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 Περίιευε  

 

Ο δηαβήηεο ελ γέλεη απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα πγείαο παγθνζκίσο, δεδνκέλεο ηεο 

απμαλφκελεο ηάζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα θξνχζκαηα ηεο αζζέλεηαο αλεμαξηήησο 

θπιήο, θχινπ ειηθίαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη πεξηνρήο δηακνλήο (WHO 

1999a). Ηδηαίηεξα δε, ν δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ πνπ επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηα άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλεζπρίαο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο θαη 

ηνλ θνηλσληθφ-νηθνγελεηαθφ ηνπο θχθιν, φζν θαη ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο αξρέο πνπ 

έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ θξνληίδα φζν θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πεξίζαιςεο απηψλ 

(Funnell & Anderson 2004).  

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ πγεία θαη ηελ δσή 

ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε απηφλ. Πεξαηηέξσ, ππάξρεη εζηίαζε 

ζην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη 

εζεινληηθέο δνκέο, θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ 

απφ απηέο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, δηελεξγήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

50 ειηθησκέλνη αζζελίο, δηαγλσζκέλνη κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ 

εξγαιείνπ πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ 

αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπλαθή βηβιηνγξαθία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ κηα ζαθψο αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 

ΗΗ ηφζν ζηελ πγεία φζν θαη ζηελ δσή θαη ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο απηήο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ελψ ζην ζέκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ππνζηήξημεο 

δηεθάλεη κηα ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο, κε ηελ ππνζεκείσζε φκσο ηεο αλάγθεο 

βειηίσζεο ηνπο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ, ηξίηε ειηθία, πνηόηεηα δσήο
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 Abstract 

 

Diabetes is a major health problem worldwide, given the increasing trend in disease 

incidence regardless of race, sex, age, economic status and area of residence. Type II 

diabetes, which notably affects elders, concerns both patients themselves and their socio-

family circle, as well as the local welfare organizations responsible for their care. 

This paper highlights the impact of type II diabetes on the health and social lives of 

elderly patients. Furthermore, it accentuates the state of services provided by the current 

social support system, and the satisfaction rate of elderly patients with type II diabetes. 

To meet the needs of the following paper, a primary research was conducted involving 50 

elderly patients diagnosed with type II diabetes, utilizing the appropriate research tool 

according to the research methods previously used in similar researches. 

The results of the study indicated a negative impact of Type II diabetes on both health 

and life and its various manifestations for participants, whereas the issue of satisfaction 

regarding the current support system revealed a mediocre satisfaction rate of the sample, 

while underling the importance of their improvement. 

 

Keywords: Type II diabetes, elders, quality of life
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 Κεθάιαηο 1ο Δηζαγφγή 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν αξηζκφο ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ απμάλεηαη έληνλα σο 

απνηέιεζκα ηεο εμειηζζφκελεο παλδεκίαο ηνπ δηαβήηε. Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο (DM) 

έρεη εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα θνξπθαία πξνβιήκαηα πγείαο παγθνζκίσο πνπ επεξεάδνπλ 

άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ, ησλ ελειίθσλ 

θαη ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ. Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη νη επηπινθέο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηφλ επηβάιινπλ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ βάξνο ηφζν ζηνπο αζζελείο, φζν θαη ζην 

ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (WHO 1999a).  

Ζ ιέμε δηαβήηεο ζηα ειιεληθά ζεκαίλεη «ασηός ποσ δηαβαίλεη» - πεξηγξάθνληαο ηελ 

ππεξβνιηθή νχξεζε. Ο φξνο ζαθραξψδεο πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή θαη ηελ ειιεληθή 

ιέμε γηα ην «κέιη», ην νπνίν πξνζηέζεθε αξγφηεξα ζην φλνκα απηήο ηεο δηαηαξαρήο, 

φηαλ ήηαλ γλσζηφ φηη ε γεχζε ησλ δηαβεηηθψλ νχξσλ είλαη γιπθηά. Ζ θαηάζηαζε απηή 

έρεη αλαγλσξηζηεί απφ αξραία παξαδνζηαθά ηαηξηθά ζπζηήκαηα φπσο ε αηγππηηαθή 

ηαηξηθή ή ε Αγηνπξβέδα ζηελ Ηλδία (Scobie 2007, Anjana et al., 2011). 

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη κηα νκάδα κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ πνιπάξηζκεο 

αηηηνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξγιπθαηκία θαη δπζαλεμία ζηε γιπθφδε. Ζ 

θαηάζηαζε πξνθχπηεη απφ ηηο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ ιηπψλ 

θαη ησλ πξσηετλψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αηειή απειεπζέξσζε ηλζνπιίλεο, ηελ 

δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ή θαη ηα δχν (WHO 1999a, 2006). 

 1.1 Ταξινόμηζη ηος ζακσαπώδοςρ διαβήηη 

 

Σν 1980, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) δεκνζίεπζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξήζεθε ην 1985. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ 
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1985 έγηλε επξέσο απνδεθηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο (WHO 1999a, 2006, Davis 

2006, Tripathi 2008, American Diabetes Association 2013a, b). 

  Ζ δηάγλσζή «ζαθταρώδες δηαβήηες» πνπ αληηκεησπίδεηαη σο «συειό επίπεδο 

γισθόδες» ζην αίκα ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηλζνπιίλεο, ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ ζηελ 

ηλζνπιίλε ή θαη ησλ δχν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξθεηέο επηπινθέο.. Δπί ηνπ παξφληνο, 

κε βάζε ηελ αηηηνινγία, ν DM ηαμηλνκείηαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: 

● αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 1 (IDDM) 

● 2. αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 (NIDDM) 

● 3. Άιια εηδηθά θάξκαθα 

● 4. αθραξψδεο δηαβήηεο θχεζεο (GDM) 

 1.2 Διαβήηηρ ηύπος 2 

 

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 (T2DM) είλαη επίζεο γλσζηφο σο NIDDM, ν νπνίνο 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αληίζηαζε ησλ ηζηψλ πξνο ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ή ηε ζρεηηθή 

κείσζε ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο. Ο ηχπνο 2 ζρεηίδεηαη κε ηελ παρπζαξθία θαη ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη αξγφηεξα ζηε δσή (κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ). Ο T2DM κπνξεί λα 

παξακείλεη κε αληρλεχζηκνο (αζπκπησκαηηθφο) γηα αξθεηά ρξφληα, γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο δηαβεηηθέο επηπινθέο. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ T2DM 

δελ εμαξηψληαη απφ ηελ ηλζνπιίλε απφ κηα εμσγελή πεγή. Απηφο ν ηχπνο δηαβήηε 

αληηπξνζσπεχεη ην 90-95% ησλ πεξηπηψζεσλ ζαθραξψδνπο δηαβήηε. ε απηή ηε κνξθή 

δηαβήηε, ε θεηνμέσζε είλαη ιηγφηεξν πηζαλή αιιά πηζαλή (Mohan 2003, Davis 2006, 

Scobie 2007, Tripathi 2008). 

 1.2.1 Αηηηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ηνπ T2DM 

 

Ο T2DM είλαη ραξαθηεξηζηηθά κηα πνιππαξαγνληηθή αζζέλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

πνιινχο παξάγνληεο. 
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 Γελεηηθή: Ζ νηθνγελεηαθή ηζηνξία γεληθά ζεσξείηαη βαζηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα 

ηνλ T2DM. Οη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο επηδεηθλχνπλ ζαθψο ηε ζπκκεηνρή ηεο γελεηηθήο 

ζηελ εκθάληζε T2DM. Πξφζθαηα, νη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ θάπνηα ππνςήθηα γνλίδηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ T2DM, αλ θαη απηή δελ είλαη αθφκα βέβαηε. Ζ 

κεηάιιαμε αξθεηψλ γνληδίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ γνληδίσλ 

γιπθνθηλάζεο φπσο HNF-4-α, HNF-1-β θαη IPF-1 θαη NeuroD1 βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη 

κε ηνλ δηαβήηε θαηά ηελ έλαξμε ηεο δσήο ησλ λέσλ (MODY) κηα κνξθή ηνπ T2DM. Σν 

γνλίδην TCF7L2 ζηα β θχηηαξα κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηνπ T2DM. 

(Kitabchi 2009, Kaku 2010). 

Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο: Ζ θπζηθή αδξάλεηα θαη ε αλζπγηεηλή δηαηξνθή 

(θαηαλάισζε πεξηζζφηεξσλ ιηπαξψλ) είλαη νη βαζηθνί ππαίηηνη ηεο παρπζαξθίαο. Ζ 

παρπζαξθία (ηδηαίηεξα ε ζπιαρληθή παρπζαξθία) κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζηαζε ζηελ 

δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. Έηζη, πξφζθαηα, έρεη αλαδεηρζεί σο βαζηθή αηηία ηνπ T2DM. Ζ 

αλεπαξθήο θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, ην θάπληζκα, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι θιπ. 

απνηεινχλ αλεμάξηεηα ζέκαηα επηθηλδπλφηεηαο ηεο παζνγέλεηαο ηνπ T2DM (Kaku 

2010). 

Τπάξρνπλ ηξία ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ T2DM, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ κεησκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο, δηαηαξαγκέλε δξάζε ηλζνπιίλεο θαη 

απμεκέλε παξαγσγή επαηηθήο γιπθφδεο. 

Γηαηαξαγκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο (IGT): Ζ IGT ιφγσ κεησκέλεο απφθξηζεο γιπθφδεο 

ζηελ απειεπζέξσζε ηλζνπιίλεο ζε πξψηκε θάζε απφ θχηηαξα θαη κείσζε ηεο πεξαηηέξσ 

έθθξηζεο ηλζνπιίλεο κεηά ηελ ιήςε ησλ γεπκάησλ είλαη ππεχζπλε γηα ηε κεηαγεπκαηηθή 

ππεξγιπθαηκία. Ζ πξφνδνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εμαζζέληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παγθξεαηηθψλ β-θπηηάξσλ θαη ηε κείσζε ηεο κάδαο 

ηνπο, γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεη ηνλ καθξνπξφζεζκν έιεγρν ηεο γιπθφδεο ζην αίκα. 

(Scheen 2003, Kitabchi 2009, Kaku 2010). 

Αληίζηαζε ηλζνπιίλεο: Ζ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία ε ηλζνπιίλε δελ παξνπζηάδεη επαξθή δξάζε ηδηαίηεξα ζηε κείσζε ηεο γιπθφδεο 

ζην αίκα παξά ηελ επαξθή ζπγθέληξσζή ηεο ζε απηφ. Ζ εμαζζέληζε ηεο δξάζεο ηεο 
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ηλζνπιίλεο παξαηεξείηαη θπξίσο ζην ήπαξ θαη ζηνπο κχεο. Ζ παρπζαξθία είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αληίζηαζε θαη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε. Ζ 

θαηαλνκή ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο θαίλεηαη λα είλαη κηα θξίζηκε πηπρή απφ ηελ άπνςε 

απηή. (Scheen 2003, DeFronzo 2004, Kaku 2010). 

 1.2.2 πκπηώκαηα θαη παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 

Ο Σ2DM έρεη κηα καθξά αζπκπησκαηηθή πξνθιηληθή θάζε, ε νπνία ζπρλά δελ 

αληρλεχεηαη. Αλ θαη ηφζν ν T1DM φζν θαη ν T2DM έρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία θαη 

ζπκπηψκαηα φπσο θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηε 

δηαθνξά ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηα ζπκπηψκαηα. Ο Πίλαθαο 1 πεξηιακβάλεη 

ζεκάδηα, ζπκπηψκαηα θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ T2DM. (Mohan 2003, Loghmani 

2005, WHO 2006, Rotella θαη Mannucci 2013, American Diabetes Association 2013a, 

Whiting 2013). 

Πίλαθας 1 Σεκάδηα, Σσκπηώκαηα θαη παράγοληες θηλδύλοσ T2DM 

Υαξαθηεξηζηηθφ T2DM 

εκάδηα θαη ζπκπηψκαηα Πνιπνπξία, πνιπδηςία, πνιπθαγία, 

ππεξγιπθαηκία, γιπθνδνπξία, ζπρλέο 

ινηκψμεηο, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, μεξφ 

δέξκα / θαγνχξα, θφπσζε 

Παξάγνληεο θηλδχλνπ Ζ παρπζαξθία, ν αλζπγηεηλφο ηξφπνο δσήο, ε 

δηαηξνθή, ε ζσκαηηθή αδξάλεηα, ε αληίζηαζε 

ζηελ ηλζνπιίλε, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ην 

ελδνκήηξην πεξηβάιινλ, ην ηζηνξηθφ ηνπ 

GDM, ην θάπληζκα, ε απμεκέλε πξφζιεςε 

αιθνφι, ε ππέξηαζε, αλψκαιν πξνθίι 

ιηπηδίσλ, IFG / IGT, ηζηνξηθφ αγγεηαθψλ 

παζήζεσλ, ηνμαηκίαο, ζλεζηγέλεηαο, ζχλδξνκν 
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πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ, θαηάζιηςε 

 

 1.2.3 Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα 

 

ηελ θιηληθή παξαηήξεζε, ε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε γεληθά πξνθαιείηαη απφ δηάθνξα 

ζπκπηψκαηα φπσο απμεκέλνο φγθνο νχξσλ, δίςα, ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο, απφηνκε 

απψιεηα βάξνπο θαη, ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, ππλειία θαη θψκα. Γεληθά, ε αλίρλεπζε 

γιπθφδεο αίκαηνο / πιάζκαηνο (γιπθφδε πιάζκαηνο λεζηείαο, ηπραία γιπθφδε ζην 

πιάζκα, γιπθφδε πιάζκαηνο 2 σξψλ), δνθηκή αλνρήο γιπθφδεο απφ ην ζηφκα (OGTT) ή 

εθηίκεζε αηκνζθαηξίλεο A1c (HbA1C) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε DM. Σα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ επηπέδνπ γιπθφδεο αίκαηνο εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη βαζηθφο δείθηεο γηα ηε 

δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε. πλήζσο, ηα θνηλά θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα γηα ηε 

δηάγλσζε θαηαζηάζεσλ DM θαη πξν- DM πξνηάζεθαλ απφ ηνλ WHO θαη ηελ ADA. 

ε κε δηαγλσζκέλν δηαβήηε, κφλν ε γιπθφδε πιάζκαηνο λεζηείαο απνηπγράλεη λα 

εληνπίζεη ζρεδφλ 30% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σν OGTT είλαη ρξήζηκν ζηε ζπλέρεηα γηα λα 

εληνπηζηεί ε δηαηαξαγκέλε αλνρή γιπθφδεο ζε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο. Ζ ADA 

ηξνπνπνίεζε ηηο ζπζηάζεηο γηα ην 2003 θαη ζπκπεξηέιαβε ην HbA1C γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ δηαβήηε. Ο WHO αλέθεξε επίζεο ζηελ έθζεζή ηνπ γηα ην 2011 φηη ην HbA1C κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαγλσζηηθή εμέηαζε γηα DM, αιιά ε δνθηκή πξέπεη λα αθνινπζεί 

ηελ ηππηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ηηκή αλαθνξάο. (American Diabetes Association 2013b, 

2014, WHO 1999α, b , 2006, Reinauer et al., 2002). 

Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα φπσο αδηθαηνιφγεηε θφπσζε, θάςηκν ησλ 

πνδηψλ, θλεζκφο, ππνηξνπηάδνπζα ινίκσμε, ηζνχμηκν θαη ακέηξεηεο, επηκέλνπζεο θαη 

κε ζεξαπεχζηκεο πιεγέο, αληθαλφηεηα θαη πξφσξν θαηαξξάθηε πξέπεη επίζεο λα 

ππνβιεζνχλ ζε εμέηαζε δηαινγήο DM, θαζψο απηέο κπνξεί λα ζπκβνχλ σο απνηέιεζκα 

κε αληρλεπφκελνπ DM. 
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 1.3 Επικπάηηζη ηος ζακσαπώδοςρ διαβήηη 

 

χκθσλα κε κηα έθζεζε ηνπ WHO εθηηκήζεθε φηη 135 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έπαζραλ 

απφ δηαβήηε ην 1998 (King et al., 1998), ελψ ην 2004 κηα άιιε έθζεζε ηνπ WHO εθηηκά 

φηη 171 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα επεξεαζηνχλ απφ ηνλ δηαβήηε ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο, ην 2025 (Wild et al., 2004). Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ δηαβήηε ζα 

απμεζεί απφ 2,4% ην 2000 ζε 4,0% ην 2030 κεηαμχ φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηή, κεηαμχ 2000 θαη 2030, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ 

θφζκνπ ζα απμεζεί θαηά 37%, αιιά ην πνζνζηφ ησλ δηαβεηηθψλ ζα απμεζεί θαηά 114% 

(Wild et al., 2004). χκθσλα κε κηα έθζεζε ηνπ WHO γηα κε κεηαδνηηθέο λφζνπο 

(2008), ν επηπνιαζκφο ηνπ δηαβήηε εθηηκάηαη φηη είλαη 10% παγθνζκίσο ζε ελήιηθεο άλσ 

ησλ 25 εηψλ (WHO 2011). 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γηαβήηε (IDF) εθηηκά πεξηνδηθά ηνλ δηαβεηηθφ επηπνιαζκφ 

παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηνλ Άηιαληα ηνπ δηαβήηε ηεο IDF, ε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δηαβεηηθψλ αηφκσλ ήηαλ 151 εθαηνκκχξηα ην 2000, 194 εθαηνκκχξηα ην 2003, 246 

εθαηνκκχξηα ην 2007 θαη 285 εθαηνκκχξηα ην 2010. Ο Άηιαο ηνπ δηαβήηε ηεο IDF ηνπ 

2009 εθηηκά φηη ν αξηζκφο δηαβεηηθψλ ζα απμεζεί ζε 438 εθαηνκκχξηα έσο ην 2030. Ζ 

έθζεζε εθηηκά επίζεο φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ δηαβήηε ήηαλ πεξίπνπ 6,4% ην 2010, ν 

νπνίνο ζα απμεζεί ζην 7,7% έσο ην 2030 (ζε άηνκα ειηθίαο 20-79 εηψλ). χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε απηή, κεηαμχ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2030, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ θφζκνπ ζα 

απμεζεί θαηά 20%, ν αξηζκφο ησλ ελειίθσλ (20-79 εηψλ) ζα απμεζεί θαηά 30%, αιιά ην 

πνζνζηφ ησλ δηαβεηηθψλ (20-79 εηψλ ) ζα απμεζεί θαηά 54%. Δληνχηνηο ε ηειεπηαία 

έθηε έθδνζε ηνπ Άηιαληα ηνπ δηαβήηε ηεο IDF (2013) αλαζεψξεζε ηνπο αξηζκνχο 

απηνχο θαη έδεημε φηη ην πξφβιεκα είλαη πην ζνβαξφ. Δθηηκάηαη φηη ην 2013, πεξίπνπ 382 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ πξνζβιεζεί απφ DM θαη ζα θζάζνπλ ζηνλ αξηζκφ ησλ  

592 εθαηνκκπξίσλ κέρξη ην 2035 (ειηθηαθή νκάδα 20-79 εηψλ) θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαβεηηθψλ ζα απμεζεί θαηά 55% έσο ην 2035. Απηφ ζπλεπάγεηαη πεξίπνπ ηξεηο λέεο 

πεξηπηψζεηο ζε θάζε 10 άηνκα ή πεξίπνπ δέθα εθαηνκκχξηα πεξηπηψζεηο δηαβήηε αλά 

έηνο. Ο επηπνιαζκφο ηνπ T2DM απμάλεηαη εληππσζηαθά θαη ηα άηνκα ειηθίαο 40 έσο 59 

εηψλ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν (International Federation of Diabetes 2000, 2003, 2006, 
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2009, 2013). 

