένωσης (Linardakis et al., 2014).  Τέλος γίνεται αντιστοιχία και 

καταλογισμός ποσών σε περιπτώσεις που λείπουν δεδομένα (Borsch-Supan et al., 

2005; Borsch-Supan et al., 2013). Το εισόδημα κατηγοριοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 

τις ειδικές κατά χώρα εκατοστιαίες θέσεις (τεταρτημόρια) και το υψηλό αφορά στο 

ανώτερο τεταρτημόριο (>75%), όπως αυτό προσδιορίστηκε από το σύνολο των 

27.444 συμμετεχόντων στο πρώτο κύμα της SHARE. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 

τρεις ομάδες για την κατηγοριοποίηση του εισοδήματος : α) Χαμηλό, β) Μεσαίο και 

γ) Υψηλό. 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Οι λειτουργικοί περιορισμοί ή  I(A)DL (Instrumental Activities of Daily Living) των 

ηλικιωμένων στην Ευρώπη συνυπολογίζονται στην παρούσα έρευνα. Αυτοί αφορούν 

σε 13 περιπτώσεις και αναφέρονται στην ερώτηση PH049 (“More Health and 

Activities”) του CAPI.  Στην ερώτηση αυτή ο ερευνητής αναζητά την ύπαρξη 

δυσκολιών, που προκύπτουν από φυσική, πνευματική και συναισθηματική έκπτωση, 

καθώς και από έκπτωση μνήμης. Θα πρέπει βέβαια η έκπτωση αυτή να διαρκεί 

παραπάνω από τρεις μήνες.  Προτρέπει τον ερωτώμενο να κοιτάξει την κάρτα 10, η 

οποία περιέχει 13 διαφορετικές απαντήσεις-περιορισμούς και να επιλέξει όσους 

πιστεύει ότι έχει. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν στο ντύσιμο, το περπάτημα, το 

φαγητό, το μπάνιο, τη χρήση τουαλέτας και κρεβατιού με βοήθεια. Αφορούν επίσης 

στο μαγείρεμα, τη χρήση χάρτη και τηλεφώνου, τα ψώνια, τις δουλειές στο σπίτι, τη 

λήψη φαρμάκων και τη διαχείριση χρημάτων (Borsch-Supan et al., 2005). Οι 

περιορισμοί αυτοί συνοψίζονται σε τρεις κατηγοριοποιήσεις : α) Ένας περιορισμός, 

β) Δύο περιορισμοί και γ) Τρείς ή περισσότεροι περιορισμοί (Jurges et al., 2008). 

Τα συμπτώματα καταγράφτηκαν με αυτοαναφορά. Αφορούν στην ερώτηση PH010 

“Bothered by Symptoms” του CAPI. Εδώ ο ερευνητής αναζητά συμπτωματολογία, 

που απασχολεί των ερωτώμενο. Αυτός καλείται να δει την κάρτα  7 και να επιλέξει το 

σύμπτωμα ή τα συμπτώματα που τον απασχολούν το τελευταίο εξάμηνο (Borsch-

Supan et al., 2005). Πρόκειται για 11 διαφορετικά συμπτώματα : πόνος στην πλάτη ή 
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τις αρθρώσεις, στηθάγχη ή πόνος στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή, βήχας, 

πρησμένα άκρα, ζάλη, προβλήματα ύπνου, αστάθεια, φόβος για πτώση, ακράτεια και 

γαστρεντερικά προβλήματα. Οι απαντήσεις συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) 

Μη ύπαρξη συμπτωμάτων, β) Ένα ή δυο συμπτώματα και γ) Τρία ή περισσότερα 

συμπτώματα (Jurges et al., 2008). 

Η συνοσηρότητα καταγράφτηκε από την ίδια ερώτηση, που χρησιμοποιήθηκε για την 

καταγραφή του σακχαρώδη διαβήτη. Πρόκειται για την ερώτηση PH006d5 “doctor 

told you had conditions” του CAPI. Συνολικά η συνοσηρότητα αφορά σε 14 χρόνια 

νοσήματα μαζί με το ΣΔ : καρδιαγγειακή νόσος, έμφραγμα, υπέρταση, 

υπερχοληστεροναιμία, σακχαρώδης διαβήτης, πνευμονική νόσος, άσθμα, αρθρίτιδα, 

οστεοπόρωση, καρκίνος, έλκος στομάχου, νόσος του Parkinson, καταρράκτης και 

ηπατική ανεπάρκεια (Borsch-Supan et al., 2005; Vassilaki et al., 2014). Η 

πληροφορία για αυτές τις νοσολογικές οντότητες βασίστηκε σε αυτοαναφορά από 

τους ερωτώμενους. Οι απαντήσεις συνοψίστηκαν σε τρεις κατηγορίες : α) Καμία 

πάθηση, β) Μια ή δυο παθήσεις και γ) Πάνω από τρεις παθήσεις (Jurges et al., 2008). 

Η αυτοαναφορά υγείας καταγράφεται από την ερώτηση PH002”Health in General” 

του CAPI (Borsch-Supan et al., 2005) και αφορά στην κλίμακα του WHO. Ο 

ερευνητής αναζητά την άποψη του ερωτώμενου για το επίπεδο υγείας του και οι 

πιθανές απαντήσεις είναι 5 :  Πολύ καλό, καλό, μέτριο, κακό και πολύ κακό. Οι 

απαντήσεις συνοψίζονται σε δυο κατηγορίες : α) Πολύ καλό, καλό και β) Μέτριο, 

κακό, πολύ κακό (Jurges et al., 2008; Subramanian et al., 2010). 

