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• Το ποσοστό των ατόµων µε σακχαρώδη

διαβήτη ανέρχεται στο 4-5%, στις

αναπτυγµένες χώρες.

• Περισσότερα από τα µισά άτοµα µε διαβήτη

τύπου 1 διαγιγνώσκονται πριν από την ηλικία

των 15 ετών.

• Η ετήσια αναλογία νέων περιπτώσεων τύπου 1 

διαβήτη στα παιδιά ποικίλει από 0.1-37.4 ανά

100,000. 

• Η αναλογία του τύπου 1 διαβήτη στα παιδιά

και τους εφήβους υπερβαίνει το 90% σε σχέση

µε τον τύπου 2.
(Ελληνικό τµήµα διεθνούς ιδρύµατος έρευνας νεανικού διαβήτη, 2002)



Με δεδοµένο τον ιδιαίτερα αυξηµένο
επιπολασµό της ασθένειας, ιδιαίτερα στις

νεαρές ηλικίες, σκοπόςσκοπός της παρούσας
εργασίας είναι να µελετηθούν οι

παράγοντες και ο βαθµός επίδρασης τους
στην ποιότητα ζωής των ατόµων αυτών, 

µιας και η µελέτη της ποιότητας ζωής των
ατόµων που πάσχουν από χρόνιες

ασθένειες αποτελεί ένα βήµα προς την
καλύτερη αντιµετώπιση της πάθησης τόσο

για το άτοµο όσο και για το περιβάλλον
του.  



ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι µια µεταβολική

διαταραχή πολλαπλής αιτιολογίας, που

χαρακτηρίζεται από καταστροφή των β

κυττάρων του παγκρέατος που είναι

υπεύθυνα για την παραγωγή ινσουλίνης

µε αποτέλεσµα ολική έλλειψη ή ελάχιστη

έκκριση ινσουλίνης.

(Καραµήτσος, 1987)



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Οικογενειακό ιστορικό

• Παχυσαρκία

• Αδράνεια

• Ηλικία

• Φυλή

• Ιογενείς λοιµώξεις

• Αντιγόνα ιστοσυµβατότητας λεµφοκυττάρων

(Collazo,2001,Καραµήτσος, 1987, Παπαδοπούλου, 

2002, Σουγιουτζόγλου, 2002)



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Πολυδιψία και πολυουρία

• Συµπτώµατα που µοιάζουν µε αυτά της γρίπης
(κόπωση, αδυναµία, απώλεια όρεξης) 

• Απώλεια ή αύξηση βάρους

• Θολή όραση

• Πληγές που επουλώνονται αργά ή συχνές
µολύνσεις

• Μούδιασµα χεριών και ποδιών

• Κόκκινα, πρησµένα και ευαίσθητα ούλα

• Άλλα συµπτώµατα (ξηρότητα, κνησµός, 
δερµατοπάθειες)

(Collazo,2001,Καραµήτσος, 1987)



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ

•Νεφροπάθεια

•Αµφιβληστροειδοπάθεια

•Ασθένεια της καρδιάς και των

αιµοφόρων αγγείων

•Αυξηµένος κίνδυνος µόλυνσης

(Μανές, 2001, Παπάζογλου, 2001, 

Collazo,2001)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ

•Υπογλυκαιµία

•Υπεργλυκαιµία

•∆ιαβητική κετοξέωση

•Νευροπάθεια

(Σιάφας, 2000, Anderson,1981, 
Καραµήτσος, 1987)



ΟΟ σακχαρώδηςσακχαρώδης διαβήτηςδιαβήτης δενδεν υφίσταταιυφίσταται
οριστικήοριστική θεραπείαθεραπεία..

Η ινσουλινοθεραπείαινσουλινοθεραπεία, η οποία είναι
απαραίτητη για την επιβίωση των
ατόµων µε διαβήτη τύπου 1, η κατάλληλη
διατροφήδιατροφή και άσκησηάσκηση, προσαρµοσµένα
στις ανάγκες του κάθε ατόµου, 
αποτελούν τα καλύτερα όπλα απέναντι
στην πάθηση. 

(Iatronet, 2008, Collazo,2001)



1. Εισπνεόµενη ινσουλίνη

2. Μεταµοσχεύσεις νησιδίων παγκρέατος

3. Τεχνητό πάγκρεας

4. Β-κύτταρα µε µεθόδους γενετικής µηχανικής

5. Αντλίες ινσουλίνηs

(Κανάκα, 2006, Σπανός, 1981, Alberti, 1997,Watkins, 1983)



Το 1948 η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας

όρισε την υγεία ως µια κατάσταση

πλήρους σωµατικής, ψυχικής και

κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά την

απουσία νόσου ή αναπηρίας. Με αυτό το

δεδοµένο το άτοµο πρέπει να θεωρείται

ως µια βιοψυχοκοινωνική οντότητα, 

ανακαλύπτοντας τις βαθύτερες σχέσεις

που συνδέουν τα επιµέρους µέρη της

ταυτότητας του κάθε ατόµου.  