Ζ κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο DM κεηαμχ ησλ θχισλ δελ είλαη ζεκαληηθή 

ζήκεξα. Οη εθζέζεηο αλαθέξνπλ φηη 184 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο επιήγεζαλ απφ DM ην 

2013, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα άλδξεο ήηαλ 198 εθαηνκκχξηα. Χζηφζν, αλακέλεηαη 

φηη ε δηαθχκαλζε ζα απμεζεί ζε 15 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2035 (303 εθαηνκκχξηα άλδξεο 

ζε ζχγθξηζε κε 288 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο). Οη επηδξάζεηο ηνπ γξήγνξνπ θαγεηνχ, ηεο 

ζσκαηηθήο αδξάλεηαο θαη ηνπ ζηξεο είλαη επίζεο ν παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ DM. ήκεξα, 246 εθαηνκκχξηα δηαβεηηθνί δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ν αξηζκφο ηνπο είλαη 136 εθαηνκκχξηα. Μέρξη ην 2035, ε 

δηαθχκαλζε αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαζψο ν αξηζκφο ζα είλαη 347 εθαηνκκχξηα ε 

αζηηθέο πεξηνρέο θαη 145 εθαηνκκχξηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δθηηκάηαη επίζεο φηη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πεξίπνπ 175 εθαηνκκχξηα (46%) εμαθνινπζνχλ λα αγλννχλ ηε 

δηαβεηηθή θαηάζηαζε. Γεληθά, ηα άηνκα κε T2DM κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ρσξίο 

δηάγλσζε απηνχ γηα αξθεηά ρξφληα θαη έηζη απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα καθξνρξφληαο 

βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε λφζν (International Federation of Diabetes 2009, 2013). 

 1.3.1 Θλεζηκόηεηα 

 

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ιφγνπο πξφσξεο αζζέλεηαο 

θαη ζαλάηνπ ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ. Οη επηπινθέο ηνπ δηαβήηε είλαη θπξίσο 

ππεχζπλεο γηα ην ζάλαην ησλ αηφκσλ κε δηαβήηε (International Federation of Diabetes 

2006, 2009). Πηζηεχεηαη φηη αλ θαη ε ζλεζηκφηεηα ιφγσ ηνπ δηαβήηε είλαη πςειφηεξε, 

ππνηηκάηαη ζηηο εθζέζεηο θαζψο ε άκεζε ζχλδεζε ζαλάηνπ θαη δηαβήηε ιείπεη. Πάλσ απφ 

ην έλα ηξίην ησλ ρσξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν δελ δηαζέηνπλ θαηάιιεια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηε ζλεζηκφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηαβήηε. Δπηπιένλ, νη ζηαηηζηηθέο ηεο 

λνζεξφηεηαο βαζίδνληαη ζπρλά ζε λνζνθνκεηαθέο αλαθνξέο νη νπνίεο έρνπλ πηζαλφηεηα 

κεξνιεςίαο (International Federation of Diabetes 2006, 2009). 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά 57 

εθαηνκκχξηα ζάλαηνη παγθνζκίσο. 36 εθαηνκκχξηα (63%) ζάλαηνη ζρεηίδνληαλ κε 

αζζέλεηεο φπσο CVD, DM, ρξφληεο αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο θαη θαξθίλν. Μηα έθζεζε 
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ζρεηηθά κε ηα κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα πξνβιέπεη επίζεο παγθφζκηα αχμεζε θαηά 15% 

ηνπ ζαλάηνπ ιφγσ ησλ δηαηαξαρψλ ηεο λφζνπ κεηαμχ 2010 θαη 2020 (ζε 44 εθαηνκκχξηα 

ζαλάηνπο). Ζ έθζεζε απηή ππνδεηθλχεη επίζεο φηη ν δηαβήηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 4% 

ησλ ζαλάησλ ιφγσ κε κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ (WHO 2011). Αλ θαη ε εηθφλα κπνξεί λα 

κελ αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε δεδνκέλνπ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ζαλάησλ πξνέξρεηαη απν θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, άιιεο αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε επηπινθέο ηνπ δηαβήηε. 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πεξίπνπ 5,1 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη (20-79 εηψλ) 

πέζαλαλ παγθνζκίσο ιφγσ αηηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαβήηε θαηά ην έηνο 2013, 

πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 8,4% ηεο παγθφζκηαο ζλεζηκφηεηαο ζε άηνκα 

ειηθίαο 20-79 εηψλ (International Diabetes Federation 2013). Πεξίπνπ ην 48% ησλ 

ζαλάησλ ιφγσ δηαβήηε αλαθέξνληαη ζε άηνκα θάησ ησλ 60 εηψλ. Οη ηξέρνπζεο 

ζηαηηζηηθέο ηνπ IDF ππνδειψλνπλ φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ θαηά 11% 

νθείιεηαη ζην DM ην 2013 απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εθηηκήζεσλ ζαλάηνπ γηα ην έηνο 2011 

(International Diabetes Federation 2013). 

 1.3.2 Οηθνλνκηθόο Αληίθηππνο 

 

Ο δηαβήηεο ηνπνζεηεί έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθφ βάξνο γηα θάζε άηνκν, νηθνγέλεηα, 

θνηλσλία θαη ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ελφο έζλνπο θαη ζεσξείηαη σο έλα απφ 

ηα πην δαπαλεξά πξνβιήκαηα πγείαο (Siegel θαη Narayan 2008). Σα έμνδα γηα ηνλ DM 

ππνινγίδνληαη σο άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο. Οη άκεζεο δαπάλεο θαηαινγίδνπλ ηα 

ηαηξηθά έμνδα γηα ηε καθξνρξφληα πεξίζαιςε ηνπ δηαβήηε θαη ηηο επηπινθέο ηνπ θαη ηα 

έκκεζα θφζηε πεξηιακβάλνπλ ηνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο, ηελ απψιεηα 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ην θφζηνο ηεο αμίαο ηεο δσήο, ην νπνίν επεξεάδεη ηα άηνκα, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηα έζλε (Siegel θαη Narayan 2008). Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε γηα ηνλ δηαβήηε θαη ηηο επηπινθέο ηνπ απμάλνληαη κε πςειφ ξπζκφ. 

Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην 11,6% ησλ ζπλνιηθψλ παγθνζκίσλ δαπαλψλ θαηεπζχλζεθε γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε θαη ησλ επηπινθψλ ηνπ ην 2010. Πεξίπνπ ην 80% ησλ 216 

ρσξψλ πνπ αλαθέξεη ν Άληιαληαο ηεο IDF (2009) δαπαλνχλ ην 5-13% ηνπ ζπλνιηθνχ 
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θφζηνπο πγείαο ζηνλ DM. Δθηηκήζεθε φηη νη παγθφζκηεο δαπάλεο γηα ηελ πεξίζαιςε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ή / θαη ηελ απνηξνπή ηνπ DM θαη ησλ επηπινθψλ ηνπ είλαη πεξίπνπ 

376 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην 2010 θαη ην 2030 πξνβιέπεηαη λα ππεξβεί ηα 490 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ κέζε εθηηκψκελε δαπάλε γηα δηαβήηε είλαη 703 $ αλά άηνκν 

παγθνζκίσο ην 2010 (International Federation of Diabetes 2009). Ζ έθηε έθδνζε ηνπ IDF 

δηαβήηε Atlas εθηηκά φηη πεξίπνπ 548 δηζεθαηνκκχξηα $ δαπαλήζεθαλ γηα ηε ζεξαπεία 

ηνπ δηαβήηε θαη ηελ αληηκεηψπηζε επηπινθψλ ην 2013 (11% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ 

παγθνζκίσο), ην νπνίν αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 627 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην 

2035. Δθηηκήζεθε φηη 1,437 δνιάξηα ΖΠΑ αλά δηαβεηηθφ άηνκν (θαηά κέζν φξν) 

δαπαλήζεθε παγθνζκίσο ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ DM (International Diabetes 

Federation 2013). 

 1.4 Επιπλοκέρ ηος Σακσαπώδοςρ Διαβήηη 

 

Ο DM ζπλδέεηαη κε καθξνρξφληεο βιάβεο, δπζιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ φπσο 

ηα κάηηα, ηα λεθξά, ην δέξκα, ε θαξδηά, ηα λεχξα, ηα αηκνθφξα αγγεία θ.ιπ. Ο DM 

κεηαηξάπεθε γξήγνξα ζε παγθφζκην πξφβιεκα πγείαο ιφγσ ησλ επηπινθψλ ηνπ κε ηελ 

ηαρεία αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ, ηε γήξαλζε, ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ηεο ζσκαηηθήο αδξάλεηαο θαη ηεο παρπζαξθίαο. 

● Ομείεο κεηαβνιηθέο επηπινθέο 

● Δπηπινθέο ησλ θάησ άθξσλ 

● Καξδηαγγεηαθέο επηπινθέο     

● Πεπηηθέο Δπηπινθέο 

● Δπηπινθέο ηνπ δέξκαηνο 

● ηνκαηηθέο θαη νδνληηθέο επηπινθέο 

● εμνπαιηθέο Δπηπινθέο 

● Γηαβεηηθή λεπξνπάζεηα 
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● πκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΚΝ 

● Αζζέλεηεο ηνπ ζπξενεηδνχο 

Αλαπεξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κεθάιαηο 2ο Ο δηαβήηες Σύποσ 2 ζηελ Σρίηε Ηιηθία 

 

 2.1 Ταξινόμηζη ηλικιυμένυν 

 

Ζ γήξαλζε δελ είλαη αζζέλεηα, αιιά πεξηιακβάλεη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα αληίδξαζεο 

ζην ζηξεο (Hammond & Jilek 2003). Οη ειηθησκέλνη είλαη κηα πνηθηιφκνξθε νκάδα πνπ 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ρξνλνινγηθά ζηα εμήο: 

● Νένη ειηθησκέλνη 65-74 εηψλ. 

● Μέζεο ειηθίαο ειηθησκέλνη 75-79 εηψλ. 

● Μεγάιεο ειηθίαο ειηθησκέλνη, πάλσ απφ 80 εηψλ. 

Χζηφζν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γήξαλζεο είλαη πνιχ αηνκηθά - δειαδή, νη άλζξσπνη 

κεγαιψλνπλ ζε κεκνλσκέλνπο ξπζκνχο θαη ηα φξγαλα ηνπο γεξάζθνπλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο. Ο φξνο «ειηθηφκέλος» ρξεζηκνπνηείηαη ραιαξά γηα λα πεξηγξάςεη θάπνηνλ άλσ 
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ησλ 65 εηψλ, βαζηζκέλν ζηε απζαίξεηε εηθφλα πνπ είρε ηεζεί ζηε Γεξκαλία πξηλ απφ 100 

ρξφληα, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζρεηίδεηαη κε ην πφηε απνκαθξχλνληαη νη άλζξσπνη 

απφ ηελ ακεηβφκελε εξγαζία (Hammond & Jilek 2003). Ζ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο 

αιιάδεη: νξηζκέλνη ζπληαμηνδνηνχληαη λσξίηεξα θαη θάπνηνη δνπιεχνπλ έσο φηνπ 

θζάζνπλ ηα 65. Ίζσο κηα πην ρξήζηκε ηαμηλφκεζε κπνξεί λα είλαη ε ελεξγφο γήξαλζε, ε 

γήξαλζε θαη ε πξνρσξεκέλε ειηθία, φπνπ ηα θξηηήξηα αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (Hammond & Jilek 2003). 

Οη ειηθησκέλνη ζπρλά ρσξίδνληαη επίζεο ζε δχν βαζηθέο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα, ε 

πιεηνςεθία, είλαη ηθαλνί γηα απην-θξνληίδα θαη δνπλ ζην ζπίηη. Ζ δεχηεξε πνιχ 

κηθξφηεξε νκάδα δεη ζε εγθαηαζηάζεηο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. Αλεμάξηεηα απφ ην πνχ 

δεη ην άηνκν θαη ηελ ειηθία θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε, ν δηαβήηεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη επαξθψο ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη νη θξνληηζηέο ηνπ λα ππνζηεξίδνληαη επαξθψο γηα λα κεηψζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ δηαβήηε θαη ησλ επηπινθψλ ηνπ ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο.  

 

 2.1.1 Καζνξηζκόο ηνπ «ειηθησκέλνπ» - κηα όρη ηόζν απιή 

δηεξγαζία 

 

Οη ειηθησκέλνη δελ είλαη κηα νκνηνγελήο νκάδα (Souder 1992). Δπνκέλσο, θάζε 

άηνκν ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κεκνλσκέλα, λα απνθεχγνληαη νη παξαδνρέο γηα 

ηελ ειηθία θαη νη εηδηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ πνπ ζεσξνχληαη φηη 

εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθή θαη θαηάιιειε πεξίζαιςε. Έλα ζεκαληηθφ πξψην 

βήκα ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θξνληίδαο γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί πψο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. Οη θνηλέο 

πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξνλνινγηθή ειηθία, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη ηνλ 

βαζκφ αδπλακίαο. 
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 2.1.2  Υξνλνινγηθή ειηθία 

 

Ο δηαβήηεο πξνζθξνχεη ζε πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη έρεη κηα ζεηξά 

ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ. πλεπψο, ε ρξνλνινγηθή ειηθία δελ είλαη πνιχ ρξήζηκε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ κε δηαβήηε. Ζ ειηθία ζηε δηάγλσζε 

κπνξεί επίζεο λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο νη άλζξσπνη πνπ δηαγηγλψζθνληαη ζηελ παηδηθή 

ειηθία έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ηνπ δηαβήηε ηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δηαγλψζηεθαλ ζηελ ειηθία ησλ '50 ή '70. 

 

 2.1.3  Σόπνο θαηνηθίαο 

Έλαο άιινο θνηλφο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ηφπνπ φπνπ δνπλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Τπάξρνπλ εηδηθέο ππεξεζίεο γηα 

ηνπο ειηθησκέλνπο κε δηαβήηε πνπ δηακέλνπλ πεξηνξηζκέλνη ζηα ζπίηηα (Forbes et al., 

2004). Οη πξφσξεο κειέηεο ηνπο φξηζαλ κε βάζε ηε ζσκαηηθή αζζέλεηα ή ηελ αλαπεξία 

(Buchanan & Chamberlain 1978). Χζηφζν, νη ειηθησκέλνη επηιέγνπλ λα παξακείλνπλ ζε 

έλα ηδηαίηεξν είδνο ζηέγαζεο, ζπρλά επεηδή ε ρξεκαηνδφηεζε θαη νη εηδηθέο ππεξεζίεο 

ηνπο επηηξέπνπλ λα «δνχλ γηα ρξφληα», αθφκε θαη φηαλ γίλνληαη εχζξαπζηνη θαη 

εμαξηψκελνη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Άιινη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ απψιεηα εκπηζηνζχλεο ή ελδηαθέξνλ γηα ηνλ έμσ 

θφζκν. Ζ θηλεηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ κεραληθνχο, παξαθηλεηηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα απφηνκε ζθάια κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη δπζρεξή ηελ έμνδν. Οη πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο, φπσο ε χπαξμε δσληαλψλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη κεκνλσκέλσλ ρσξηψλ θαη αγξνθηεκάησλ, φπνπ νη κεηαθνξέο 

θαη νη ππεξεζίεο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο. ε αζηηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα θπξηαξρήζνπλ θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο 

ν θφβνο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (Bowling & Browne 1991). Σα δεηήκαηα απηά 

δπζρεξαίλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ βάζεη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δνπλ. 