Το βάρος των συμμετεχόντων καταγράφεται από την ερώτηση PH012 του CAPI, 

όπoυ αναζητείται το βάρος σε κιλά και το δείγμα χωρίζεται σε έχοντες κανονικό 

βάρος, υπέρβαρους και παχύσαρκους. Στη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται 

κατηγοριοποίηση σε έχοντες κανονικό βάρος και σε έχοντες αυξημένο βάρος 

(υπέρβαροι και παχύσαρκοι) (Crimmins et al., 2011). 

Το κάπνισμα αφορά στις ερωτήσεις BR001 ως BR008 του CAPI (Borsch-Supan et 

al., 2005).  Στη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται κατηγοριοποίηση του δείγματος σε 

καπνιστές και μη.     

Η σωματική άσκηση καταγράφεται από την ερώτηση BR015”Sports or Activities that 

are Vigorous” του CAPI (Borsch-Supan et al., 2005). Ο ερευνητής εδώ αναζητά την 

συχνότητα της σωματικής άσκησης. Οι πιθανές απαντήσεις από το CAPI είναι : 

παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα, μια ως τρεις φορές 
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το μήνα και ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Οι απαντήσεις συνοψίζονται σε δύο κατηγορίες : α) 

Άσκηση (από μια φορά το μήνα και άνω) και β) Έλλειψη σωματικής άσκησης.  

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

    

Για τις ανάγκες απάντησης του πρώτου βασικού ερωτήματος, που αφορά στη 

μεταβολή ή μη της ποιότητας ζωής σε σχέση με το σακχαρώδη διαβήτη οι 

συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δυο ομάδες : αυτούς με ΣΔ και αυτούς χωρίς ΣΔ. Ως 

μηδενική υπόθεση ορίζεται η μη ύπαρξη διαφοράς μεταξύ ατόμων με ΣΔ και ατόμων 

χωρίς ΣΔ. Ως εναλλακτική υπόθεση ορίζεται η ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των δύο 

ομάδων. 

Για την απάντηση του δεύτερου βασικού ερωτήματος, που αφορά στην ύπαρξη 

διαφοράς στην ποιότητα ζωής ατόμων με ΣΔ μεταξύ των μελετώμενων χωρών της 

Ευρώπης, θα γίνει κατηγοριοποίηση των χωρών αυτών σε τρεις ομάδες : α) Βόρειες 

χώρες (Δανία και η Σουηδία), β) Κεντρικές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελβετία, Βέλγιο και Ολλανδία)και γ) Νότιες χώρες (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). Ως 

μηδενική υπόθεση ορίζεται η μη ύπαρξη διαφοράς στην ποιότητα ζωής μεταξύ των 

χωρών αυτών. Ως εναλλακτική υπόθεση ορίζεται η ύπαρξη διαφοράς έστω και 

μεταξύ δυο ομάδων χωρών. 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα SPSS (IBM Corp. 

Released 2012, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM 

Corp.) Αρχικά έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των 

16.731 συμμετεχόντων στη μελέτη, ηλικίας 50+ ετών. Στην εκτίμηση της συχνότητας 

παρουσίας σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένου σακχάρου αίματος, ως προς τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, έγινε υπολογισμός των 95% διαστημάτων 

εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) με τη χρήση διαδικασιών μεθόδων σύνθετων δειγμάτων 

(complex samples) και παρουσίαση του εκτιμώμενου πληθυσμού αναφοράς. Στις 

περιπτώσεις ελέγχων διαφοράς ως προς την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη εκτός των 
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95%ΔΕ ακολούθησαν και έλεγχοι χ2 σε κατηγορικά χαρακτηριστικά ή ανάλυση 

συνδιακύμανσης, στην περίπτωση της κλίμακας ποιότητας ζωής CASP-12 και των 

συνιστωσών της. Οι έλεγχοι έγιναν μέσω της εφαρμογής γενικευμένου γραμμικού 

μοντέλου σύνθετων δειγμάτων και χρησιμοποιήθηκαν ως συμμεταβλητές τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας 

καθορίστηκε το 5%. 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

            

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 16.731 συμμετεχόντων στη μελέτη, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  

Ως προς το φύλο δεν υπάρχει σημαντική ανισότητα, αλλά φαίνεται να υπερτερούν οι 

γυναίκες των ανδρών, με ποσοστό 53,7%.  

Η ηλικιακή κατάταξη δείχνει ότι ο κύριος όγκος του πληθυσμού ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα 50 ως 59 ετών με ποσοστό 38% και 60 ως 69 με ποσοστό 33,1% 

αντίστοιχα. Στην ηλικιακή ομάδα 70 ως 79 έτη, ανήκει το 21,1% και στην ηλικιακή 

ομάδα 80 ετών και άνω, ανήκει μόνο το 7,8% των συμμετεχόντων. Η μέση ηλικία του 

δείγματος είναι τα 64,2 έτη.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Χωρίς εκπαίδευση είναι μόνο το 4,3% 

των συμμετεχόντων. 1 ως 7 έτη εκπαίδευσης έχει το 26,2%. Ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό του μελετώμενου πληθυσμού, το 37,2% έχει 8 ως 12 έτη εκπαίδευσης, 

καθώς και ένα ποσοστό της τάξεως του 32,2% έχει 13 έτη και άνω εκπαίδευση. Ο 

μέσος όρος των ετών εκπαίδευσης για το σύνολο των συμμετεχόντων είναι 10,2 έτη. 

Το 75% των συμμετεχόντων διαβιούν με σύζυγο ή με κάποιο σύντροφο, ενώ το 25% 

ζουν μόνοι τους. 