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΨυχολογικήΨυχολογική

διάστασηδιάσταση

ΦυσικήΦυσική

διάστασηδιάσταση
ΚοινωνικήΚοινωνική

διάστασηδιάσταση

••ΚινητικότηταΚινητικότητα

••ΦυσικήΦυσική λειτουργίαλειτουργία

••ΙκανότηταΙκανότητα

εργασίαςεργασίας

••αυτοεξυπηρέτησηαυτοεξυπηρέτηση

••ΥποκειµενικοίΥποκειµενικοί παράγοντεςπαράγοντες

••ΤρόποςΤρόπος ζωήςζωής
••ΟικογενειακήΟικογενειακή ζωήζωή

••ΚοινωνικήΚοινωνική ζωήζωή

••ΕργασίαΕργασία

(Υφαντόπουλος,2007, 

Σαρρής,2001) 



Ως σχετιζόµενησχετιζόµενη µεµε τηντην υγείαυγεία ποιότηταποιότητα
ζωήςζωής γενικά αναγνωρίζεται «η απάντηση

του ατόµου στην επίδραση που έχει η
νόσος πάνω στη σωµατικήσωµατική, ψυχολογικήψυχολογική
και κοινωνικήκοινωνική διάσταση της ζωής του, 

απάντηση η οποία επηρεάζει το βαθµό
στον οποίο µπορεί το άτοµο να νιώθει
ικανοποίηση µε τις συνθήκες της ζωής

του».
(Σαρρής, 2001,Υφαντόπουλος, 2007, Παναγιωτάκη,2001)



• Γιατί και πως οι επιπτώσεις µιας

αρρώστιας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής

ενός ατόµου; 

• Με ποιους µηχανισµούς τα συµπτώµατα

και οι λειτουργικοί περιορισµοί επιδρούν

στην ποιότητα ζωής;

• Ποια είναι τα κριτήρια εκλογής µεταξύ των

πιθανών εκβάσεων µιας θεραπευτικής

πράξης;  



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Ορισµός της ποιότητας ζωής

2. Φιλοσοφία της ανθρώπινης ζωής

3. Θεωρία που πηγάζει από τη φιλοσοφία αυτή

4. Ερωτήσεις που περιλαµβάνουν ένα σύνολο
εναλλακτικών απαντήσεων

5. Τεχνικοί έλεγχοι (εγκυρότητα, αξιοπιστία κ.τ.λ.)

6. Αισθητική παρουσίαση του ερωτηµατολογίου

(Σαρρής,2001)



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

• Γενικά εργαλεία µέτρησης της ποιότητας
ζωής (π.χ.SF-36)

• Εργαλεία για συγκεκριµένες ασθένειες (π.χ. 
Quality of life in epilepsy)

• Εργαλεία για συγκεκριµένους τοµείς της
ποιότητας ζωής (π.χ. McGILL Pain Questionnaire)

• ∆είκτες ωφέλειας (π.χ QUALY’S)
(Fayers & Machin, 2006, Bradley,1994 ) 



ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Συµπτώµατα

• Θεραπεία

• Βραχυπρόθεσµες επιπλοκές

• Μακροπρόθεσµες επιπλοκές
(Αρχεία ελληνικής ιατρικής, 2001)



Αποτελέσµατα βιβλιογραφικής

ανασκόπησης
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι δρουν
επιβαρυντικά στη ποιότητα ζωής των ατόµων µε
διαβήτη είναι οι εξής:

• Αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις γύρω από
θέµατα υγείας

• ∆ηµογραφικές µεταβλητές

• Άγχος

• Κατάθλιψη

• Κοινωνική υποστήριξη

• ∆ιατροφικές συνήθειες

(Γρηγοριάδου, 2006, Wasserman & Trinova, 2006, Imasiku et al, 2005, 
Goldney et al, 2004) 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ποιότητα ζωής των ατόµων µε διαβήτη

τύπου 1 επηρεάζεται από διάφορους

παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν

καθοριστικά στην εξέλιξη της σωµατικής

υγείας επηρεάζοντας σηµαντικά τον τρόπο

σκέψης στα καθηµερινά προβλήµατα που

καλούνται να αντιµετωπίσουν.
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