 Ο ηχπνο θαηνηθίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνζηεξηδφκελε θαηνηθία, ε ρακεινχ 
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επηπέδνπ θξνληίδα θαηνηθίαο ή πςεινχ επηπέδνπ, είλαη έλα ελαιιαθηηθφ θξηηήξην 

θαηνηθίαο. Σα ξεηά θξηηήξηα ζπλήζσο ειέγρνπλ ηελ είζνδν ζε επηινγέο ζηέγαζεο, φπνπ 

νη πην αδχλακνη θαη εμαξηεκέλνη άλζξσπνη δνπλ ζε εγθαηαζηάζεηο θξνληίδαο 

ειηθησκέλσλ. Οη ειηθησκέλνη κε δηαβήηε ζε ηδξχκαηα θξνληίδαο απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, αιιά ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην επίπεδν ηεο εηδηθήο θξνληίδαο ηνπ δηαβήηε 

είλαη ζπρλά αλεπαξθέο ζε απηά ηα πεξηβάιινληα. 

 

 2.1.4 Αδπλακία 

 

Ζ αδπλακία θαηά ην Hamerman (1999) ραξαθηεξίδεηαη σο «ε ζχλζεηε θαη ζσξεπηηθή 

έθθξαζε αιιαγκέλσλ νκνηνζηαηηθψλ απνθξίζεσλ ζε πνιιαπιέο θαηαπνλήζεηο». Παξά 

ην γεγνλφο φηη επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

αδπλακία, ν Hamerman ηνπνζέηεζε ηελ αδπλακία ζην ρξήζηκν πιαίζην ηνπ 

«γεξηαηξηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ζπλερνχο» σο ην ζεκείν ηνκήο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ 

παξειζφληνο, θαη αλαγλψξηζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αδπλακία: 

● Φπζηθή: θνξηίν, αζζέλεηα, αλαπεξία θαη ιεηηνπξγηθή παξαθκή. 

● Κνηλσληθή: εμάξηεζε απφ άιινπο. 

● Φπρνινγηθή: γλσζηηθή εμαζζέλεζε θαη θαηάζιηςε. 

Αληίζεηα, νη Chin et al. (1999) φξηζαλ ηελ αδπλακία σο αδξάληα (θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

<210 ιεπηά / εβδνκάδα) ζε ζρέζε κε άιιεο κεηαβιεηέο φπσο ε απψιεηα βάξνπο, ε 

ρακειή ελέξγεηα θαη ν ρακειφο ΓΜ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη νη Chin et al. δηαπίζησζαλ 

φηη ε ζρέζε κεηαμχ απψιεηαο βάξνπο θαη αδπλακίαο ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο ζλεζηκφηεηαο (αλαινγία πηζαλφηεηαο 4.1, δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 1.8-

9.4). 
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 2.2 Η κανονική διαδικαζία γήπανζηρ 

 

Ζ εγγελήο γήξαλζε (ζην άηνκν) θαζνξίδεηαη γελεηηθά θαη είλαη νπζηαζηηθά θνηλή γηα 

φινπο (Krinsley 2004). Ζ εμσγελήο γήξαλζε νθείιεηαη ζε παξάγνληεο εμσηεξηθνχο ηνπ 

αηφκνπ, φπσο ε αζζέλεηα, ε ξχπαλζε, ε ππεξβνιηθή έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ην θάπληζκα. 

Απηνί νη παξάγνληεο πξνθαινχλ αιιαγέο ζηε θπζηθή εκθάληζε θαη ζηε ζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία (Krinsley 2004). ε θπηηαξηθφ επίπεδν, ε ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο 

ηεο νκνηφζηαζεο θαη ηεο θπηηαξηθήο αλαγέλλεζεο κεηψλεηαη κε ηελ ειηθία. Ζ θαζαξή 

επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ειηθία θαη ηνπ δηαβήηε γηα ηελ νμεία θαη 

νηθηαθή θξνληίδα ηνπ αηφκνπ είλαη: 

● Απμεκέλνο θίλδπλνο επηπινθψλ ηνπ δηαβήηε πνπ πξνδηαζέηνπλ ην άηνκν ζε 

ινίκσμε θαη ιεηηνπξγηθή παξαθκή. 

● Ζ ζπρλή αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε αιιαγψλ. 

● Ζ ελζάξξπλζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο βαζηάο αλαπλνήο θαη ελίνηε ησλ 

θαξκάθσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αλαπλεπζηηθψλ ινηκψμεσλ θαη 

θιεβηθήο ζξφκβσζεο. 

● Μπνξεί λα ρξεηαζηεί βνήζεηα γηα θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πξνζσξηλή ή 

κφληκε βάζε. 

● Ζ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε νμείεο ξπζκίζεηο κπνξεί λα κελ 

αληαλαθιά ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ή ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα κφιηο επηιπζεί ην νμχ 

πξφβιεκα. 

● Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φπσο ν ζφξπβνο, ην θσο θαη νη ζπρλέο δηαηαξαρέο 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πξνζαξκνγή ελφο ειηθησκέλνπ ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

● Ο έιεγρνο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα κεηψλεη ηε λνζεξφηεηα θαη ηε 

ζλεζηκφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ (Krinsley 2004). 

Καζψο ηα άηνκα κεγαιψλνπλ ε θαξκαθνινγηθή παξέκβαζε γίλεηαη πην πηζαλή γηα λα 
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δηαηεξεζεί ε νκνηφζηαζε θαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη αλσκαιίεο. Ζ πνιπθαξκαθία είλαη 

πηζαλή ζε ειηθησκέλνπο κε δηαβήηε εμαηηίαο ησλ καθξνρξφλησλ επηπινθψλ, ηεο 

θπζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο γήξαλζεο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα φηη ην άηνκν ζα απαηηήζεη (Hammond & Jilek 2003): 

● Αμηνιφγεζε ζην ηκήκα έθηαθηεο αλάγθεο. 

● Δηζαγσγή ζην λνζνθνκείν. 

● Κνηλνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. 

● Βνήζεηα απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θξνληηζηέο. 

● Δηζδνρή ζηελ θξνληίδα ειηθησκέλσλ. 

● Γηεπηζηεκνληθή, ζπληνληζκέλε αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε. 

2.2.1 Φαξκαθνινγία θαη γήξαλζε 

  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα θάξκαθα βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία. Χζηφζν, 

ε θαλνληθή δηαδηθαζία γήξαλζεο επεξεάδεη ηε θαξκαθνδπλακηθή θαη ηε 

θαξκαθνθηλεηηθή ησλ πεξηζζνηέξσλ θαξκάθσλ θαη κπνξεί λα απαηηνχληαη πξνζαξκνγέο 

ή αιιαγέο ζηε δφζε ή ην δηάζηεκα δφζεο θαζψο θαη πξνζαξκνγέο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο φπσο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη εληεξηθή ηξνθνδνζία 

(Hammond & Jilek 2003). 

 2.2.2 Μεηαβνιηθέο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε 

 

Ζ έξεπλα γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηνπ δηαβήηε ζε ειηθησκέλνπο είλαη κηα ζρεηηθά λέα 

πεξηνρή (Sinclair & Finucane 1995). Ζ γελεηηθή ζχλζεζε ηνπ αηφκνπ είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαβήηε θαη επηδεηλψλεηαη 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δπηπιένλ, ν κεηαβνιηζκφο ηεο 

γιπθφδεο αιιάδεη κε ηελ απμαλφκελε ειηθία. Ζ πξνθαινχκελε απφ γιπθφδε 

απειεπζέξσζε ηλζνπιίλεο θαη ε κεζνιαβνχκελε απφ ηε γιπθφδε απφξξηςε γιπθφδεο 
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αιιάδνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε δπζαλεμία ζηε γιπθφδε (Iozzo et al., 1999). Δίλαη 

ζεκαληηθφ φηη ν βαζκφο ηεο κείσζεο ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο είλαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλήο ζε έλα θνξηίν γιπθφδεο απφ ηνπ ζηφκαηνο παξά ζε ελδνθιέβηα γιπθφδε. Ζ 

ζεκαζία απηνχ ηνπ δεηήκαηνο γηα ηελ θιηληθή θξνληίδα είλαη άγλσζηε, αιιά κπνξεί λα 

είλαη ζρεηηθή κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαγλσζηηθήο θαη ππνγιπθαηκηθήο δηαρείξηζεο. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παζνθπζηνινγηθφο κεραληζκφο πνπ ππνθξχπηεη ηε δπζαλεμία ζηε 

γιπθφδε ζε ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο είλαη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, ηδηαίηεξα ε 

αληίζηαζε ησλ ηζηψλ ζηε δηακεζνιαβνχκελε απφ ηλζνπιίλε απφξξηςε γιπθφδεο 

(Ferrannini 1996). πγθεθξηκέλα, ην άηνκν κπνξεί λα παξάγεη επαξθείο πνζφηεηεο 

ηλζνπιίλεο, αιιά νη ηζηνί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηλζνπιίλε θαη ε γιπθφδε δελ 

εηζέξρεηαη εχθνια ζηα θχηηαξα. Κάησ απφ ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο, ην άηνκν 

παξνπζηάδεη ιίγα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε. Χζηφζν, νη 

θαηαζηάζεηο άγρνπο απμάλνπλ πεξαηηέξσ ηνλ βαζκφ ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θαη 

κπνξεί λα εκθαληζηεί κεηαβνιηθή αλεπάξθεηα θαη λα απαηηεζεί ζεξαπεία. Γελ είλαη 

ζαθέο εάλ ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ιφγσ ειηθίαο είλαη κέξνο ηεο θαλνληθήο 

δηαδηθαζίαο γήξαλζεο ή είλαη απνηέιεζκα αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ ζπκβαίλνπλ κε 

ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, εηδηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο θξνληίδαο. Καη νη δχν παξάγνληεο 

έρνπλ πηζαλψο ξφιν. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ππνθείκελν κεραληζκφ, ην απνηέιεζκα είλαη φηη νη ειηθησκέλνη 

ζπρλά δηαγηγλψζθνληαη φηαλ αξξσζηαίλνπλ θαη είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηε δηάγλσζε ή ηα θαζήθνληα απηνεμππεξέηεζεο πνπ απαηηνχληαη. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο 

κπνξεί λα εληνπίζεη άηνκα κε δπζαλεμία ζηε γιπθφδε θαη λα επηηξέςεη ηελ έγθαηξε 

εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηακφξθσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο. Ο έιεγρνο 

γηα ηηο ππάξρνπζεο επηπινθέο ηνπ δηαβήηε είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ησλ πξνγξακκάησλ 

δηαινγήο, θαζψο πάλσ απφ ην 20% ησλ λενδηαγλσζζέλησλ ειηθησκέλσλ έρνπλ ήδε 

επηπινθέο (National Health and Medical Research Council  1992). 

Οη αδχλαηνη ειηθησκέλνη έρνπλ κεησκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο, αιιά ειάρηζηε αληίζηαζε 

ζηελ ηλζνπιίλε, ε νπνία έρεη επηπηψζεηο ζηε δηαρείξηζε. Σα παρχζαξθα ειηθησκέλα 

άηνκα έρνπλ ζπλήζσο αλέπαθε έθθξηζε ηλζνπιίλεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε γιπθφδε 
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(ζπρλά ππεξηλζνπιηλαηκία), αιιά εκθαλίδνπλ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (Meneilly & 

Elliott 1999). Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε κεησκέλε ξνή αίκαηνο εκθαλίδεηαη 

ζε ειηθησκέλνπο παρχζαξθνπο αλζξψπνπο κε αληνρή ζηελ ηλζνπιίλε (Meneilly & Elliott 

1999). 

Αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη νη απηνάλνζνη παξάγνληεο θαη ε θαηαζηξνθή 

ησλ β-θπηηάξσλ παίδνπλ ξφιν ζηελ παζνγέλεζε ηνπ δηαβήηε ζε έλα ππνζχλνιν 

ειηθησκέλσλ κε δηαβήηε. Απηνί νη άλζξσπνη ζπρλά έρνπλ πςειά επίπεδα θπηηάξσλ 

λεζηδίσλ θαη αληηζσκάησλ GAD, ηα νπνία απνηεινχλ δείθηεο θαηαζηξνθήο απηνάλνζσλ 

β-θπηηάξσλ (Zimmet 1999). Ζ παξνπζία απηψλ ησλ αληηζσκάησλ πξνβιέπεη ηελ αλάγθε 

γηα ηλζνπιίλε. Μεξηθνί εκπεηξνγλψκνλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε δνθηκή αληηζσκάησλ GAD 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε 

δηαβήηε έρεη θχηηαξα θπηηάξσλ λεζηδίσλ θαη αληηζψκαηα GAD (Zimmet 1999). Άιινη 

πηζηεχνπλ φηη ε θιηληθή ζεκαζία απηψλ ησλ αληηζσκάησλ ζε ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο 

θαη αλ πξνβιέπνπλ ηελ αλάγθε γηα ηλζνπιίλε ή ξφιν γηα ζεξαπείεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ 

απηνάλνζε θαηαζηξνθή ηνπ παγθξέαηνο δελ είλαη μεθάζαξε (Sinclair & Finucane 1995). 

Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ππνθείκελε κεηαβνιηθή αλσκαιία 

φηαλ απνθαζίδνληαη νη επηινγέο ζεξαπείαο. Γηα παξάδεηγκα, νη άπαρνη ειηθησκέλνη έρνπλ 

βαζηά εμαζζελεκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε γιπθφδε θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε ηλζνπιίλε είλαη ε ζεξαπεία επηινγήο (Holt, et al, 2017). Σα παρχζαξθα άηνκα 

ρξεηάδνληαη ζεξαπείεο πνπ εληζρχνπλ ηε κεζνιαβνχκελε απφ ηλζνπιίλε απφξξηςε 

γιπθφδεο (κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε) φπσο ε κεηθνξκίλε (Holt, et al, 

2017). Ζ γιπθφδε κπνξεί επίζεο λα δηεγείξεη ηε δηθή ηεο πξφζιεςε απνπζία ηλζνπιίλεο. 

Απηφ είλαη γλσζηφ σο δηακεζνιαβνχκελε απφ ηε γιπθφδε απφξξηςε γιπθφδεο θαη 

ζπκβαίλεη ππφ ζπλζήθεο λεζηείαο θαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, φπνπ ην 70% ηεο 

πξφζιεςεο γιπθφδεο ιακβάλεη ρψξα κέζσ απηνχ ηνπ κεραληζκνχ. Σν θαηλφκελν απηφ 

είλαη γλσζηφ σο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γιπθφδεο. ε πγηείο ειηθησκέλνπο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γιπθφδεο κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεζηείαο, αιιά είλαη 

θπζηνινγηθή ππφ ζπλζήθεο ππνγιπθαηκίαο. Οη ειηθησκέλνη κε δηαβήηε έρνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε δπζιεηηνπξγία ηεο γιπθφδεο. Ζ αηηία απηψλ ησλ αλσκαιηψλ είλαη πξνο ην 

παξφλ άγλσζηε θαη κπνξεί λα γίλεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή ζην κέιινλ (Holt, et al, 
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2017). 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε ζε ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο 

είλαη νη αιιαγέο ζηελ απφξξηςε ηεο νξκνληθήο αληίδξαζεο, ηδηαίηεξα ε γιπθαγφλε θαη ε 

απμεηηθή νξκφλε, ζηελ ππνγιπθαηκία ζε θπζηνινγηθνχο ειηθησκέλνπο θαη ζε αθφκε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε άηνκα κε δηαβήηε. Καηά ζπλέπεηα, ηα απηφκαηα ππνγιπθαηκηθά 

πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα κπνξεί λα κελ αλαγλσξίδνληαη  (Holt, et al, 2017). Δπηπιένλ, 

νη ειηθησκέλνη έρνπλ ζεκαληηθά κεησκέλε ςπρνθηλεηηθή απφδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ππνγιπθαηκίαο πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα ζεξαπεχζνπλ θαηάιιεια ηελ ππνγιπθαηκία, αθφκε 

θαη αλ έρνπλ θαηαξηηζηεί θαηάιιεια γηα ηελ ππνγιπθαηκία (Holt, et al, 2017). 

 

 2.2.3 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη ειηθησκέλνη 

 

Οη παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο επεξεάδνπλ εάλ ή φρη γελεηηθά επαίζζεηα άηνκα 

αλαπηχζζνπλ δηαβήηε φηαλ κεγαιψλνπλ. Ο δηαβήηεο είλαη πηζαλφηεξν λα αλαπηπρζεί ζε 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ: 

● έρνπλ δίαηηεο πςειέο ζε απιή δάραξε θαη θνξεζκέλα ιηπαξά πνπ νδεγνχλ ζε 

παρπζαξθία, ππεξγιπθαηκία θαη ππεξιηπηδαηκία. Σέηνηεο δίαηηεο είλαη ζπρλά ειιηπείο ζε 

ζεκαληηθέο βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία ιφγσ ηεο παξαγσγήο ειεχζεξσλ ξηδψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε βιάβε ησλ ηζηψλ. Σα αληηνμεηδσηηθά ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ βηηακίλε 

C θαη E βειηηψλνπλ ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα. Σα 

ζπκπιεξψκαηα ςεπδαξγχξνπ θαη καγλεζίνπ βειηηψλνπλ επίζεο ην κεηαβνιηζκφ ηεο 

γιπθφδεο (Paolisso et al., 1994). 