Όσον αφορά στο αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας, το 64,2% των συμμετεχόντων 

δήλωσαν ό,τι έχουν καλό ή και πολύ καλό επίπεδο υγείας. Το 35,8% δήλωσαν ότι 

έχουν μέτριο, κακό ως και πολύ κακό επίπεδο υγείας. 
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Χωρίς χρόνιο νόσημα εμφανίζεται το 26,4% και με 1 ως 2 χρόνια νοσήματα το 53,5% 

συμμετεχόντων, ενώ με τρία χρόνια νοσήματα και άνω εμφανίζεται το 20,1%. Στα 

νοσήματα αυτά περιλαμβάνεται και ο σακχαρώδης διαβήτης. Με τρία και 

περισσότερα συμπτώματα υγείας εμφανίζεται το 19,6% των συμμετεχόντων. Με 

τρεις και άνω λειτουργικούς περιορισμούς στην καθημερινότητας του, εμφανίζεται 

μόλις το 5,4% των συμμετεχόντων. 

Καπνιστές δηλώνουν το 19,7% των συμμετεχόντων. Ενώ το 59,7% των 

συμμετεχόντων εμφάνισε αυξημένο σωματικό βάρος. Τέλος το 68,3% των 

συμμετεχόντων δήλωσε έλλειψη σωματικής άσκησης στην καθημερινότητα του.       

 

 

Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται  τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων με ΣΔ.  

Συνολικά 1.489 συμμετέχοντες (10,7%) εμφανίστηκαν να έχουν ΣΔ ή αυξημένη 

γλυκόζη αίματος (95% ΔΕ: 9,9-11,6) (10,9% των ανδρών έναντι 10,5% των 

γυναικών, p>0,05).  

Με την αύξηση της ηλικίας διαπιστώνεται σημαντική αύξηση του επιπολασμού του 

ΣΔ. Συγκεκριμένα στις ηλικίες 50-59 ετών βρέθηκε 6,2% (95%: 5,3-7,4) έναντι 

17,1% στις 80+ (95%: 13,4-21,6). 

Στην ηλικιακή ομάδα των 50 ετών και άνω, ανήκει το 79,5% των συμμετεχόντων, 

που πρωτοδιαγνώστηκε με ΣΔ, ενώ το 19,7% των συμμετεχόντων με ΣΔ 

διαγνώστηκε σε ηλικίες από 18 ως 49 ετών. Τέλος μόλις το 0,8% των συμμετεχόντων 

διαγνώστηκε με ΣΔ σε ηλικία κάτω των 18 ετών.  

Στα χρόνια διάγνωσης, οι μισοί περίπου (45,5%) έχουν τη νόσο από 2-10 χρόνια. 

Όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή, οι 1.191 (82,3%) συμμετέχοντες, από το 

σύνολο των 1.489 με ΣΔ, λαμβάνουν αγωγή για αυτόν.  

 

Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η συχνότητα του ΣΔ στους συμμετέχοντες της μελέτης ως 

προς τη χώρα καταγωγής τους. Η Ελβετία είναι η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό 

ΣΔ (5,3%), ενώ η Ισπανία εμφανίζει σημαντικά το υψηλότερο ποσοστό (13,4%) από 

όλες τις χώρες με εξαίρεση την Ιταλία και Γερμανία (p<0,05). Η Ελλάδα βρίσκεται 

περίπου στη μέση με ποσοστό ΣΔ 8,9%.  
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Στο σχήμα 2 οι συχνότητες αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση τις τρεις βασικές 

ομάδες χωρών της έρευνας στην Ευρώπη, δηλαδή τις Βόρειες, τις Κεντρικές και τις 

Νότιες. Οι Σκανδιναβικές ή Βόρειες χώρες είναι η Δανία και η Σουηδία. Οι χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης είναι η Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο και 

Ολλανδία. Οι χώρες της Μεσογείου ή Νότιες χώρες είναι η Ισπανία, Ιταλία και 

Ελλάδα. Βάση της ομαδοποίησης αυτής και της παρατήρησης του επιπολασμού του 

ΣΔ συνολικά ανά ομάδα χωρών, προκύπτουν ιδιαίτερα συμπεράσματα. Παρατηρείται 

μια σημαντικά υψηλότερη συχνότητα ΣΔ στις Νότιες χώρες σε σχέση με τις Βόρειες 

(11,6% έναντι 8,4%, αντίστοιχα, p<0,05). Οι πληθυσμοί  των Νοτίων χωρών λοιπόν, 

εμφανίζεται να έχουν υψηλότερο επιπολασμό της νόσου. 

 

 

Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα επίπεδα της κλίμακας ποιότητας ζωής του CASP-

12 και των συνιστωσών της ως προς την παρουσία ΣΔ. 

Δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη συνολική βαθμολογία του CASP-12 μεταξύ 

συμμετεχόντων με ΣΔ και συμμετεχόντων χωρίς ΣΔ, όπως και στις επιμέρους 

συνιστώσες (έλεγχος, αυτονομία, αυτοπραγμάτωση και ευχαρίστηση) (p>0,05). 

Ομοίως και στην υψηλή ποιότητα ζωής (βαθμολογία 27+) δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές σε σχέση με το ΣΔ. Ωστόσο, η συνολική βαθμολογία του 

CASP-12 βρέθηκε 21,35%, ενώ μόλις το 6,9% του συνόλου βρέθηκε με υψηλή 

βαθμολογία ποιότητας ζωής (5,8% με παρουσία σακχαρώδη διαβήτη έναντι 7,1% 

χωρίς διαβήτη, p=0,209). 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οι συχνότητες των συμμετεχόντων με ΣΔ και υψηλά 

επίπεδα στην κλίμακα ποιότητας ζωής CASP-12 (27+) στις 11 χώρες της Ευρώπης. 

Οι συμμετέχοντες με ΣΔ προερχόμενοι από τη Δανία βρέθηκαν με το υψηλότερο 

ποσοστό (15,6%) υψηλής ποιότητας ζωής (p>0,05). Αντίθετα στη Γαλλία βρέθηκε το 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

42 

χαμηλότερο ποσοστό (3,6%). Στην Ελλάδα, μόλις 8,6% εκείνων με ΣΔ βρέθηκαν με 

υψηλή βαθμολογία ποιότητας ζωής. 