● Δίλαη παρχζαξθνη, εηδηθά αλ έρνπλ παρπζαξθία. 

● Δίλαη αλελεξγά. 

● Καηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθφ αιθνφι, ην νπνίν πξνδηαζέηεη ην άηνκν ζε 

δηαηαξαγκέλεο αζζέλεηεο θαη ππνζηηηζκφ. 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ επίζεο λα ζπλεηζθέξνπλ, γηα παξάδεηγκα, 
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ζε άηνκα κε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα (Gullitural et al., 2003). 

 2.2.4 Δπηδξάζεηο ησλ θαξκάθσλ 

 

Πνιινί ειηθησκέλνη έρνπλ ζπλππάξρνπζεο αζζέλεηεο θαη αιιειεπηδξψληεο αζζέλεηεο 

πνπ απαηηνχλ θάξκαθα. Ζ ίδηα ε αζζέλεηα κπνξεί λα πξνδηαζέζεη ην άηνκν ζηηο 

αλσκαιίεο ηεο γιπθφδεο, γηα παξάδεηγκα αζζέλεηεο ηνπ ζπξενεηδνχο θαη κφιπλζεηο. 

Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα θάξκαθα πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη ζπλήζσο γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

πξνυπάξρνπζσλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλερψλ αζζελεηψλ πξνθαινχλ αληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε, φπσο ηα ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά, ηα γιπθνθνξηηθνεηδή θαη νξηζκέλα 

αληηςπρσζηθά θάξκαθα, φπσο ε νιαλδαπίλε, ε νπνία κπνξεί λα κελ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε βάξνπο (Proietto 2004). Ζ δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νιαλδαπίλε ζπκβαίλεη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο 

ζε 73% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σν βάξνο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα ελζαξξχλεηαη ν 

πγηεηλφο ηξφπνο δσήο. Παξφιν πνπ ν δηαβήηεο θαίλεηαη λα είλαη έλαο θίλδπλνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νιαλδαπίλε, ην θάξκαθν είλαη πην απνηειεζκαηηθφ θαη θαιχηεξα 

αλεθηφ απφ πνιιά άιια αληηςπρσζηθά θαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά. Ζ ππεξγιπθαηκία ζπλήζσο επηιχεηαη φηαλ απνζπξζεί ην 

θάξκαθν (Proietto 2004). 

 2.3 Διάγνυζη ηος διαβήηη ζε ηλικιυμένοςρ 

 

Ζ έγθαηξε αλίρλεπζε γηα ηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο πγείαο είλαη απαξαίηεηε. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε απαηηεί πςειφ βαζκφ ππνςίαο θαη 

ηαθηηθήο εμέηαζεο, θαζψο πνιινί ειηθησκέλνη κε θαζηεξσκέλν δηαβήηε είλαη 

αζπκπησκαηηθνί (Sinclair & Finucane 1995). Χζηφζν, πνιινί ειηθησκέλνη εκθαλίδνπλ 

κφλν κε ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα ηα νπνία κπεξδεχνληαη κε ηε «θπζηνινγηθή 

γήξαλζε». Αθφκα θαη ηα θιαζηθά ζπκπηψκαηα ελδέρεηαη λα κελ ππάξρνπλ. 

Ο επηπνιαζκφο ηνπ δηαβήηε, δηαγλσζκέλνο θαη κε δηαγλσζκέλνο, κεηά απφ 80 ρξφληα 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΠΟΤΥΛΖ ΑΘΖΝΑ-ΜΑΡΗΑ & ΛΑΕΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ-ΝΑΣΑΛΗΑ 

28 

 

ειηθίαο κπνξεί λα θζάζεη ην 80% (Sinclair & Finucane 1995). Ζ θαηάιιειε ζεξαπεία 

κεηψλεη ηε λνζεξφηεηα θαη επηηξέπεη ηελ θαηάιιειε παξεγνξεηηθή θξνληίδα. Ζ δνθηκή 

αλνρήο γιπθφδεο απφ ηνπ ζηφκαηνο (OGTT) δελ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζε άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ: 

● έρνπλ ήδε κηα δηάγλσζε δηαβήηε επεηδή κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ππεξγιπθαηκία 

θαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ππεξγιπθαηκηθψλ βξαρππξφζεζκσλ επηπηψζεσλ. 

● Έρνπζλ γιπθφδε ζην αίκα λεζηείαο> 7 mmol / L, εηδηθά εάλ ππάξρνπλ 

ζπκπηψκαηα. 

● Δίλαη άξξσζηα ή ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ κεηαβνιηθφ ζηξεο, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ςεπδψο ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Ζ εμέηαζε ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κεηά ηελ αλάθηεζε ηνπ αηφκνπ. Ζ 

ππεξγιπθαηκία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

● Δίλαη ρξφληα ππνζηηηζκέλα, επεηδή ην άηνκν κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλα 

απνζέκαηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζην άγρνο ηνπ θνξηίνπ γιπθφδεο. 

● Δίλαη ζην θξεβάηη γηα ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο (Sinclair & Finucane 1995). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ππνθείκελσλ κεηαβνιηθψλ αλσκαιηψλ βειηηψλεη ζεκαληηθά ην 

απνηέιεζκα. Οη δνθηκαζίεο ηξηρνεηδνχο γιπθφδεο αίκαηνο δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ δηαβήηε θαη ζπληζηψληαη δείγκαηα θιεβηθνχ αίκαηνο. 

 2.3.1 Πξόιεςε θαη έιεγρνο 

Όια ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηαθηηθά γηα ηνλ δηαβήηε. Ο 

έιεγρνο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ αηφκσλ πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ δηαβήηε θαη κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηπραίαο θιεβηθήο γιπθφδεο ζην πιάζκα, αιιά 

δείγκαηα λεζηείαο ή OGTT έρνπλ κεγαιχηεξε πξνγλσζηηθή αμία (WHO 2011). 

Παξέρνπλ, σζηφζν, πξφζζεηε έκθαζε ζην άηνκν. Γχν δηαγλσζηηθά απνηειέζκαηα 

δνθηκψλ ζε δχν μερσξηζηέο εκέξεο απαηηνχληαη, εθηφο εάλ ππάξρνπλ ζαθή ζπκπηψκαηα 

δηαβήηε. 

ήκεξα δηαβήηεο είλαη γλσζηφο σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο 
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πγείαο θαη είλαη ε πέκπηε θχξηα αηηία ζλεζηκφηεηαο ζηνλ θφζκν (Roglic et al 2000). ηελ 

αζζέλεηα απηή δίλεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή ιφγσ ηνπ πςεινχ ηεο επηπνιαζκνχ, ηνπ 

επηβαιιφκελνπ θφζηνπο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη ησλ δηαθφξσλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηνπο αζζελείο (Dickson 1999). Ζ ππνηνλία απφ ρξφληεο επηπινθέο ηνπ 

δηαβήηε νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ζαλάησλ, 

επηβάιιεη κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία 

θαη επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. (Funnell & 

Anderson 2004). Έηζη, πνιινί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ν δηαβήηεο αλήθεη ζην άηνκν θαη 

ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Heisler 2005,  Anderson & Funnell 2005) θαζψο ε χπαξμε ηνπ σο 

ρξφληα αζζέλεηα δηαηαξάζζεη ηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνπ αηφκνπ θαη ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο (Telford 2006), απεηιεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλεμαξηεζία θαη δεκηνπξγεί κηα 

αίζζεζε λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ άιιεο (Oki & Hoshi 2004). 

 2.4 Η ππόκληζη ηηρ ανάπηςξηρ αποηελεζμαηικών 

ζςζηημάηυν πεπίθαλτηρ για ηοςρ ηλικιυμένοςρ 

 

Σα ζπζηήκαηα έθηαθηεο θξνληίδαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε ιφγσ ηεο πνιχπινθεο θχζεο ηνπ δηαβήηε θαη ησλ επηπινθψλ 

ηνπ. Σα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θξνληίδαο αθνινπζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βαζηζκέλεο ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη θηινζνθία πεξίζαιςεο 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή (Sinclair & Barnett 1993). Ο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ 

θξνληίδαο γηα ειηθησκέλα άηνκα κε δηαβήηε είλαη λα επηηεπρζεί βέιηηζηνο κεηαβνιηθφο 

έιεγρνο γηα ηελ πξφιεςε νμεηψλ θαη ρξφλησλ επηπινθψλ. Πνιιά ζπζηήκαηα 

ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα έλα κνληέιν εηαηξηθήο ζρέζεο ζην νπνίν ην άηνκν 

ελζαξξχλεηαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε θξνληίδα ηνπ θαη ππνδεηθλχεη φηη ν ξφινο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη λα ππνζηεξίδνπλ ην άηνκν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο (Sinclair & Barnett 1993). 

Οη ειηθησκέλνη ζπρλά έρνπλ δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ιφγσ ζσκαηηθψλ 

αλαπεξηψλ, επηπινθψλ δηαβήηε θαη ζπρλά ιακβάλνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν επίπεδν 

δηαβήηε απφ φ, ηη ηα ελεξγά, θηλεηά άηνκα (Sinclair & Barnett 1993, Gadsby 1994, 
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Farooqi & Sorrie 1999). 

Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ 

κε δηαβήηε. Οη ειηθησκέλνη ζπρλά απνθιείνληαη απφ έξεπλεο θαη κειέηεο έξεπλαο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή πξαθηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Μειέηε Γηαβήηε ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ε Γνθηκή Δπηπινθψλ Διέγρνπ Γηαβήηε, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο ζηε ζπλεξγαζία κε ειηθησκέλνπο (Forbes et al 2002a, 

2002b) . Έηζη, ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θξνληίδαο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

θξνληίδαο ηνπ δηαβήηε ησλ ειηθησκέλσλ είλαη δχζθνιε θαη ζεκαληηθή. Οη λνζειεπηέο 

θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο. 

Αλεμάξηεηνη Αδύλακνη Ζιηθησκέλνη 

Απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ γεληθά αξθεηά αλεμάξηεηνη θαη ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ ηα δηθά 

ηνπο ςψληα θαη λα θξνληίζνπλ ηελ πξφζβαζε έμσ απφ ηα ζπίηηα ηνπο αλεμάξηεηα. 

Χζηφζν, ζεσξήζεθαλ επίζεο «εχζξαπζηνη» εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο ζπλλνζεξφηεηάο 

ηνπο θαη ηεο παξνπζίαο επηπινθψλ ηνπ δηαβήηε, ηδηαίηεξα ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο 

(Sinclair 2000). 

Δμαξηεκέλνη Αδύλακνη Ζιηθησκέλνη 

Απηή ε νκάδα είρε επίζεο πνιιαπιέο ζπλλνζεξφηεηεο θαη εμαξηηφηαλ απφ άιινπο γηα 

ζσκαηηθή θξνληίδα θαη ππνζηήξημε. Δίραλ εμαηξεηηθή δπζθνιία λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο έμσ απφ ηα ζπίηηα ηνπο ρσξίο βνήζεηα (Sinclair 2000). 

Τςειά Δμαξηώκελνη Αδύλακνη Ζιηθησκέλνη 

Οη άλζξσπνη απηήο ηεο νκάδαο είραλ δηαλνεηηθή θαη ζσκαηηθή βιάβε πνπ πξνθάινπζε 

γλσζηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, πνπ ήηαλ ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ηνπ δηαβήηε. Σα ειηθησκέλα άηνκα πνπ εμαξηψληαη απφ 

επαίζζεηα άηνκα είλαη πηζαλφ λα δνπλ ζε πεξηζάιςεηο θξνληίδαο πςειήο εμάξηεζεο ή λα 

ππνζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζπίηη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη θξνληηζηέο 

ζπρλά ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη πξφζβαζε ζε θξνληίδα αλαθνχθηζεο (Sinclair 2000). 
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 2.6 Μονηέλα θπονηίδαρ 

 

Σα κνληέια αζζελείαο θαη αδπλακίαο παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ 

θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο. Δλψ είλαη αθφκε ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη θξνληίδα ζε 

αηνκηθή βάζε, ηα κνληέια απηά κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα 

θαη ην πιαίζην ηεο πεξίζαιςεο. 

Δμαξηεκέλνη Αδύλακνη Ζιηθησκέλνη 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ είλαη λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαθφ κεηαβνιηθφ έιεγρν θαη ηε 

ρξήζε θαξκάθσλ θαη λα πξνσζεζεί ε πνηφηεηα δσήο. Βαζηθφ ζηνηρείν θξνληίδαο ζε 

απηφ ην κνληέιν είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ζεκαληηθνχο άιινπο, φπσο νη επίζεκνη θαη 

άηππνη θξνληηζηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην άηνκν λα εθπιεξψζεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ 

αλάγθεο, ζε απνθάζεηο πεξίζαιςεο δηαθνξεηηθά είλαη πηζαλφ φηη ε θξνληίδα κπνξεί λα 

απνηχρεη. Ζ παξάδνζε θξνληίδαο ζε απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

επηζθέςεηο λνζνθφκνπ ζην ζπίηη, είηε απφ λνζνθφκα ηεο θνηλφηεηαο είηε απφ 

εηδηθεπκέλν λνζνθφκν γηα δηαβεηηθνχο, ή ηελ παξνρή νξγαλσκέλεο κεηαθνξάο ζε 

εγθαηαζηάζεηο εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη ξαληεβνχ. Ζ λνζειεπηηθή θξνληίδα επηηξέπεη 

ηελ πιήξε αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ θαη βειηηψλεη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηε θξνληίδα ηνπ δηαβήηε. 

Τςειά Δμαξηώκελνη Αδύλακνη Ζιηθησκέλνη 

Ο ζηφρνο ηεο θξνληίδαο γηα ηνπο πνιχ εμαξηεκέλνπο ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο είλαη 

θαηά θχξην ιφγν παξεγνξεηηθφο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα δσήο θαη λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα δπζκελή ζπκπηψκαηα φπσο ε ππεξβνιηθή δίςα θαη ε πνιπνπξία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ειέγρεηαη ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο γηα λα απνθχγεηε απηά ηα 

ζπκπηψκαηα θαη ηηο νμείεο επηπινθέο, φπσο ε δηαβεηηθή θεηνμέσζε (DKA) ή ν 

ππεξνζκσηηθφο κε θεηνηηθφο δηαβεηηθφο θψλνο (HONK). Ζ θξνληίδα ζα πξέπεη λα είλαη 

παξφκνηα κε εθείλε πνπ παξέρεηαη ζε ειηθησκέλα εμαξηψκελα άηνκα Χζηφζν, ε 

θξνληίδα παξέρεηαη ζπρλά ζε ηδξχκαηα φπσο λνζειεπηηθφ ίδξπκα. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
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εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο θξνληίδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κεθαιαηο 3ο . Κοηλφληθε Δργαζηα θαη ειηθφκέλοη 

 

Ζ θνηλσληθή εξγαζία είλαη έλα επάγγεικα πνπ πξνάγεη ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη 

αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε θαη απειεπζέξσζε ησλ 

αλζξψπσλ. Οη αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 

ζπιινγηθήο επζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηαθνξψλ απνηεινχλ θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κνηλσληθψλ Δξγαδσκέλσλ (IFSW), 2014). 

Τπνζηεξηδφκελεο απφ ζεσξίεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη γεγελψλ γλψζεσλ, θνηλσληθήο εξγαζίαο δεζκεχεη 

αλζξψπνπο θαη δνκέο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο θαη λα βειηηψζεη ηελ 

επεκεξία. 

Ζ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο αληαλαθιά ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη ηηο αλζξψπηλεο αμίεο, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ επηβίσζε ησλ αηφκσλ, 
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ησλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ην έξγν ηεο θαζνδεγείηαη απφ δχν βαζηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία θαη 

πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε: α) πψο δνπλ νη άλζξσπνη απφ βηνπνξηζηηθή άπνςε 

(εηζφδεκα, ζηέγαζε, ζίηηζε, έλδπζε, πγεία, απαζρφιεζε) θαη β) πψο δνπλ απφ 

ςπρνθνηλσληθή άπνςε (δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εθπαίδεπζε, ςπραγσγία) (Καιιηληθάθε, 

1998). 

  

 Ζ θνηλσληθή εξγαζία βαζίδεηαη ζην ζεβαζκφ ηεο έκθπηεο αμίαο θαη αμηνπξέπεηαο 

φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη επαθφινπζα απηνχ. 

 Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα ππεξαζπίδνληαη ηε θπζηθή, ςπρνινγηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη επεμία θάζε αηφκνπ. Απηφ ζεκαίλεη: 

 

1.Να ζέβνληαη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο (απην-πξνζδηνξηζκνχ). Οη Κνηλσληθνί 

Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα πξνσζνχλ ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα 

θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο θαη λα παίξλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο, αλεμαξηήησο 

απφ ηηο αμίεο θαη ηηο επηινγέο ηεο δσήο ηνπο, αξθεί απηφ λα κελ απεηιεί ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ. 

 

2. Να πξνσζνχλ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη 

λα πξνσζνχλ ηελ πιήξε εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, κε ηξφπνπο πνπ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα είλαη ελδπλακσκέλνη, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δσή ηνπο. 

3. Να θέξνληαη ζε θάζε άηνκν σο κία νιφηεηα. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη 

λα αζρνινχληαη κε ηελ νιφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο, ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. 

4. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηηο δπλάκεηο φισλ ησλ 
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αηφκσλ, 

νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνσζνχλ ηελ ελδπλάκσζή ηνπο 

(Γηεζλήο Κψδηθαο Γενληνινγίαο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ IFSW, 2004). 

Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί έρνπλ ηελ επζχλε λα πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ζε 

ζρέζε κε ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα θαη ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

δνπιεχνπλ. Απηφ ζεκαίλεη: 

 

1. Να αληηπαιεχνπλ ηελ αξλεηηθή δηάθξηζε. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί έρνπλ ηελ 

επζχλε λα αληηπαιεχνπλ ηηο αξλεηηθέο δηαθξίζεηο ζηε βάζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε 

ηθαλφηεηα, ειηθία, θνπιηνχξα, γέλνο ή θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνιηηηθέο απφςεηο, ρξψκα δέξκαηνο, θπιεηηθά ή άιια θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ή πλεπκαηηθέο δνμαζίεο (πηζηεχσ). 

 

2. Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

θνηλσληψλ, ζηηο νπνίεο δξνπλ ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπο ηηο αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο, 

νκαδηθέο θαη θνηλνηηθέο δηαθνξέο. 

 

3. Να δηαλέκνπλ ηηο πεγέο ηζφηηκα (δίθαηα). Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ (εμαζθαιίδνπλ) πσο νη πεγέο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δηαλέκνληαη 

δίθαηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο. 

4. Να πξνθαινχλ (αληηπαιεχνπλ) ηηο άδηθεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο. Οη Κνηλσληθνί 

Λεηηνπξγνί έρνπλ θαζήθνλ λα εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ησλ εξγνδνηψλ ηνπο, ζε απηνχο 

πνπ δεκηνπξγνχλ πνιηηηθέο, ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ζην γεληθφ θνηλφ, φπνπ νη πεγέο ή ε 

δηαλνκή ησλ πεγψλ είλαη αλεπαξθείο, νη πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο είλαη θαηαπηεζηηθέο, 

άδηθεο ή επηβιαβείο. 

5. Να δνπιεχνπλ κε αιιειεγγχε. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα πξνθαινχλ (αληηπαιεχνπλ) ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ (ζπληεινχλ) 
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ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ζηηγκαηηζκφ ή ππνδνχισζε θαη λα δνπιεχνπλ κε ζηφρν κηα 

θνηλσλία πνπ λα ηνπο εληάζζεη φινπο (Γηεζλήο Κψδηθαο Γενληνινγίαο Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ IFSW, 2004). 

 Οη ειηθησκέλνη απνηεινχλ έλα απμαλφκελν πνζνζηφ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 

θαη απηή ε κεηαηφπηζε πιεζπζκνχ έρεη ζνβαξέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ(Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κνηλσληθψλ 

Δξγαδνκέλσλ 1999). Δίλαη γεγνλφο πσο νη ειηθησκέλνη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Όπσο αλαθέξεηαη 

απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ην ζέκα ησλ ειηθησκέλσλ απνηειεί κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν θφζκνο ζηνλ 21ν αηψλα, κε 

δεδνκέλν φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

απμάλεηαη ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, ιφγσ ηεο επηκήθπλζεο ηεο 

δηάξθεηαο δσήο θαη ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ. ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα 

παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ νη ειηθησκέλνη απφ 7.4% πνπ ήηαλ 

ην 1951 ζήκεξα θαιχπηνπλ ην 12-15% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο γνληκφηεηαο (Βαληαξάθεο, 2000). 

  Οη κεγάινη ελήιηθεο ζπκβάιινπλ πνιχηηκα ζηελ θνηλσλία, ηφζν πιηθά φζν θαη 

άπια, ελψ νη λέεο γεληέο επσθεινχληαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο (Γηεζλήο Οκνζπνλδία 

Κνηλσληθψλ Δξγαδνκέλσλ. (1999)). Ζ απμεκέλε καθξνδσία θαη ε απμαλφκελε παξνπζία 

ειηθησκέλσλ ελειίθσλ δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο ηφζν γηα αηνκηθή φζν θαη γηα 

θνηλσληθή αλάπηπμε. Σαπηφρξνλα, απαηηνχληαη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, 

ππεξεζίεο θαη έξεπλα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επεκεξίαο ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ θαη γηα 

ηελ εμάιεηςε ηεο ειηθίαο πνπ εκπνδίδεη ηνπο ειηθησκέλνπο λα δνπλ κε αμηνπξέπεηα, λα 

αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πφξνπο (Δζληθή 

Έλσζε Κνηλσληθψλ Δξγαδνκέλσλ-ΖΠΑ (2006)) . Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη ζε 

ζέζε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο ελήιηθεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

πξναγσγή πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ θηιηθψλ πξνο ηε γήξαλζε, θαζψο θαη γηα ηελ 

παξνρή πνιηηηζηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε ειηθησκέλνπο ελήιηθεο. 

 Αλ θαη νη ειηθησκέλνη απνηεινχλ βαζηθνχο πφξνπο γηα ηηο θνηλφηεηέο ηνπο, 
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αληηκεησπίδνπλ κεγάιν θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο θαζψο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά 

θνηλσληθή ππνηίκεζε θαη θηψρεηα φηαλ εγθαηαιείπνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο (Γηάζθεςε 

ηεο Υάγεο γηα ην ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην2000). Δπηπιένλ, νη ειηθησκέλνη ελήιηθεο πνπ 

αλαδεηνχλ ππνζηήξημε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλά είηε ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο αγξνηηθέο 

θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, είηε ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ θαθή πνηφηεηα ή δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία (Γηάζθεςε ηεο Υάγεο 

γηα ην ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην 2000). 

 Ζ πξφζβαζε ζηελ παηδεία, ηελ αξηζκεηηθή θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε - 

πξνζαξκνζκέλε αλάινγα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ 

- δηεπθνιχλεη επίζεο ηε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηελ 

απφιαπζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ γελεψλ, φπσο είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο νη λεψηεξεο γεληέο θαζνδεγνχλ ηνπο 

ειηθησκέλνπο ελήιηθεο ζε δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο, εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη ηε γλψζε ησλ ειηθησκέλσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη, νη ειηθησκέλνη λα εξγάδνληαη 

σο κέληνξεο, δηακεζνιαβεηέο θαη ζχκβνπινη, κεηαθέξνληαο ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο γλψζεηο ηνπο ζηηο λεφηεξεο γεληέο. Ζ βειηίσζε ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ε εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο ζε 

φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο είλαη θξίζηκε. Ζ θηψρεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο, φπσο θαη 

ζε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο, επηδεηλψλεη ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ζπκβάιιεη 

ζηελ θαθή πγεία θαη ηελ ςπρηθή πγεία θαη δηαβξψλεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεη θαη λα 

ιεηηνπξγεί ηφζν αλεμάξηεηα φζν θαη αιιειεμαξηψκελα - φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα 

θαηάιιεια ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ή ηζνδχλακα ζπζηήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο (ηα 

νπνία πξνζαξκφδνληαη ζην βηνηηθφ επίπεδν θάζε θνηλσλίαο θαη είλαη δηαζέζηκα ηφζν ζε 

επίζεκνπο φζν θαη ζε αλεπίζεκνπο ηνκείο) είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ζηελ ηξίηε ειηθία (Γηεζλήο Οκνζπνλδία 

Κνηλσληθψλ Δξγαδνκέλσλ 1999). 

 Οη πξννπηηθέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ηεο 

απηνδηάζεζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ πξνζψπνπ ζην πεξηβάιινλ, απνηεινχλ ην ζεκέιην γηα 
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φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ζε γεξαηεηά. Οη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ ππνζηήξημε θαη παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνπο ζηφρνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

επλντθψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ζηελ ηξίηε ειηθία (Δζληθή Έλσζε Κνηλσληθψλ 

Δξγαδνκέλσλ-ΖΠΑ, 2005). 

 Οη πξσηνβνπιίεο πξνψζεζεο ηεο πγείαο πξνζθέξνπλ ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη 

ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ ηηο γλψζεηο θαη ηα εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο. Γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία, ε δηαηήξεζε ηεο κέγηζηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε πιήξεο θνηλσληθή έληαμε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

 Έλα ηζρπξφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ γεξηαηξηθή θαη ηε 

γεξνληνινγία -πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπαγγεικαηηθψλ θαη ησλ άηππσλ θξνληηζηψλ, 

φπσο ε νηθνγέλεηα θαη άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο- είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ. Αλ θαη νη ηαηξηθέο πξνφδνπο 

έρνπλ απμήζεη φρη κφλν ηε δηάξθεηα δσήο αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο πνιιψλ 

ειηθησκέλσλ, δελ πξέπεη λα παξακειεζνχλ νη ςπρνθνηλσληθέο πηπρέο ηεο γήξαλζεο - θαη 

ν θξίζηκνο ξφινο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο επεκεξίαο ησλ 

ειηθησκέλσλ ελειίθσλ. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη κνλαδηθά πξνεηνηκαζκέλνη λα 

βνεζήζνπλ ηφζν ηνπο επίζεκνπο φζν θαη ηνπο άηππνπο θξνληηζηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα παξάζρνπλ ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηεο θξνληίδαο πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζηελ ηξίηε ειηθία (Chau, & Edelman,, 2001). 

Γηαζθάιηζε θαη ελεξγνπνίεζε ππνζηεξηθηηθώλ πεξηβαιιόλησλ 

 Ζ δηαζθάιηζε θαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηνπο ελήιηθεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο απαηηεί ηελ πξνζνρή ζε πέληε παξάγνληεο: 

● αζθαιή, πξνζβάζηκε θαη πξνζηηή ζηέγαζε 

● ππνζηήξημε θαη αλαθνχθηζε νηθνγελεηαθψλ θαη άιισλ άηππσλ θξνληηζηψλ 

● ηελ πξφιεςε θαη ηε κείσζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ ειηθησκέλσλ 
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● ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ 

●  θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ ageism. 

 Ζ δξάζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε κείσζε φισλ ησλ κνξθψλ παξακέιεζεο θαη 

θαθνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ, καδί κε ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο 

ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο πνπ εηδηθεχεηαη κε ηελ ηξίηε ειηθία (Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας 2002). 

 Ο WHO (2007) πξνζδηνξίδεη έλα νξηζκέλν παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ 

θαθνπνίεζε ειηθησκέλσλ: 

● θνηλσληθή απνκόλσζε. ε θνηλσληθή απεηθφληζε ησλ ειηθησκέλσλ σο αδχλακσλ, 

αδχλακσλ θαη εμαξηεκέλσλ. θαη ηε δηάβξσζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ νηθνγελεηαθψλ 

γελεψλ. Παξφιν πνπ νη ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ παξακέιεζε ησλ ειηθησκέλσλ, ηα ππάξρνληα δίθηπα 

πγείαο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ παξέρνπλ γεληθά ππεξεζίεο φπσο θαηαθχγηα έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη νκάδεο ππνζηήξημεο. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ην απμαλφκελν πξφβιεκα ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη γηα ηε 

κείσζε ησλ ζηεξενηχπσλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

απμεκέλεο θαθνπνίεζεο, ηεο ακέιεηαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ειηθησκέλσλ 

ελειίθσλ. 

 Καζψο ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ απμάλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν, νη ελήιηθεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ 

θνηλσλία. Ζ ελδπλάκσζε θαη ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ πνηθίιιεη 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Οη ειηθησκέλνη ζε κεξηθέο ρψξεο ελεξγά θαη 

απνηειεζκαηηθά παξάγνπλ θαη πξνσζνχλ πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. ζε πνιιέο ρψξεο, σζηφζν, νη ειηθησκέλνη δελ νξγαλψλνληαη θαη 

αγσλίδνληαη λα ελζσκαηψζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζε δεκφζην δηάινγν θαη θνηλσληθή 

πνιηηηθή. Οη αξλεηηθέο εηθφλεο ηεο γήξαλζεο, ζηηο νπνίεο νη ίδηνη νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί δελ είλαη άλνζνη, ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 
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ειηθησκέλσλ ελειίθσλ. Οη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ζπρλά ηελ 

πξσηνβνπιία λα πξνσζήζνπλ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ειηθησκέλσλ κέζσ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο (Ηνωμένα Έθνη. (2007)). Με ηελ εμέηαζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ειηθίαο ηνπο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη άιινη επαγγεικαηίεο δηαδξακαηίδνπλ επίζεο 

βαζηθφ ξφιν ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ. 

 Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη ζε κηα κνλαδηθή ζέζε λα δεκηνπξγνχλ, λα 

εθαξκφδνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα, ππεξεζίεο θαη έξεπλα πνπ 

σθεινχλ ηνπο ειηθησκέλνπο. Αλαγλσξίδνληαο φηη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ πιήηηεη 

βαζηά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, ζηεξίδνληαη νη αθφινπζεο πνιηηηθέο αξρέο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ επεκεξία φισλ ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ (WHO, 2007): 

● πκκεηνρή ειηθησκέλσλ ελειίθσλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, πνιηηηθψλ θαη έξεπλαο γηα ηε γήξαλζε     

● εβαζκφο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ (ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, 

θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη νηθνλνκηθή) θαη απηνδηάζεζε     

● Τπνζηήξημε, πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο 

ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάιεηςεο ηεο ζσκαηηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη πιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, ηεο παξακέιεζεο, ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο ακέιεηαο. 

● εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα     

● Σελ θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ ζε πξνζηηέο, 

νινθιεξσκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, 

αλεμαξηήησο θπιήο, εζλφηεηαο, θχινπ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 

έθθξαζεο θχινπ, ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή πξνζρψξεζεο, ζσκαηηθή, 

ςπρνινγηθή ή γλσζηηθή ηθαλφηεηα, γεσγξαθηθή ζέζε ή άιινπο παξάγνληεο 

πνηθηινκνξθίαο     

● Ζ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ αληζνηήησλ πγείαο 

θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο πνπ 
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εκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ ζηελ θνηλσλία     

● Πξνψζεζε ηεο πιήξνπο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ ελειίθσλ κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη γλσζηηθέο 

αλαπεξίεο, αζζέλεηεο θαη αζζέλεηεο, θαζψο θαη ελδνεζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαλαζηψλ- 

κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ γελεψλ, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ακεηβφκελε απαζρφιεζε     

● Αζθαιήο θαη πξνζηηή ζηέγαζε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ζε θνηλνηηθφ θαη ζεζκηθφ 

επίπεδν. θπζηθή πξνζβαζηκφηεηα δεκφζησλ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ εκπνξηθψλ 

ρψξσλ θαη ππεξεζηψλ 

● Δηζαγσγή, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε δεκφζησλ, ηδησηηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ επαξθέο εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ. ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο κεηαμχ 

ησλ ειηθησκέλσλ, ηδίσο ησλ ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ     

● Παξνρή θξνληίδαο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πξσηνβνπιηψλ πξνψζεζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο 

θαη λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηεο λφζνπ, δηαηαξαρέο ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη απηνθηνλία 

κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ. πξσηνβάζκηα θαη νμεία πεξίζαιςε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ θαη ζεμνπαιηθήο θξνληίδαο πγείαο. 

ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη βνεζεηηθή ηερλνινγία · ςπρνζεξαπεία θαη ζεξαπεία 

θαηάρξεζεο νπζηψλ · 

● Παξεγνξεηηθή θαη λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

γεξηαηξηθήο θαη γεξνληνινγηθήο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο     

● Μαθξνπξφζεζκεο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε πνπ δηαηίζεληαη ζην ζπίηη, ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα 

ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε λφζν Alzheimer θαη άιιεο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλερή 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα     
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● Αγνξά εξγαζίαο, νηθνλνκηθή, ςπρνθνηλσληθή θαη αλαθνπθηζηηθή ππνζηήξημε γηα 

νηθνγελεηαθνχο θξνληηζηέο φισλ ησλ ειηθηψλ     

● Δηδηθή πξνζνρή ζηηο αλάγθεο θαη ηε ζπκβνιή ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο     

● Πξνψζεζε θαη επέθηαζε ηεο παηδείαο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα 

γεξνληνινγηθήο, γεξηαηξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο επάξθεηαο γηα φινπο ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο θαη άιινπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

● ηξαηνιφγεζε θαη δηαηήξεζε γεσπνληθψλ θαη γεξηαηξηθψλ εηδηθψλ · 

● Αζθαιή εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, δίθαηεο ζπλζήθεο θαη δίθαηε απνδεκίσζε γηα 

φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο γήξαλζεο 

● Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηελ θάιπςε ησλ 

βηνςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ ελειίθσλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο, ηεο 

πνιηηηθήο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ππεξάζπηζεο. 

  3.1 Εκπαίδεςζη και ππόλητη 

 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο  

(Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 2005). Καηά ζπλέπεηα: 

• Έρεη απνδεηρζεί φηη νη πξνζπάζεηεο πξφιεςεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ απφ κηθξή ειηθία 

θαη πξέπεη λα ζηνρεχνπλ, λα ζέβνληαη ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο ησλ πιεζπζκψλ πνπ 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θξνληίδα, ππνζηήξημε παξεκβάζεσλ 

(Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηε Γηεζλή Αλάπηπμε (USAID) 2001)). 

• Οη ρψξεο κε πνηνηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, πξφιεςεο θαη θξνληίδαο ζπρλά 

εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά αχμνπζαο ίαζεο κε απνηέιεζκα λα κέρεη ζε ζηαζεξά , 

ρακειά επίπεδα (Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία (AAWH) 2001). Ζ 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα απεπζχλεηαη ηφζν ζε παξφρνπο φζν θαη ζε θαηαλαισηέο 

ππεξεζηψλ. 
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• Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

πξφιεςεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ ηκεκάησλ ηεο 

θνηλσλίαο. 

• Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ επαξθή ζηειέρσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ 

κέζσ εληζρπκέλεο βνήζεηαο απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαηάξηηζε θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο Απηέο νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε γλψζεηο έξεπλαο θαη πξαθηηθήο πνπ είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ 

θάιπςε ηεο κνλαδηθήο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

• Ζ εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσληθή εξγαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ Γηαβήηε Σχπνπ ΗΗ απφ ηελ νπηηθή ησλ βαζηθψλ αμηψλ ηνπ 

επαγγέικαηνο (Δζληθή Έλσζε Κνηλσληθψλ Δξγαδνκέλσλ 2003). Οη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί έρνπλ ηελ επζχλε λα ελεκεξψλνπλ ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ Γηαβήηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο, ησλ 

κνληέισλ ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο, ησλ θαξκάθσλ, ηεο έξεπλαο θαη ησλ πνιηηηθψλ. 

 3.2 Πεπιεκηική Φπονηίδα και Θεπαπεία 

 

Σν IFSW ππνζηεξίδεη ηελ πξφζβαζε ζε πξνζηηέο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα 

ζπλερή θξνληίδα γηα άηνκα πνπ έρνπλ πάζρνπλ απφ Γηαβήηε. Λφγσ ηνπ εχξνπο ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη 

ςπρηθήο πγείαο ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ Γηαβήηε, ε IFSW 

ελζαξξχλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα: 

• Τπνζηήξημε θαη λα άζθεζε πίεζεο γηα πην δίθαηε θαη δίθαηε θαηαλνκή πφξσλ, 

ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ππνζηήξημεο παγθνζκίσο, θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ παξνρή 

θαξκάθσλ. 

• Δμαζθάιηζε φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηελ πγεία / 
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ππεξεζίεο πγείαο ζπκπεξηθνξάο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηθαλφηεηα πιεξσκήο. 

• Πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ (παηδηά θαη λένη) κε ηελ παξνρή ςπρνθνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ζηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ Γηαβήηε. 

• Δλζάξξπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ππεξεζηψλ εζεινληηθήο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη 

δνθηκψλ (VCT) θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη είλαη πξνζβάζηκεο θαη είηε δσξεάλ είηε 

νηθνλνκηθά πξνζηηέο ζε πεξηνρέο κε ρακειή θαηαλάισζε πφξσλ. 

• Να πηνζεηήζνπλ νηθνλνκηθά πξνζηηά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη 

πεξίζαιςεο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ φια ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 

απφ Γηαβήηε, ηδηαίηεξα εθείλα ησλ νπνίσλ ε γιψζζα, ν πνιηηηζκφο ή ην θαζεζηψο 

κεηαλάζηεπζεο ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο ή λα ηα 

ππνζηνχλ θαηαπηεζηηθέο θαη δηαθξηηηθέο θαηαζηάζεηο (Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ 

Παγθφζκηα Τγεία (AAWH) 2001). 

 3.3 Σςνεπγαζίερ με άηομα πος πάζσοςν από Διαβήηη Τύπος 

ΙΙ 

 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κνηλσληθψλ Δξγαδνκέλσλ (IFSW) είλαη ην παγθφζκην φξγαλν 

γηα ην επάγγεικα. Ζ Οκνζπνλδία θαη ηα εζληθά ηεο κέιε επηδηψθνπλ ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε βηψζηκε θνηλσληθή αλάπηπμε ρσξίο 

απνθιεηζκνχο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη 

εκπινθήο ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία. 

Δίλαη έλαο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο, ησλ κνληέισλ βέιηηζηεο πξαθηηθήο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

 

Σν IFSW ππνζηεξίδεη ηελ αξρή φηη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ Γηαβήηε Σχπνπ ΗΗ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο πφξνο γηα ηελ πξφιεςε (Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ Παγθφζκηα 

Τγεία (AAWH) 2001). πλεπψο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πξέπεη: 
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• Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζεβαζηέο επαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο κε αλζξψπνπο πνπ δνπλ κε 

Γηαβήηε, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο φπσο ε 

απηνδηάζεζε, ε αμηνπξέπεηα θαη ε αμία ηνπ αηφκνπ. 

• Να εξγαζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε αλζξψπνπο πνπ δνπλ κε ηνλ Γηαβήηε γηα λα 

αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα πνπ ελζαξξχλνπλ ην άλνηγκα, ηελ απνθάιπςε φπνπ ρξεηάδεηαη 

θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ γηα ηε δσή κε ηελ αζζέλεηα απηή. 

• Να εξγαζηνχλ κε ηα άηνκα πνπ δνπλ κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηηο νξγαλψζεηο 

απηνβνήζεηαο θαη ηα δίθηπά ηνπο θαη λα παξέρνπλ βνήζεηα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 3.4 Η Χπηζιμόηηηα ηηρ Κοινυνικήρ Επγαζίαρ ζηιρ Μονάδερ 

Φπονηίδαρ Ηλικιυμένυν 

 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κέζσ ηεο ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο ζηνρεχεη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζε ηνπ αζζελή θαη κέζσ ηεο ςπρνθνηλσληθήο ελδπλάκσζεο 

ζηελ θαηαλφεζε, επεμεξγαζία θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ παξάγνληαη. 

(Γεκφπνπινο , 2013) 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κέζσ ηεο ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο ζηνρεχεη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζε ηνπ αζζελή θαη κέζσ ηεο ςπρνθνηλσληθήο ελδπλάκσζεο 

ζηελ θαηαλφεζε, επεμεξγαζία θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ παξάγνληαη. 

Μεηψλεη βαζκηαία ηελ ηζρχ ησλ παξαηεηακέλσλ εμάξζεσλ άξλεζεο, απνξξνθψληαο ηνπο 

θξαδαζκνχο ησλ ζπαζκσδηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξεθθιίζεσλ. Οδεγεί ζηελ αλαγθαία 

παξαδνρή, φηη δει. πθίζηαηαη ε αζζέλεηα. Βνεζάεη ζην λα αληηκεησπίζεη κε ξεαιηζηηθφ 

ηξφπν ν αζζελήο θαη θαη’ επέθηαζελ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ, ηελ 

πξννπηηθή ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηεμαρζεί εληφο ηεο κνλάδνο, 

επεμεγψληαο θαη αλαιχνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο. (Γεκφπνπινο , 2013) 

Οη κέζνδνη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο βνεζνχλ ηνλ αζζελή λα αλαθαιχςεη 

εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη λα ηηο αληιήζεη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε φζν ην δπλαηφλ 

πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ. ε επδφθηκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηαζθεπάδνληαη νη αλαγθαίνη δίαπινη επηθνηλσλίαο αθ’ ελφο κε ηνλ λενεηζειζφληα 
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ειηθησκέλν αζζελή θαη κε ηνπο νηθείνπο ηνπ, νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ην κέζν γηα ηελ 

εκπέδσζε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, αιιεινζεβαζκνχ θαη ακθίπιεπξεο ζπλεξγαζίαο. 

(Γεκφπνπινο , 2013) 

Αθνινχζσο δηελεξγείηαη ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελνχο θαη ζθηαγξαθνχλ ην θνηλσληθφ πξνθίι εθείλνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

πληάζζνληαη εθζέζεηο θνηλσληθήο έξεπλαο, νη νπνίεο εθηηκνχλ πξσηνγελψο ηελ 

θαηάζηαζε, δίλνληαο παξάιιεια θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ πξέπνληα ρεηξηζκφ ηνπ 

αηφκνπ. Οη εθζέζεηο απηέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζπλδξνκήο ζην 

δηεπηζηεκνληθφ έξγν θαη θπιάζζνληαη σο απφξξεηεο απνθιεηζηηθά απφ ηε δηεχζπλζε ηεο 

κνλάδνο. (Γεκφπνπινο , 2013) 

 Εζηηάδοληας ζηολ ειηθηωκέλο ποσ τρεηάδεηαη θροληίδα . 

● Βνεζά ηνλ ειηθησκέλν αζζελή λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν πεξηβάιινλ δηαβίσζεο 

θαη ζεξαπείαο.  

● Δλεκεξψλεη θαη πξνεηνηκάδεη ην λενεγθαηαζηαζέλ κέινο λα ζπκπνξεπηεί κε ην 

πξφγξακκα θαη ελ γέλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδνο.  

● Δληνπηζκφο θαη αλίρλεπζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ ζε ηνκείο φπσο ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ γεληθφηεξσλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ, ηνπ ηξφπνπ ζίηηζεο, ηνπ 

ηξφπνπ ιήςεο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θ.α.  

● Δληζρχεη ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθνπνίεζεο, ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, π.ρ. ζπδεηήζεηο, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θ.α.  

● Πξνεηνηκάδεη ην ειηθησκέλν άηνκν λα εληαρζεί νκαιψο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

● ηνρεχεη ζην λα θαζεζπράζεη ηνλ αζζελή θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα ζπκθηιησζεί κε 

ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα παξέιζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην νπνίν ζα εμειηρζεί 

ε ζεξαπεία ηνπ, ελζαξξχλνληάο ηνλ λα εμαιείςεη βαζκηαία ηηο ηάζεηο θπγήο.  

● «Ρπζκίδεη» ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή ηνπ. Μεηξηάδεη ην – 

σο είλαη θπζηνινγηθφ – κεγηζηνπνηεκέλν άγρνο, ηελ θπξίαξρε ακθηβνιία θαη ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηα άηνκα πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ρψξν, ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ζηνλ ηξφπν ζεξαπείαο.  

● Δπηδεηθλχεη ηδηαίηεξν δήιν απέλαληη ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ηε 
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ζσξάθηζή ηνπο κε απφιπην ζεβαζκφ θαη πςειφ αίζζεκα επζχλεο ζηε δηαθχιαμε 

ηεο «ηδησηηθφηεηάο» ηνπο, ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο θαη ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο.  

 Σσλεργαζία κε ζηελό, οηθογελεηαθό περηβάιιολ . 

● Γηελεξγεί δηάινγν, κε ζθνπφ ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο 

ή ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επξχηεξε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο, γηα ηελ απνδνρή ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξάπιεπξσλ πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζζέλεηα.  

● Μία αζζέλεηα ή έλα πξφβιεκα πγείαο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αθήζεη 

αλεπεξέαζηε κία νηθνγέλεηα. Χο εθ ηνχηνπ, πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ είλαη 

επηβεβιεκέλε κία ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπγγελείο γηα ηε 

ζηαδηαθή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζή ηνπο.  

● Σνλψλεη ην εζηθφ κε ζπλερείο «ελέζεηο» ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο, θαζψο αθφκε θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ ηνπο, νη ζπγγελείο δηαθαηέρνληαη απφ ηχςεηο θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο «απηνηηκσξνχληαη» γηα ηελ επηινγή ηνπο. Δλεξγνπνηεί ηελ 

εζσηεξηθή δηεξγαζία αλαζηξνθήο ηεο πησηηθήο πνξείαο ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπο θαη ηελ ζηαδηαθή απαγθίζηξσζε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 

ηχςεηο.  

● Πξνβαίλεη ζε δηαηχπσζε πξνηξνπψλ θαη παξαηλέζεσλ γηα αλαζχληαμε ησλ 

εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ ηνπο, θαζψο είλαη επηβεβιεκέλν νη ίδηνη λα είλαη εθείλνη 

πνπ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην ρψξν ηνπ αζζελνχο, λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ 

ζηεξίδνπλ ςπρνινγηθά θη φρη, γλσζηνπνηψληαο ην πξφβιεκά ηνπο λα εθκαηεχνπλ 

αλάινγε ππνζηήξημε απφ ηνλ ειηθησκέλν αζζελή.  

● Γηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ αζζελή κε ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηεο κνλάδνο π.ρ. ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ ή ηελ ίδηα ηε 

δηεχζπλζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απεπζείαο επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία.  

● ε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο, βνεζά γηα ηελ παξαπνκπή θαη 

δηαζχλδεζε ησλ ηδίσλ κε δεκνζίνπ ραξαθηήξα ππεξεζίεο, γηα ηελ εμππεξέηεζή 

ηνπο, ζρεηηθά κε δεηήκαηα ελδερφκελεο ιήςεο επηδνκάησλ, ελεκέξσζεο επί 

αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ θ.α.  
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Ζ θνηλσληθή εξγαζία θαη ε ζηειέρσζε κίαο Μνλάδαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ απφ 

ιεηηνπξγνχο ηεο, είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα ζπζηαηηθήο ζεκαζίαο ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αλάδεημή ηεο θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηεο, κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρείηαη απφ αλειεή αληαγσληζκφ. Παξάιιεια γηα ηνλ αζζελή θαη 

ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα έλαο αηφθηνο “healthcaregiver” φπσο ν Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο, είλαη ν θαιχηεξνο αθξναηήο ησλ αλεζπρηψλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη ν 

πνιπηηκφηεξνο ζπκπαξαζηάηεο ζηνλ καξαζψλην αγψλα ηνπο. (Γεκφπνπινο , 2013)
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Κεθάιαηο 4ο Μέζοδος θαη Τιηθό 

 

 4.1 Σηότοη θαη ερεσλεηηθά ερωηήκαηα 

 

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη λα εμεηαζηεί ε 

επίδξαζε πνπ έρεη ε χπαξμε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ.  

Οη ειηθησκέλνη είλαη κηα πνηθηιφκνξθε νκάδα πνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ρξνλνινγηθά ζηα 

εμήο:  

• Νένη ειηθησκέλνη 55-74 εηψλ.  

• Μέζεο ειηθίαο ειηθησκέλνη 75-79 εηψλ.  

• Μεγάιεο ειηθίαο ειηθησκέλνη, πάλσ απφ 80 εηψλ(Hammond & Jilek, 2003).  

ηελ παξνχζα εξγαζία, βάζε ηεο θαηάηαμεο ησλ Hammond & Jilek, (2003) επηιέρζεθε 

λα ππάξμεη κηα εζηίαζε ζηνπο ειηθησκέλνπο κε ειηθίεο απφ 55 θαη άλσ εηψλ, θαζψο ην 

φξην (ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ) γηα λα αλαγλσξίδεηαη θάπνηνο σο ειηθησκέλνο είλαη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα 55 έηε.  

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη νη 

αθφινπζνη: 

• Ζ δηεξεχλεζε  ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά θαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά νη ειηθησκέλνη κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ   

• Ζ δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζηα δεηήκαηα πνπ νη ειηθησκέλνη κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ αληηκεησπίδνπλ 

• Ζ δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

δηθηχνπ ζηα δεηήκαηα πνπ νη ειηθησκέλνη κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ αληηκεησπίδνπλ 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ παξνπζηάζηεθε, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο εξγαζίαο ηα αθφινπζα: 

ΔΔ 1: Πνηα ε άπνςε ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ κε δηαβήηε ηύπνπ ΗΗ ζρεηηθά κε ηελ 
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αληηκεηώπηζε από ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν  

ΔΔ 2: Πνηα ε αληαπόθξηζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ζηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ 

κε δηαβήηε ηύπνπ ΗΗ  

ΔΔ 3: Πνηεο νη ζπλέπεηεο ηνπ δηαβήηε ηύπνπ ΗΗ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ; 

 4.2 Μέζοδος 

 

Γεηγκαηνιεςία είλαη ε ζπιινγή παξαηεξήζεσλ απφ έλα δείγκα, δειαδή έλα κέξνο ησλ 

αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ (Visser et. al; 2000). Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο ηελ νπνία ζα 

αθνινπζήζνπκε ζε κηα έξεπλα απνηειεί ηελ βάζε ηεο αμηνπηζηίαο ηελ νπνία ζα 

παξνπζηάζνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη θαηαζθεπήο 

δείγκαηνο. Αλεμαξηήησο κεζφδνπ ν επηδησθφκελνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο παξακέλεη 

πάληα ν ίδηνο: ''Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηαηα ηνπ δείγκαηνο". Σν πφζν θαιά έλα δείγκα 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ πιεζπζκφ εμαξηάηαη απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην (sample 

frame), ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (sample size) θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπιινγήο (selection procedure). (Visser et. al; 2000). ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε 

λα ιάβεη ρψξα κηα πνζνηηθή έξεπλα, ψζηε (Visser et. al; 2000): 

● Σν δείγκα λα είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα κπνξεί λα ππάξρεη κηα πξνβνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κεγάιεο ειηθίαο πνπ 

έρνπλ δηαγλσζηεί κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα αθνξά ζε ζπλεληεχμεηο 

πνπ ζπλήζσο απαηηνχλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ρξφλν θαη ζπλεπψο ην δείγκα 

πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά.  

● Σα απνηειέζκαηα λα είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα θαη λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε 

κεζφδσλ επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηελ εμαθξίβσζε ζπζρεηίζεσλ θαη 

κεηαβνιψλ κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ απάληεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ πεξίπησζε 

ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ε δηεξεχλεζε γηα ηελ εμαθξίβσζε ζπζρεηίζεσλ ή 

δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ απάληεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ επαθίεηαη ζηελ 

αλάιπζε ηνπ εξεπλεηή θαη κφλν, θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο δηθέο ηνπ 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΠΟΤΥΛΖ ΑΘΖΝΑ-ΜΑΡΗΑ & ΛΑΕΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ-ΝΑΣΑΛΗΑ 

50 

 

απφςεηο- αληηιήςεηο (bias). 