 

Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται επίσης οι συχνότητες των συμμετεχόντων με ΣΔ και 

υψηλά επίπεδα  στην κλίμακα ποιότητας ζωής CASP-12 (27+), αλλά εδώ οι 11 

μελετώμενες χώρες της Ευρώπης εμφανίζονται ομαδοποιημένες σε Βόρειες, 

Κεντρικές και Νότιες.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ό,τι εδώ υπάρχει σημαντική διαφορά στα ποσοστά της 

υψηλής ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων χωρίς ΣΔ συγκριτικά στις Νότιες και 

Κεντρικές χώρες (6,4% και 7,9% αντίστοιχα) σε σχέση με τις Βόρειες χώρες (11,7%), 

(p<0,05). Δε συμβαίνει όμως το ίδιο για τους συμμετέχοντες με ΣΔ. Σε αυτούς δεν 

παρατηρείται σημαντική διαφορά, στα ποσοστά της υψηλής ποιότητας ζωής, μεταξύ 

των ομάδων χωρών (p>0,05). 

 

 

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Στον πίνακα 4 γίνεται μια συσχέτιση των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των συμμετεχόντων στην έρευνα (τα οποία παρουσιάστηκαν και παραπάνω) και του 

σακχαρώδους διαβήτη.  

Ως προς το φύλο δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην κατανομή των 

συμμετεχόντων σχετικά με τη νόσο.  

Ως προς την ηλικία, παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην κατανομή σχετικά με το 

διαβήτη. Όσο αυξάνει η ηλικία, αυξάνεται και ο επιπολασμός του ΣΔ. Ξεκινώντας με 

ποσοστό 6,2% στην ηλικιακή ομάδα 50-59 φτάνει το ποσοστό 17,1% στην ομάδα των 

80 και άνω ετών (p<0,001). 

Η παρουσία του ΣΔ βρέθηκε σημαντικά διαφορετική ανάλογα με το εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Στα 13+ έτη εκπαίδευσης μόλις το 8,9% των συμμετεχόντων είχε ΣΔ. Στην 

ομάδα των 8-12 ετών εκπαίδευσης το 9,3% είχε ΣΔ. Στην ομάδα 1-7 έτη εκπαίδευσης 

το 13,2% είχε ΣΔ, ενώ στην ομάδα των συμμετεχόντων χωρίς εκπαίδευση το 19,4% 

είχε ΣΔ (p<0,001).  
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Η ομάδα αυτών που διαβιούν με σύζυγο ή σύντροφο εμφάνισε ΣΔ σε ποσοστό 9,7%. 

Παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά σε σχέση με αυτούς που μένουν μόνοι, οι οποίοι 

εμφάνισαν ΣΔ  σε ποσοστό 13,0% αντίστοιχα (p=0,004).   

O επιπολασμός του ΣΔ βρέθηκε σημαντικά διαφορετικός σε ομάδες συμμετεχόντων 

με διαφορετικό εισόδημα. Οι συμμετέχοντες με υψηλό εισόδημα εμφάνισαν ΣΔ σε 

ποσοστό μόλις 7,1%. Οι συμμετέχοντες με μεσαίο εισόδημα εμφάνισαν ΣΔ σε 

ποσοστό 10,6%, ενώ αυτοί με χαμηλό εισόδημα εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό 14,2%  

(p<0,001). 

Σημαντικά διαφορετικές κατανομές εμφανίστηκαν και ως προς το αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας. Αυτοί που έχουν καλό ή πολύ καλό επίπεδο υγείας εμφάνισαν ΣΔ σε 

ποσοστό 6,2% σε σχέση με αυτούς με μέτριο, κακό ή πολύ κακό επίπεδο υγείας, που 

εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό 16,9% (p<0,001). Σημαντικά διαφορετικές κατανομές 

επίσης εμφανίστηκαν και ως προς τη συνοσηρότητα. Δεν υπήρξαν συμμετέχοντες 

χωρίς άλλο χρόνιο νόσημα, που να είχαν ΣΔ. Αυτοί που είχαν 1-2 χρόνια νοσήματα 

εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό 11,8% σε σχέση με αυτούς που είχαν 3 και άνω χρόνια 

νοσήματα, που εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό 33,4% (p<0,001). 

Και ως προς τα αντικειμενικά συμπτώματα υγείας, ο επιπολασμός του ΣΔ ήταν 

σημαντικά διαφορετικός. Οι συμμετέχοντες που είχαν 0-2 συμπτώματα εμφάνισαν 

ΣΔ σε ποσοστό μόλις 10,2% σε σχέση με αυτούς που είχαν 3 και άνω συμπτώματα 

υγείας και οι οποίοι εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό 16,8% (p<0,001). Ομοίως και με τους 

λειτουργικούς περιορισμούς. Όσοι είχαν 0-2 λειτουργικούς περιορισμούς εμφάνισαν 

ΣΔ σε ποσοστό 10,2% σε σχέση με αυτούς που είχαν από 3 και πάνω και οι οποίοι 

εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό 17,8% (p=0,001). 

Ως προς το κάπνισμα δε βρέθηκε σημαντικά διαφορετικός επιπολασμός του ΣΔ.  

Ως προς το σωματικό βάρος όμως, ο ΣΔ εμφάνισε σημαντικά διαφορετικές 

κατανομές. Οι συμμετέχοντες με αυξημένο σωματικό βάρος εμφάνισαν ΣΔ σε 

ποσοστό 13,6% σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν αυξημένο σωματικό βάρος και οι 

οποίοι εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό μόλις 6,2% (p<0,001). Ομοίως και ως προς  τη 

σωματική άσκηση. Η κατηγορία των συμμετεχόντων, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν 

ασκούνται εμφάνισε ΣΔ σε ποσοστό 12,0% σε σχέση με αυτούς που ασκούνται και οι 

οποίοι εμφάνισαν ΣΔ σε ποσοστό 7,8% (p<0,001). 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της κλίμακας ποιότητας ζωής (CASP-

12) και των βασικών συνιστωσών της, ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων της μελέτης.  

Βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις της κλίμακας ποιότητας ζωής, σχεδόν με όλα τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (p<0,05). Από τις κυριότερες ωστόσο, η 

ποιότητα ζωής φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με την εκπαίδευση, τον τρόπο 

διαβίωσης και το εισόδημα, ενώ σχετίζεται αρνητικά με την ηλικία, το 

αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας, τη νοσηρότητα, τα συμπτώματα υγείας, τους 

λειτουργικούς περιορισμούς, καθώς και με την έλλειψη σωματικής άσκησης. Δε 

συσχετίστηκε με το φύλο, το κάπνισμα και το αυξημένο σωματικό βάρος.  

Στον πίνακα αυτό επιβεβαιώνεται και η διαφορά στην ποιότητα ζωής μεταξύ των 

ομάδων χωρών, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω. 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 

 

Τέλος, στο σχήμα 5 φαίνεται η μέση βαθμολογία της κλίμακας ποιότητας ζωής 

CASP-12, των συμμετεχόντων με ΣΔ, ως προς τα χρόνια διάγνωσης της νόσου. Δεν 

βρέθηκε σημαντική διαφορά στη μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής σε σχέση με 

τα χρόνια διάγνωσης της νόσου (p>0,05). 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

Αυτή η έρευνα εξέτασε την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ σε χώρες της 

Ευρώπης. Από τα αποτελέσματα δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στην ποιότητα 
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ζωής των συμμετεχόντων με ΣΔ σε σχέση με αυτούς χωρίς ΣΔ. Το συμπέρασμα αυτό 

έρχεται σε συμφωνία με αποτελέσματα προηγουμένων ερευνών σχετικά με το ΣΔ και 

την ποιότητα ζωής.  

Στις περισσότερες αναφορές, όπως αναφέρεται και στην ενότητα της Εισαγωγής, ο 

ΣΔ σχετίζεται με μετρίως χαμηλότερη ποιότητα ζωής ή δε σχετίζεται καθόλου με 

μεταβολή στην ποιότητα ζωής. Η πτώση άλλωστε στην ποιότητα ζωής στη 

συγκεκριμένη νόσο δεν έχει να κάνει καθαρά με αυτή ως οντότητα, αλλά με τις 

επιπλοκές αυτής. Εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ενός καλού γλυκαιμικού control, 

από τη συνύπαρξη ή μη καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και από την ύπαρξη ή μη 

διαβητικών ελκών, κυρίως των κάτω άκρων (Rubin et al., 1999; Nyanzi et al., 2013; 

Andayani et al 2010; Lau et al., 2004). Σε μελέτη εξάλλου σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ 

στην Ολλανδία προκύπτει το συμπέρασμα ό,τι η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα 

ζωής ασθενών με ΣΔ, χωρίς επιπλοκές, ελάχιστα μεταβάλλεται σε σχέση με το γενικό 

πληθυσμό στις ίδιες ηλικίες. Επισημαίνεται δε ό,τι η παχυσαρκία και η παρουσία 

επιπλοκών είναι  οι κύριοι παράγοντες, που μεταβάλλουν την ποιότητα ζωής 

(Redecop et al., 2002). 

Εξετάζοντας την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων με ΣΔ στις μελετώμενες χώρες 

της Ευρώπης, η Δανία βρέθηκε να έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετεχόντων με ΣΔ, 

οι οποίοι εμφάνιζαν υψηλή ποιότητα ζωής, ενώ η Γαλλία ήταν η χώρα με το 

χαμηλότερο ποσοστό. Παρόλα αυτά δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στην ποιότητα 

ζωής των συμμετεχόντων με διαβήτη μεταξύ των χωρών αυτών. Ούτε και στην 

ομαδοποίηση των χωρών σε Βόρειες, Κεντρικές και Νότιες παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά στην ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων με ΣΔ. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια 

το γεγονός ό,τι στους συμμετέχοντες χωρίς ΣΔ παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά 

στην ποιότητα ζωής τους, μεταξύ των ομάδων χωρών και μάλιστα αυτή ήταν 

υψηλότερη στις Βόρειες σε σχέση με τις Κεντρικές και Νότιες χώρες. Το εύρημα 

αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα σχετικά με την 

ποιότητα ζωής στις μελετώμενες χώρες τις Ευρώπης από τη SHARE. Στην εικόνα 7 

απεικονίζεται, με χρωματικές διακυμάνσεις, η ποιότητα ζωής σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, 

όπως αυτή παρουσιάζεται στα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου κύματος της 

SHARE από τη συντονιστική επιτροπή της (Borsch-Supan et al., 2005). 
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Πρόκειται για το μέσο όρο της ποιότητας ζωής συνολικά σε κάθε χώρα και 

ανεξαρτήτου νοσολογικής οντότητας. Και εδώ παρατηρείται καθαρά ό,τι υψηλότερη 

ποιότητα ζωής εμφανίζουν οι βορειότερες χώρες. Ακολουθούν οι χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης και τέλος οι χώρες του Νότου. 

Παρατηρώντας το Σακχαρώδη Διαβήτη σε σχέση με τα βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα. Ουσιαστικά ο 

διαβήτης είναι πιο συχνός στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυξάνεται όσο μειώνεται το 

εισόδημα και το εκπαιδευτικό επίπεδο, η συνοσηρότητα, τα συμπτώματα υγείας και 

οι λειτουργικοί περιορισμοί του ατόμου. Αυξάνεται επίσης με την έλλειψη σωματικής 

άσκησης και με το αυξημένο σωματικό βάρος, καθώς και όσο μειώνεται το επίπεδο 

διαβίωσης (NIH, 2012; Hordern et al., 2012). Σημειώνεται ωστόσο ό,τι στην παρούσα 

έρευνα, το αυξημένο βάρος δεν σχετιζόταν με την ποιότητα ζωής τους. 