 4.3 Επγαλείο Έπεςναρ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έιαβε ρψξα κε ηελ ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ (ρσξίο 

αλψηεξν φξην ειηθίαο) πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ. Σν δείγκα αλαδεηήζεθε κέζσ 

ελδνθξηλνιφγσλ πνπ δηαηεξνχλ ηδησηηθά ηαηξεία , φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

πξψηε επαθή κέζσ απηψλ. Ζ παξάδνζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έιαβε ρψξα ζηα ηαηξεία 

είηε απφ ηνπο ηαηξνχο, είηε απφ ηελ γξακκαηεία ησλ ηαηξείσλ ψζηε λα κελ δηαβάιιεηαη 

ην ηαηξηθφ απφξξεην ζε αζζελείο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο έξεπλαο (ειηθία 

κεγαιχηεξε ησλ 55 εηψλ) κε ηπραίν ηξφπν (ηπραία δεηγκαηνιεςία). Όζνλ αθνξά ζην 

ηαηξηθφ απφξξεην, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ πξνθνξηθψο αιιά θαη γξαπηψο κέζσ 

ζρεηηθνχ εηζαγσγηθνχ κελχκαηνο ζην έληππν πξνο ζπκπιήξσζε (εξγαιείν έξεπλαο). 

πλνιηθά ζπκπιεξψζεθαλ 50 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο, 

ρσξίο ηελ απαίηεζή αλαγξαθήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθαιχςνπλ ηνλ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα (νλνκαηεπψλπκν, ΑΜΚΑ, θ.α.). Ζ έξεπλα 

δηήξθεζε ρξνληθή πεξίνδν δχν εβδνκάδσλ ζην ηέινο ηεο νπνίαο νη εξεπλήηξηεο 

ζπλέιεμαλ ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα ηαηξεία ησλ ζεξαπφλησλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα Α) ζρεδηάζηεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ θαη 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηήο ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ/ ηξνπνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα 

εξσηεκαηνιφγηα απφ έξεπλεο πνπ βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ αληίζηνηρε 

βηβιηνγξαθία: 

• Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ εηζήγαγε ν Jeavons D.(Jeavons, 2006) 

• Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ εηζήγαγε ν  Tomlin A. E. (Tomlin, 2011) 

• Σν WHOHQL πνπ εηζήγαγε ν WHO(WHOHQL, 1998) 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 4 εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 
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θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα (θχιιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη αξηζκφο ηέθλσλ) θαη έλα πνπ αθνξνχζε ην ηζηνξηθφ ηνπ σο αζζελή κε 

δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ (έηε πνπ είλαη δηαγλσζκέλνο/ε κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ). Σν θχξην κέξνο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 50 εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο 

δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη εμεηάδνληαη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ έξεπλαο. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα εξσηήκαηα δνκήζεθαλ ζε δειψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα κνξθή 

ηεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert. Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο απηέο ζε κηα 

θιίκαθα πέληε βαζκψλ ζην βαζκφ πνπ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε θάζε δήισζε. 

Οη δείθηεο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη νη αθφινπζνη. Σν ηειηθφ ζθνξ γηα ηνλ εθάζηνηε δείθηε 

ππνινγίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζθνξ (αξηζκεηηθφ κέζνο φξνο) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

επηκέξνπο εξσηήζεσλ. 

• Γείθηεο πνηφηεηαο δσήο. (Δξσηήζεηο 1, 2) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (Δξσηήζεηο 3,4, 36, 38,39, 40) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξγαζηαθή δσή (Δξσηήζεηο 5) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηε κεηαθίλεζε (Δξσηήζεηο 6,7) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δηαθνπέο (Δξσηήζεηο 8) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θπζηθή πγεία (Δξσηήζεηο 9,10) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή (Δξσηήζεηο 11,12, 37) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θνηλσληθή δσή (Δξσηήζεηο 13,14) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο (Δξσηήζεηο 15,16) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξσηηθή δσή (Δξσηήζεηο 17,18) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε (Δξσηήζεηο 19,20) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ απηνπεπνίζεζε (Δξσηήζεηο 21,22,23,24, 41) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ (Δξσηήζεηο 25,26) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην κέιινλ (Δξσηήζεηο 27,28) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Δξσηήζεηο 29,30) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (Δξσηήζεηο 31,32) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο (Δξσηήζεηο 33) 

• Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ ειεπζεξία θαηαλάισζεο θαγεηνχ - πνηνχ 

(Δξσηήζεηο 34,35) 
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• Γείθηεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Κνηλσληθέο θαη Θεξαπεπηηθέο Γνκέο (εξσηήζεηο 

42,43) 

 

 4.3.1 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο επίζεκεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πηινηηθή έξεπλα 

10 εξσηεκαηνινγίσλ, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ. Δμεηάζηεθε εάλ ε ελεκέξσζε γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ήηαλ 

δηαηππσκέλε κε ζαθήλεηα, εάλ νη εξσηήζεηο ήηαλ ζαθείο θαη ε ζπληαθηηθή δηάξζξσζε 

ήηαλ ζσζηή.  

Ο αξηζκφο ησλ 10 εξσηεκαηνινγίσλ ηεο πηινηηθήο έξεπλαο δελ απνηέιεζε κέξνο ηεο 

θχξηαο έξεπλαο θαη ζπλεπψο δελ εκπεξηέρεηαη ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 4.3.2 Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

 

Γηα λα ζεσξεζεί κηα έξεπλα πεηπρεκέλε είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα 

θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Με ηνλ φξν εγθπξφηεηα ελλννχκε ηελ 

ηδηφηεηα ηεο θιίκαθαο λα κεηξά απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά (Φαξνχ θαη 

Εαθεηξφπνπινο, 2004).  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε εξσηήκαηα, ηα νπνία εμέηαδαλ 

ιεπηνκεξψο ην θχξην κέξνο ηεο κειέηεο. ηελ πεξίπησζή καο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

δηεξεπλνχζε φιεο ηηο πιεπξέο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη πεξηειάκβαλε πξφζζεηεο εξσηήζεηο 

φπσο θχιν, ειηθία, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θ.α. γηα ηε ιήςε πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ.  

Ο φξνο αμηνπηζηία ελφο ζηαηηζηηθνχ εξγαιείνπ αθνξά ζην θαηά πφζν ηα επξήκαηά ηνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ επαλαιεςηκφηεηα, δειαδή, ην θαηά πφζν ηα εμαγφκελα 

απνηειέζκαηα παξακέλνπλ ζηαζεξά αλ ε έξεπλα γίλεη ζε επφκελε ρξνληθή ζηηγκή ή αλ νη 

απαληήζεηο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, αθφκα θαη αλ αιιάμεη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ 

(Φαξνχ θαη Εαθεηξφπνπινο, 2004).  
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Ζ αμηνπηζηία είλαη ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα εξγαιείν 

κέηξεζεο θαη αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα πνπ εκθαλίδεη ζε δηαδνρηθέο κεηξήζεηο. 

Γειαδή, έλα εξγαιείν κέηξεζεο ζεσξείηαη αμηφπηζην, φηαλ ζε επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο ζην ίδην δείγκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο εκθαλίδνληαη ζηαζεξά 

ηα ίδηα απνηειέζκαηα.  

Θέινληαο λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ έγηλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

έιεγρνο-επαλέιεγρνο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν 

δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο, ζε δηαδνρηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, ζε έλα ζχλνιν εξσηψκελσλ. 

Γειαδή, ε αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ δηεξεπλήζεθε κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

πηινηηθήο έξεπλαο, κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζηελ έξεπλα πνπ αθνινχζεζε, παξαηεξήζεθαλ ίδηεο απαληήζεηο θαη ίδηα 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ππήξμαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλα πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ν θ. Μσπζίδεο ην 2002 κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Μσπζίδεο θαη ζπλ., 

2002). 

 4.4 Γείγκα 

 

Σν ηειηθφ δείγκα πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα απνηεινχληαλ απφ 50 αζζελείο ζηελ 

εμεηαδφκελε ειηθηαθή νκάδα αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ (άλσ ησλ 55 εηψλ). Σα 

ζρεηηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

 4.5 Μέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ  

 

Ζ επεμεξγαζία ησ δεδνκέλσλ έιαβε ρψξα κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSSv.22.0 ηεο 

IBM, φπνπ γηα λα γίλεη απηφ πήξακε βνήζεηα απφ εηδηθφ ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

απηνχ, κε ζθνπφ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη αθξηβή θαη ζσζηά. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ αθνξνχζε ηφζν ζηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπο (κέζνο φξνο, 

ηππηθή απφθιηζε, ζπρλφηεηεο), φζν θαη ζηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (έιεγρνο 

ζπζρεηίζεσλ κε βάζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA), 
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ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ (independent sample t-test)) (Visser et. al; 2000). 

 4.5.1 Αλαιπζε Σεο Γηαθπκαλζεο (Αλova) 

 

Ζ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (ANalysis Of VAriance – ANOVA) είλαη κία ζηαηηζηηθή 

κέζνδνο κε ηελ νπνία ε κεηαβιεηφηεηα πνπ ππάξρεη ζ’ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ δηαζπάηαη 

ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πξνέιεπζήο ηεο (Visser et. al; 2000). Ζ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο 

νθείιεηαη ζηνλ ζεκειησηή ηεο ζχγρξνλεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, Άγγιν ζηαηηζηηθφ Sir 

Ronald Aylmer Fisher (1890-1962). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ANOVA πεξηιακβάλεη κία 

νκάδα ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ πεηξακαηηθνχο ζρεδηαζκνχο. 

Σα δεδνκέλα ελφο δείγκαηνο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε 

παξαηεξήζεηο (observational sampling) ή ζε πεηξακαηηθά (designed sampling) (Visser et. 

al; 2000). ηελ πξψηε θαηεγνξία ν ζηαηηζηηθφο εξεπλεηήο απιψο παξαηεξεί ηηο ηηκέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο λα έρεη δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο. 

Αληίζεηα ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ν ζηαηηζηηθφο εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηα 

επίπεδα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ (independent) κεηαβιεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ πάλσ ζηελ ππφ κειέηε κεηαβιεηή πνπ θαιείηαη 

εμαξηεκέλε (dependent) απφθξηζε (response).  

ηφρνο θάζε ζηαηηζηηθνχ πεηξάκαηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο επίδξαζεο κηαο ε 

πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πάλσ ζηελ απφθξηζε. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο παξάγνληεο (factors) θαη κπνξεί λα είλαη είηε πνζνηηθέο είηε 

πνηνηηθέο (Visser et. al; 2000). Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλήζνπκε 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν πνηνηηθφο παξάγσλ “θχιν” ζηε βαζκνινγία ηεο ζηαηηζηηθήο ή ν 

πνζνηηθφο παξάγσλ “πιήζνο θαηαζηεκάησλ πψιεζεο” ζηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ. 

(Visser et. al; 2000) 

 4.5.2 Έιεγρνο εκαληηθόηεηαο 
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ηε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία ππνζέζεσλ, έλα απνηέιεζκα έρεη ζηαηηζηηθή ζεκαζία φηαλ 

είλαη πνιχ απίζαλν λα έρεη ζπκβεί, δεδνκέλεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη γηα κηα κειέηε «α» είλαη ε 

πηζαλφηεηα ηεο κειέηεο λα απνξξίπηεη ηελ κεδεληθή ππφζεζε, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ 

αιεζήο. Ζ p-ηηκή ελφο απνηειέζκαηνο, είλαη ε πηζαλφηεηα ιήςεο ελφο απνηειέζκαηνο 

πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν αθξαίν, δεδνκέλνπ φηη ε κεδεληθή ππφζεζε ήηαλ αιεζήο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο κειέηεο, φηαλ p <α 

(Visser et. al; 2000).  

Σν επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο γηα κηα κειέηε επηιέγεηαη πξηλ απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

θαη ζπλήζσο νξίδεηαη ζην 5% ή πνιχ ρακειφηεξα, αλάινγα κε ην πεδίν κειέηεο. ε θάζε 

πείξακα ή παξαηήξεζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ιήςε δείγκαηνο απφ έλαλ πιεζπζκφ, 

ππάξρεη πάληνηε ε πηζαλφηεηα φηη κηα παξαηήξεζε ζπκβαίλεη κφλν εμαηηίαο ζθάικαηνο 

δεηγκαηνιεςίαο. Αιιά, εάλ ε ηηκή p ελφο παξαηεξνχκελνπ απνηειέζκαηνο είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, έλαο εξεπλεηήο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη ην 

απνηέιεζκα αληαλαθιά ηα ραξαθηεξηζηηθά νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ, απνξξίπηνληαο 

έηζη ηελ κεδεληθή ππφζεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ 

απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ε ζεκαληηθφηεηα εμεηάδεηαη παξάιιεια κε ηελ 

αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (Visser et. al; 2000). 

 4.5.3 Έιεγρνο πζρεηίζεσλ 

 

Ο έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ ζε απηή ηε πεξίπησζε έιαβε ρψξα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο 

ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Pearson κεηαμχ ησλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Ο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson (r) παίξλεη ηηο ηηκέο:  -1  <r<  +1, κε ηελ αξλεηηθή ηηκή λα ππνδειψλεη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε θαη ηελ ζεηηθή αληίζηνηρα ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ζ ηηκή ηνπ επίζεο δείρλεη ηελ 

έληαζε ηεο ζπζρέηηζεο(Wallace, 2000):  

0,7<r<1 Ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιχ ηζρπξή 

0.5<r<0.7 Μέηξηα σο ηθαλνπνηεηηθή 
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0<r<0.5 Αζζελήο σο κέηξηα 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θαηεγνξηψλ κεηαβιεηψλ (π.ρ. νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), ν 

έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ έιαβε ρψξα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ 

Spearman κεηαμχ ησλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (r) παίξλεη ηηο ηηκέο:  -

1  <r<  +1, κε ηελ αξλεηηθή ηηκή λα ππνδειψλεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη ηελ ζεηηθή 

αληίζηνηρα ζεηηθή ζπζρέηηζε. H δηαθνξά ηνπ κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ Pearson αθνξά ζην 

φηη επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ζπλερψλ 

κεηαβιεηψλ φπσο νη εμεηαδφκελεο ζε απηή ηε πεξίπησζε. Ζ ηηκή ηνπ επίζεο δείρλεη ηελ 

έληαζε ηεο ζπζρέηηζεο(Wallace, 2000):  

0,7<r<1 Ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιχ ηζρπξή 

0.5<r<0.7 Μέηξηα σο ηθαλνπνηεηηθή 

0<r<0.5 Αζζελήο σο κέηξηα 

 4.5.4 ύγθξηζε κέζσλ όξσλ 

 

Σν Independent Sample t-Test επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ππννκάδσλ 

κηαο δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο ζηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν απάληεζεο ησλ ππννκάδσλ κηαο 

δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p (Wallace, 

2000):  

p>0.05 δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

p<0.05 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

H αλαθνξά ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο γίλεηαη κέζσ ησλ ηηκψλ t(p). Σν t είλαη 

ε ππνινγηζκέλε δηαθνξά ζε κνλάδεο ηππηθνχ ζθάικαηνο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

κέγεζνο ηεο, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα ζηνηρεία θαηά ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Όζν πην θνληά είλαη ζην 0, ηφζν πηζαλφηεξν 

είλαη λα κελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά(Wallace, 2000).
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 Κεθάιαηο 5ο Αποηειέζκαηα 

 

 5.1 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο – Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε έιαβαλ κέξνο 50 άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ πνπ είλαη 

δηαγλσζκέλα κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ. Ζ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 . 

 

Πίλαθας  Κοηλφληθοδεκογραθηθά ζηοητεία δείγκαηος 

Μεηαβιεηή πρλφηεηα Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

Φχιιν Άλδξαο 25 50 50 

Γπλαίθα 25 50 100 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Έγγακνο/ε 40 80.0 80.0 

Γηαδεπγκέλνο/ε 6 12.0 92.0 

Υήξνο/α 4 8.0 100.0 

 Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Ζιηθία 55 72 63,8 5,29 

Αξηζκφο 

Σέθλσλ 

1 5 2,76 1,02 

 

Σν δείγκα ήηαλ απνιχησο αληηθεηκεληθά ηπραία κνηξαζκέλν φζνλ αθνξά ην θχιιν ην 

ζπκκεηερφλησλ κε πνζνζηά 50% άλδξεο θαη 50% γπλαίθεο. 

Ζ κηθξφηεξε ειηθία πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ 55 έηε ελψ ε κεγαιχηεξε ήηαλ ηα 72 έηε. Ο 

κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 63,8 έηε θαη ε ηππηθή απφθιηζε απηνχ ήηαλ 5,29.  
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Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο αλαθέξεη φηη είλαη έγγακνη\εο (40 ζπκκεηέρνληεο 80%) ελψ 

νη δειψλνληεο  δηαδεπγκέλνη/εο ήηαλ 6 (12%) θαη ρεξνη/εο 4 (8%). 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηέθλσλ πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ 1, ν κέγηζηνο 5. Ο κέζνο φξνο 

ηέθλσλ πξνέθπςε 2,76 ηέθλα κε ηππηθή απφθιηζε 1,02. 