Τέλος, δείχνει να είναι πιο συχνός σε άτομα που ζουν μόνα τους, παρά σε αυτούς που 

ζουν με κάποιο σύντροφο (Trief et al., 2020). H Tromso study (Joseph et al., 2011), 

καταλήγει στους ίδιους παράγοντες κινδύνου σχετικά με το ΣΔ τύπου 2, που είναι 

άλλωστε και ο συνηθέστερος διαβήτης των ηλικιωμένων. Σε παρόμοια αποτελέσματα 
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καταλήγουν και οι Midhet et al το 2010. Η συχνή άσκηση, η μείωση του σωματικού 

βάρους και το κατάλληλο μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο θεωρούνται από τους 

καθοριστικότερους παράγοντες πρόληψης του ΣΔ, ιδίως του τύπου ΙΙ και του 

μεταβολικού συνδρόμου γενικότερα. 

Στην προσπάθεια συσχέτισης της ποιότητας ζωής με τα βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, προκύπτουν εξίσου σημαντικά συμπεράσματα. Έτσι 

η ποιότητα ζωής σχετίζεται με την ηλικία, την εκπαίδευση, τον τρόπο διαβίωσης, το 

εισόδημα, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας, τη συνοσηρότητα, τα συμπτώματα 

υγείας και τους λειτουργικούς περιορισμούς, καθώς και με την έλλειψη σωματικής 

άσκησης (Knesebeck et al., 2007; Jurges et al., 2007; European Commission, 2013). 

Συνεπώς μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς πολλές θερμίδες και κορεσμένα λίπη, σε 

συνδυασμό με τακτική άσκηση κυρίως αερόβια, καθώς και διακοπή του καπνίσματος, 

είναι τακτικές, που αν μπουν στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου, οδηγούν αφενός 

σε μείωση του σωματικού βάρους, αφετέρου σε περιορισμό του καρδιαγγειακού 

κινδύνου και των αναπνευστικών προβλημάτων, ιδίως στου ηλικιωμένους. Οι 

τακτικές αυτές αναπόφευκτα οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

 

 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Το σημαντικότερο πρόβλημα στη μελέτη SHARE είναι η δημιουργία συστηματικού 

σφάλματος επιλογής από τη μη ανταπόκριση κατά τη δειγματοληψία από νοικοκυριά 

αλλά και από άτομα μεμονωμένα.   Ιδίως η μη ανταπόκριση από μεμονωμένα άτομα 

αποτέλεσε βασική αδυναμία της μελέτης, που ούτως η άλλως είχε στόχο ηλικίες 50 

ετών και άνω. Η βέλτιστη λύση που δόθηκε σε αυτό το πρόβλημα ήταν η χρήση 

σταθμίσεων (weights) του πληθυσμού της SHARE, αλλά και αυτών που δεν 

ανταποκρίθηκαν, με βάση στοιχεία από άλλες πηγές εκτός από την εθνική 

πληθυσμιακή βάση δεδομένων. Έγινε διαστρωμάτωση του δείγματος με βάση την 

ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, ακόμα και τη γεωγραφική περιοχή σε 

κάποιες χώρες. Και πάλι η δυσκολία που αντιμετωπίζεται εδώ είναι το κατά πόσο η 

πληθυσμιακή ανάλυση και βαθμονόμηση καλύπτει τον πληθυσμό στόχου της 

SHARE. Προτιμήθηκε λοιπόν αυτή η ανάλυση να γίνει χρονικά όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στην περίοδο που διεξήχθη η έρευνα στην κάθε χώρα.  Πολύ δουλειά 
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χρειάζεται λοιπόν, στην κατανόηση της μη ανταπόκρισης και στη δημιουργία 

καλύτερων συνθηκών αποφυγής των ίδιων φαινομένων στο follow up στο μέλλον.  Σε 

χώρες που δεν υπάρχει εθνικό αρχείο καταχώρησης στοιχείων του πληθυσμού τα 

προβλήματα είναι εντονότερα και οι επιπλέον μελέτες screening του πληθυσμού είναι 

χρονοβόρες και ακριβές. Ένας καλός σχεδιασμός δειγματοληψίας από 

εξειδικευμένους επιστήμονες είναι πάντα η καλύτερη λύση για έρευνες του μεγέθους 

της SHARE (Borsch-Supan et al., 2005). 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη παρατήρησης αναφορικά με το 

Σακχαρώδη Διαβήτη και την ποιότητα ζωής. Από αυτή δεν προέκυψε σημαντική 

διαφορά στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων 50+ ετών, στις συμμετέχουσες χώρες, 

μεταξύ ασθενών με ΣΔ και μη. Επίσης δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στην υψηλή 

ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων με ΣΔ, μεταξύ των χωρών ή των ομάδων χωρών 

της Ευρώπης. Προέκυψε όμως διαφορά στην υψηλή ποιότητα ζωής των 

συμμετεχόντων χωρίς ΣΔ, με καλύτερα ποσοστά στις Βόρειες σε σχέση με τις 

Κεντρικές και Νότιες χώρες.  

Από τη μελέτη των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων σε 

σχέση με το ΣΔ αλλά και με την ποιότητα ζωής, όντας μια σύνθετη έννοια, 

προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία αντανακλούν το γενικότερο 

κοινωνικό πολιτικό σύστημα, καθώς και το σύστημα υγείας της κάθε χώρας της 

Ευρώπης. Συνεπώς παρεμβάσεις στο σχεδιασμό πολιτικών θα πρέπει να γίνουν σε 

αυτούς τους τομείς, προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές και να αναβαθμιστεί 

στο σύνολο η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων Ευρωπαίων, είτε έχουν σακχαρώδη 

διαβήτη, είτε όχι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των 16.731 συμμετεχόντων 50+ ετών στη μελέτη για 

την «Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» (Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) το 2004/5.  

  ν % Μέση τιμή (τ.α.) 
     

Φύλο  άνδρες 7747 46,3  

 γυναίκες 8984 53,7  
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 6360 38,0 

64,2 (9,7) 
 60-69 5534 33,1 

 70-79 3525 21,1 

 80+ 1312 7,8 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 716 4,3 

10,2 (4,4) 
 1-7 4348 26,2 

 8-12 6181 37,2 

 13+ 5352 32,2 
     

Διαβίωση μόνος/η 4173 25,0  

 με σύζυγο/σύντροφο 12538 75,0  
     

Εισόδημα † υψηλό  4252 25,4  
     

Αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας 

 

πολύ καλό, καλό 10731 64,2  

μέτριο, κακό, πολύ κακό 5992 35,8  
     

Νοσηρότητα ǂ χωρίς χρόνιο νόσημα 4407 26,4  

 1-2 8947 53,5 1,5 (1,4) 

 3+ 3364 20,1  
     

Συμπτώματα υγείας 3+ 3273 19,6 1,4 (1,5) 
     

Λειτουργικοί περιορισμοί  3+ 909 5,4  
    

Κάπνισμα  3295 19,7  
    

Αυξημένο σωματικό βάρος  9817 59,7  
    

Έλλειψη σωματικής άσκησης  11433 68,3  
    

† Το εισόδημα κατηγοριοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις ειδικές κατά χώρα εκατοστιαίες θέσεις 

(τεταρτημόρια), αφορά το ανώτερο τεταρτημόριο (>75%) και όπως προσδιορίστηκε από το σύνολο 

των 27.444 συμμετεχόντων. 
ǂ Περιλαμβάνεται και ο σακχαρώδης διαβήτης ή το αυξημένο σάκχαρο. 

τ.α.: τυπική απόκλιση. 
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά παρουσίας σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) ή αυξημένου 

σακχάρου αίματος στους συμμετέχοντες της μελέτης.  

  ν/Ν 
Εκτιμώμενος 

πληθυσμός 
% 95%ΔΕ 

      

Ασθενείς με ΣΔ σύνολο 1489/16372 6.242.759 10,7 9,9-11,6 

φύλο ♂ 748/7652 2.963.992 10,9 9,7-12,1 

 ♀ 741/8720 3.278.767 10,5 9,4-11,8 

ηλικία 50-59 ετών 361/6252 1.327.790 6,2 5,3-7,4 

 60-69 554/5444 2.179.396 11,8 10,4-13,3 

 70-79 413/3427 1.734.454 13,7 11,7-15,9 

 80+ 161/1249 1.001.118 17,1 13,4-21,6 
      

Ηλικία διάγνωσης ΣΔ <18 ετών 14/1479  0,8 0,3-2,0 

 18-49 328/1479  19,7 16,6-23,1 

 50+ 1137/1479  79,5 78,0-82,6 
      

Χρόνια διάγνωσης ΣΔ ≤1 έτος 152/1479  8,6 6,7-11,1 

 2-10 751/1479  45,5 45,5-54,0 

 11-20 370/1479  24,1 24,1-32,3 

 21-40 175/1479  9,6 9,6-15,4 

 41+ 31/1479  0,8 0,8-2,7 
      

Φαρμακευτική αγωγή  1191/1489  82,3 79,0-85,3 
      

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 

Ο εκτιμώμενος πληθυσμός και οι συχνότητες παρουσίας ΣΔ έγιναν μέσω ανάλυσης σύνθετων 

δειγμάτων.  
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Πίνακας 3. Επίπεδα κλίμακας ποιότητας ζωής CASP-12 και των συνιστωσών της 

στους συμμετέχοντες ως προς την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένου 

σακχάρου αίματος.  

 Σύνολο 

συμμετεχόντων 

Παρουσία ΣΔ ή αυξημένου 

σακχάρου αίματος  

 
Όχι ν=14883 Ναι ν=1489 

 
Κλίμακα Μέση τιμή (τ.σ.) p-value 

Συνολική Βαθμολογία CASP-12   21,35 (0,07) 21,31 (0,05) 21,39 (0,14) 0,609 † 

27+ 6,9% 7,1% 5,8% 0,209 ǂ  

Έλεγχος 3,28 (0,05) 3,23 (0,03) 3,33 (0,09) 0,317 

Αυτονομία 4,83 (0,03) 4,84 (0,02) 4,81 (0,06) 0,678 

Αυτοπραγμάτωση 7,18 (0,04) 7,15 (0,02) 7,20 (0,07) 0,521 

Ευχαρίστηση 6,06 (0,04) 6,09 (0,03) 6,04 (0,08) 0,550 

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realisation & Pleasure ερωτηματολόγιο. 

τ.σ.: τυπικό σφάλμα εκτίμησης μέσης τιμής.  
† Ανάλυση συνδιακύμανσης (εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων): ως συμμμεταβλητές 

χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα 1 και οι ομάδες χωρών (σχήμα 2).  
ǂ Εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (έλεγχοι χ2).  
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Πίνακας 4. Παρουσία σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) ή αυξημένου σακχάρου αίματος 

στους συμμετέχοντες της μελέτης ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους.  

  
Παρουσία ΣΔ ή αυξημένου 

σακχάρου αίματος 
 

  Όχι ν=14883 Ναι ν=1489  

  %  p-value 
     

Φύλο  άνδρες 89,1 10,9 
0,660 

 γυναίκες 89,5 10,5 
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 93,8 6,2 

<0,001 
 60-69 88,2 11,8 

 70-79 86,3 13,7 

 80+ 82,9 17,1 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 80,6 19,4 

<0,001 
 1-7 86,8 13,2 

 8-12 90,7 9,3 

 13+ 91,1 8,9 
  ,   

Διαβίωση μόνος/η 87,0 13,0 
0,004 

 με σύζυγο/σύντροφο 90,3 9,7 
     

Εισόδημα  χαμηλό  85,8 14,2  

 μεσαίο  89,4 10,6 <0,001 

 υψηλό  92,9 7,1  
     

Αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας 

πολύ καλό, καλό 93,8 6,2 
<0,001 

μέτριο, κακό, πολύ κακό 83,1 16,9 
     

Νοσηρότητα ǂ χωρίς άλλο χρόνιο νόσημα 100,0 -  

 1-2 88,2 11,8 <0,001 

 3+ 66,6 33,4  
     

Συμπτώματα υγείας 0-2 91,0 9,0 
<0,001 

 3+ 83,2 16,8 
     

Λειτουργικοί περιορισμοί  0-2 89,8 10,2 
0,001 

 3+ 82,2 17,8 
    

Κάπνισμα όχι 88,8 11,2 
0,030 

 ναι 91,3 8,7 
    

Αυξημένο σωματικό βάρος όχι 93,8 6,2 
<0,001 

 ναι 86,4 13,6 
    

Έλλειψη σωματικής άσκησης όχι 92,2 7,8 
<0,001 

 ναι 88,0 12,0 
   

ǂ Δεν περιλαμβάνεται ο σακχαρώδης διαβήτης ή το αυξημένο σάκχαρο. 

Εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (έλεγχοι χ2).  
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Πίνακας 5. Συσχετίσεις της κλίμακας ποιότητας ζωής CASP-12 και των συνιστωσών της 

στους συμμετέχοντες της μελέτης ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους.  

 Συνολική 

Βαθμολογία 

CASP-12   

Συνιστώσες  

 
Έλεγχος Αυτονομία 

Αυτο- 

πραγμάτωση 

Ευχα-

ρίστηση 

χαρακτηριστικά r Spearman 

Φύλο -0,015 0,043* 0,006 -0,007 -0,055** 

Ηλικία -0,161** 0,213** -0,255** -0,082** -0,218** 

Εκπαίδευση  0,162** -0,193** 0,011 0,244** 0,260** 

Διαβίωση  0,128** -0,127** 0,117** 0,129** 0,142** 

Εισόδημα 0,111** -0,141** 0,052** 0,134** 0,186** 

Αυτοαναφερόμενο επίπεδο 

υγείας 
-0,183** 0,329** -0,076** -0,232** -0,395** 

Νοσηρότητα  -0,111** 0,250** -0,084** -0,128** -0,268** 

Συμπτώματα υγείας -0,090** 0,300** -0,019* -0,163** -0,314** 

Λειτουργικοί περιορισμοί -0,136** 0,272** -0,119** -0,155** -0,282** 

Κάπνισμα 0,010 -0,024* 0,049** -0,012 0,012 

Αυξημένο σωματικό βάρος -0,002 0,049** 0,032** -0,027** -0,057** 

Έλλειψη σωματικής 

άσκησης 
-0,112** 0,145** -0,074** -0,123** -0,182** 

Ομάδες χωρών -0,174** 0,096** 0,109** -0,321** -0,232** 

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realisation & Pleasure ερωτηματολόγιο.  

Τα διαβαθμισμένα σε κατηγορίες χαρακτηριστικά αφορούν: φύλο (1:άνδρες, 2:γυναίκες), διαβίωση (1:μόνοι/ες, 

2:με σύντροφο/σύζυγο), εισόδημα (1:χαμηλό εισόδημα, 2:μεσαίο εισόδημα, 3:υψηλό εισόδημα),  

αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας (1:πολύ καλό ή καλό, 2:μέτριο, κακό ή πολύ κακό), κάπνισμα, αυξημένο 

σωματικό βάρος και έλλειψη σωματικής άσκησης (1:όχι, 2:ναι) και οι ομάδες χωρών (1:βόρειες, 2:κεντρικές, 

3:νότιες).     

* p<0.05, ** p<0.001 
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ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

Σχήμα 1. Συχνότητα παρουσίας σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένου σακχάρου αίματος στους 

συμμετέχοντες της μελέτης, ως προς τη χώρα καταγωγής τους.  

 

 
 

Εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

60 

Σχήμα 2. Συχνότητα παρουσίας σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένου σακχάρου αίματος στους 

συμμετέχοντες της μελέτης, ως προς τις ομάδες χωρών της Ευρώπης.  

 

 
 

Εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων.  
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Σχήμα 3. Συχνότητες συμμετεχόντων με παρουσία σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένου 

σακχάρου αίματος και υψηλά επίπεδα κλίμακας ποιότητας ζωής CASP-12 (27+) στις 11 

χώρες της Ευρώπης. 

 

 
 

Εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων.  
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Σχήμα 4. Συχνότητες συμμετεχόντων με παρουσία σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένου 

σακχάρου αίματος και υψηλά επίπεδα κλίμακας ποιότητας ζωής CASP-12 (27+) στις 

τρεις ομάδες χωρών της Ευρώπης.  

 

 
 

Εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων.  
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Σχήμα 5. Μέση βαθμολογία κλίμακας ποιότητας ζωής CASP-12, των συμμετεχόντων 

στη μελέτη με παρουσία ΣΔ ή αυξημένου σακχάρου αίματος, ως προς τα χρόνια 

διάγνωσης της νόσου.  

 
 

Ανάλυση συνδιακύμανσης (εκτιμήσεις μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων): έλεγχος γραμμικής τάσης. Ως 

συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα 1 και οι ομάδες χωρών (σχήμα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