5.2 Ηζηνξηθό δείγκαηνο – Υξόληα πνπ πθίζηαηαη ε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 

ΗΗ 

 

Σα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα ρξφληα πνπ ην δείγκα έρεη δηαγλσζηεί κε δηαβήηε 

ηχπνπ ΗΗ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο εηψλ κε ηελ αζζέλεηα ήηαλ 

ηα 6 έηε, θαη ν κέγηζηνο ηα 12 έηε. Ο κέζνο φξνο ησλ εηψλ πνπ ην δείγκα δεη κε δηαβήηε 

ηχπνπ ΗΗ ήηαλ 9,26 έηε κε ηππηθή απφθιηζε 1.998.  

 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ έηε κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ηνπ δείγκαηνο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Έηε κε 

δηαβήηε 

ηχπνπ ΗΗ 

50 6 12 9,26 1,998 

 

 5.3 Αλάιπζε επηκέξνπο δεηθηώλ  - Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

 5.3.1 Γείθηεο Πνηόηεηαο δσήο 

 

Ο δείθηεο πνηφηεηαο δσήο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 1 θαη 2 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε πνηφηεηαο δσήο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4. ε ζρέζε κε ηελ αλαθεξφκελε πνηφηεηα δσήο ε ειάρηζηε 

αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 2 (αληηζηνηρψληαο ζην πνιχ θαιή) θαη ε κέγηζηε 5 (Καθή). Ο 
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κέζνο φξνο ήηαλ 2,86, ήηνη νπδέηεξε επίδξαζε ηεο αζζέλεηαο κε κηα ειαθξψο ζεηηθή 

ξνπή φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα δσήο κε ηππηθή απφθιηζε 0.889 πνπ δείρλεη κηα 

ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. ε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο πνπ ζα είραλ ρσξίο δηαβήηε, ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 2 (Καιχηεξε), ε 

κέγηζηε 5 (ρεηξφηεξε). Ο αληίζηνηρνο κέζνο φξνο πξνέθπςε 2.47 ήηνη θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο κε ηππηθή απφθιηζε 0.504 πνπ δείρλεη ζεκαληηθά επίπεδα ζπκθσλίαο ζην δείγκα σο 

πξνο ην κέζν φξν. Απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη εκθαλέο φηη ην δείγκα θξίλεη σο ελ γέλεη 

θαιή ηελ πνηφηεηα δσήο κε ηνλ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ εληνχηνηο, ε απνπζία ηεο αζζέλεηαο ζα 

νδεγνχζε ζε ζαθψο θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα δείθηε πνηφηεηαο δσήο ηνπ δείγκαηνο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Πνηφηεηα 

δσή κε 

δηαβήηε 

50 2 5 2,86 0,889 

Πνηφηεηα 

δσήο ρσξίο 

δηαβήηε 

50 2 3 2,47 0,504 

 

 5.3.2 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 3,4, 36, 38,39, 40 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 5. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 

1,6 (αληηζηνηρψληαο ζε ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν 

δηαβήηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ) θαη ε κέγηζηε 3 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 

2,06, ήηνη ππάξρεη ζαθψο αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθή 

απφθιηζε 0.311 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο 

απηφ. 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΠΟΤΥΛΖ ΑΘΖΝΑ-ΜΑΡΗΑ & ΛΑΕΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ-ΝΑΣΑΛΗΑ 

60 

 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

50 1,6 3 2,06 0,311 

 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε φηη ν δηαβήηεο πεξηνξίδεη ζε αξθεηφ 

βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 5.3.3 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξγαζηαθή δσή 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξγαζηαθή δσή ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 6 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε 

ζηνλ πίλαθα 7. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 1 (αληηζηνηρψληαο ζε 

ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ εξγαζηαθή δσή) 

θαη ε κέγηζηε 4 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,255, ήηνη ππάξρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ εξγαζηαθή δσή κε ηππηθή απφθιηζε 1,036 πνπ δείρλεη κηα 

ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξγαζηαθή δσή 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

εξγαζηαθή 

δσή 

47 1 4 2,255 1,036 
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Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηε εξγαζηαθή δσή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην εξψηεκα απηφ 3 άηνκα δελ απάληεζαλ 

ζηα ζρεηηθά εξσηήκαηα.  

 5.3.4 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηε κεηαθίλεζε 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηε κεηαθίλεζε ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 6,7 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ 

δείθηε ζηνλ πίλαθα 7. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 2 

(αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηε 

κεηαθίλεζε) θαη ε κέγηζηε 4,5 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,35, ήηνη ππάξρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηε κεηαθίλεζε κε ηππηθή απφθιηζε 0.612 πνπ δείρλεη 

κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηε κεηαθίλεζε 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηε 

κεηαθίλεζε 

50 2 4,5 2,35 0,612 

 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη ζαθψο αξλεηηθά ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 5.3.5 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δηαθνπέο 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δηαθνπέο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 8 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε 

ζηνλ πίλαθα 8. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 1,5 (αληηζηνηρψληαο 

ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηηο δηαθνπέο) θαη ε κέγηζηε 
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2,5 (αξλεηηθή άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,15, ήηνη ππάξρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ 

δηαβήηε ηηο δηαθνπέο κε ηππηθή απφθιηζε 0.293 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο δηαθνπέο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηηο 

δηαθνπέο 

33 1,5 2,5 2,15 0,293 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη ζαθψο αξλεηηθά ηηο δηαθνπέο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο (7 άηνκα) δελ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα γηα ηνλ δείθηε απηφ. 

 5.3.6 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θπζηθή πγεία 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θπζηθή πγεία ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 9,10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ 

δείθηε ζηνλ πίλαθα 9. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 1,3 

(αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ θπζηθή 

πγεία) θαη ε κέγηζηε 2,7 (αξλεηηθή άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 1,83, ήηνη ππάξρεη 

ζεκαληηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηελ θπζηθή πγεία κε ηππηθή απφθιηζε 0.328 

πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θπζηθή πγεία 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ θπζηθή 

50 1,3 2,7 1,83 0,328 
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πγεία 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη ζαθψο αξλεηηθά ηελ θπζηθή 

πγεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.7 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ζηα εξσηήκαηα 11,12, 37 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 10. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 1,2 

(αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή) θαη ε κέγηζηε 4 (ζεηηθή άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,44, ήηνη 

ππάξρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή κε ηππηθή απφθιηζε 

0.328 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνγελεηαθή 

δσή 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

νηθνγελεηαθή 

δσή 

50 1,2 4 2,44 0,328 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη ζαθψο αξλεηηθά ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.8 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θνηλσληθή δσή 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θνηλσληθή δσή ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 13,14 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ 

δείθηε ζηνλ πίλαθα 11. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 2 
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(αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ 

θνηλσληθή δσή) θαη ε κέγηζηε 4 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,87, ήηνη 

ππάξρεη ζρεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ θνηλσληθή δσή κε ηππηθή 

απφθιηζε 0.587 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο 

απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ θνηλσληθή δσή 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

θνηλσληθή 

δσή 

50 2 4 2,87 0,587 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνηλσληθή δσή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.9 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 13,14 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 12. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 

1,2 (αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηηο 

ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο) θαη ε κέγηζηε 3,8 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 

2,68, ήηνη ππάξρεη ζρεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηηο ζηελέο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ηππηθή απφθιηζε 0.495 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ 

δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζηελέο 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 
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Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηηο 

ζηελέο 

πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

50 1,2 3,8 2,68 0,495 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ζηελέο 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.10 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξσηηθή δσή 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξσηηθή δσή ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 17,18 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ 

δείθηε ζηνλ πίλαθα 13. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 2 

(αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ 

εξσηηθή δσή) θαη ε κέγηζηε 4 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,72, ήηνη ππάξρεη 

ζρεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ εξσηηθή δσή κε ηππηθή απφθιηζε 0.637 

πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εξσηηθή δσή 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

εξσηηθή δσή 

50 2 4 2.72 0,637 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εξσηηθή δσή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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 5.3.11 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ζηα εξσηήκαηα 19,20  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 14. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 2 

(αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε) θαη ε κέγηζηε 4 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,89, ήηνη 

ππάξρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε κε ηππηθή απφθιηζε 

0.641 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

εμσηεξηθή 

εκθάληζε 

50 2 4 2,89 0,641 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. 

 5.3.12 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ απηνπεπνίζεζε 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ απηνπεπνίζεζε ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα 21,22,23,24, 41 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 15. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 

2,2 (αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ 

απηνπεπνίζεζε) θαη ε κέγηζηε 3,4 (ειαθξψο νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,6, 

ήηνη ππάξρεη ζρεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ απηνπεπνίζεζε κε ηππηθή 

απφθιηζε 0.390 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο 

απηφ. 
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Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ απηνπεπνίζεζε 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηελ 

απηνπεπνίζεζε  

50 2,2 3,6 2,60 0,390 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απηνπεπνίζεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.12 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 25,26  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα 

φζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 16. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή 

ήηαλ 2,3 (αληηζηνηρψληαο ζε αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ άιισλ) θαη ε κέγηζηε 4 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 3,1, ήηνη 

ππάξρεη ζρεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ κε ηππηθή 

απφθιηζε 0.530 πνπ δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο 

απηφ. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

άιισλ 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηηο 

αληηδξάζεηο 

ησλ άιισλ 

50 2,3 4 3,1 0,530 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

άιισλ θαηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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 5.3.13 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην κέιινλ 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην κέιινλ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 27,28 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 17. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 

1.6 (αληηζηνηρψληαο ζε ζεκαληηθά αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν 

δηαβήηεο ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην κέιινλ) θαη ε κέγηζηε 4 (νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο 

φξνο ήηαλ 2,34, ήηνη ππάξρεη ζρεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηα ζπλαηζζήκαηα 

γηα ην κέιινλ κε ηππηθή απφθιηζε 0,795. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηα ζπλαηζζήκαηα 

γηα ην κέιινλ 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

γηα ην κέιινλ 

50 1,6 4 2,34 0,895 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα 

γηα ην κέιινλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.14 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 29,30 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 18. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 

1 (αληηζηνηρψληαο ζε ζεκαληηθά αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν 

δηαβήηεο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε) θαη ε κέγηζηε 3 ( ειαθξψο νπδέηεξε άπνςε). Ο 

κέζνο φξνο ήηαλ 2,35, ήηνη ππάξρεη ζρεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε ηππηθή απφθιηζε 0,714. 
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Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

50 1 3 2,35 0,714 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.15 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ζηα εξσηήκαηα 29,30 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 19. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 1 

(αληηζηνηρψληαο ζε ζεκαληηθά αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο) θαη ε κέγηζηε 2,3 ( αξλεηηθή άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 1,85, 

ήηνη ππάξρεη ζαθψο αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε ηππηθή 

απφθιηζε 0,422. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε ζηηο 

ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο 

50 1 2,3 1,85 0,422 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ζπλζήθεο 
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δηαβίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.16 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμάξηεζε από ηνπο άιινπο 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 33 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 20. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 

1 (αληηζηνηρψληαο ζε ζεκαληηθά αξλεηηθφ ζθνξ ζε ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν 

δηαβήηεο ηελ εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο) θαη ε κέγηζηε 2 ( αξλεηηθή άπνςε). Ο κέζνο 

φξνο ήηαλ 1,79, ήηνη ππάξρεη ζεκαληηθά αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ εμάξηεζε 

απφ ηνπο άιινπο κε ηππηθή απφθιηζε 0,341. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ εμάξηεζε απφ 

ηνπο άιινπο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

εμάξηεζε 

απφ ηνπο 

άιινπο 

50 1 2 1,79 0,341 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη ζεκαληηθά αξλεηηθά ηελ 

εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα κεγάιε εμάξηεζε 

ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ απφ ηνπο άιινπο. 

 5.3.17 Γείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ ειεπζεξία θαηαλάισζεο 

θαγεηνύ - πνηνύ 

 

Ο δείθηεο επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ ειεπζεξία θαηαλάισζεο θαγεηνχ - πνηνχ 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 34,35 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 
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ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 21. ε ζρέζε απηφλ ε 

ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 1 (αληηζηνηρψληαο ζε ζεκαληηθά αξλεηηθφ ζθνξ ζε 

ζρέζε κε ην πσο επεξεάδεη ν δηαβήηεο ηελ ειεπζεξία θαηαλάισζεο θαγεηνχ - πνηνχ) θαη 

ε κέγηζηε 3,6 ( νπδέηεξε άπνςε). Ο κέζνο φξνο ήηαλ 2,42, ήηνη ππάξρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ ειεπζεξία θαηαλάισζεο θαγεηνχ - πνηνχ κε ηππηθή 

απφθιηζε 1,140. 

Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε επηξξνήο Γηαβήηε ζηελ ειεπζεξία 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ - πνηνχ 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

επηξξνήο 

Γηαβήηε 

ζηελ 

ειεπζεξία 

θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ - 

πνηνχ 

50 1 3,6 2,42 1,140 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν δηαβήηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ειεπζεξία 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ - πνηνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 5.3.18 Γείθηεο Ηθαλνπνίεζεο από Κνηλσληθέο θαη Θεξαπεπηηθέο 

Γνκέο 

 

Γείθηεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Κνηλσληθέο θαη Θεξαπεπηηθέο Γνκέο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 42,43 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηνλ δείθηε ζηνλ πίλαθα 22. ε ζρέζε απηφλ ε ειάρηζηε αλαθεξφκελε ηηκή ήηαλ 

3 (αληηζηνηρψληαο ζε νπδέηεξν ζθνξ ζε ζρέζε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ Κνηλσληθέο θαη 

Θεξαπεπηηθέο Γνκέο) θαη ε κέγηζηε 3,5 ( ειαθξψο ζεηηθή άπνςε άπνςε). Ο κέζνο φξνο 

ήηαλ 3,3 ήηνη ππάξρεη κηα ειαθξψο ζεηηθή άπνςε ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππάξρνπζεο δνκέο κε ηππηθή απφθιηζε 0,25 πνπ ππνδειψλεη ζρεδφλ πιήξε ζπκθσλία κε 

απηφ. 
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Πίλαθαο  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γείθηε Ηθαλνπνίεζεο απφ Κνηλσληθέο θαη 

Θεξαπεπηηθέο Γνκέο 

 Απαληήζεηο Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γείθηεο 

Ηθαλνπνίεζεο 

απφ 

Κνηλσληθέο 

θαη 

Θεξαπεπηηθέο 

Γνκέο 

10 3 3,5 3,3 0,25 

 

 5.4 Επαγυγικά ζηαηιζηική ανάλςζη αποηελεζμάηυν 

 

 5.4.1 Μειέηε ζπζρεηίζεσλ κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Pearson θαη 

Spearman 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηφζν ησλ δεκνγξαθηθψλ 

κεηαβιεηψλ φζν θαη ησλ δεηθηψλ κεηαμχ ηνπο απέδσζαλ ηα θάησζη απνηειέζκαηα: 

● Γηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηέθλσλ θαη ηνπ δείθηε 

επίδξαζεο ηνπ δηαβήηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ (ζπληειεζηήο Pearson’s 

0.623, sig=0.022<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη φζν απμάλεη ν αξηζκφο ησλ 

ηέθλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν βειηηψλεηαη θαη ε αληίιεςε ησλ αληηδξάζεσλ 

ησλ άιισλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αληίζηξνθα.  

● Γηαπηζηψζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ εηψλ κε δηαβήηε θαη ηνπ δείθηε πνηφηεηαο 

δσήο (ζπληειεζηήο Pearson’s -0.715, sig=0.04<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη 

φηη φζν απμάλεη ν αξηζκφο ησλ εηψλ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δνπλ κε δηαβήηε ηφζν 

πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπο φπσο κεηξάηαη κε ηνλ δείθηε 

πνηφηεηαο δσήο θαη αληίζηξνθα.  

● Γηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ  Γείθηε επηξξνήο ηνπ δηαβήηε ζηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπ δείθηε επίδξαζεο ηνπ δηαβήηε ζηελ θπζηθή πγεία 

(ζπληειεζηήο Pearson’s 0.576, sig=0.023<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη 

φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπ 

δηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν βειηηψλεηαη θαη ε αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε 

ηνπ ζηελ θπζηθή ηνπο πγεία θαη αληίζηξνθα  

● Γηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ  Γείθηε επηξξνήο ηνπ δηαβήηε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπ δείθηε επίδξαζεο ηνπ δηαβήηε ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

(ζπληειεζηήο Pearson’s 0.711, sig=0.000<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη 

φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπ 

δηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν βειηηψλεηαη θαη ε αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε 

ηνπ ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο θαη αληίζηξνθα. 

● Γηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ  Γείθηε επηξξνήο ηνπ δηαβήηε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπ δείθηε επίδξαζεο ηνπ δηαβήηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

(ζπληειεζηήο Pearson’s 0.720, sig=0.012<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη 

φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπ 

δηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν βειηηψλεηαη θαη ε αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε 

ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη αληίζηξνθα. 

● Γηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ  Γείθηε επηξξνήο ηνπ δηαβήηε ζηηο 

κεηαθηλήζεηο θαη ηνπ δείθηε επίδξαζεο ηνπ ζηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(ζπληειεζηήο Pearson’s 0.768, sig=0.012<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη 

φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπ 

δηαβήηε ζηηο κεηαθηλήζεηο ηφζν βειηηψλεηαη θαη ε αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη αληίζηξνθα. 

● Γηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ  Γείθηε επηξξνήο ηνπ δηαβήηε ζηε θπζηθή 

πγεία θαη ηνπ δείθηε επίδξαζεο ηνπ ζηελ απηνπεπνίζεζε (ζπληειεζηήο Pearson’s 

0.899, sig=0.021<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε 

ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπ δηαβήηε ζηε θπζηθή ηνπο 

πγεία ηφζν βειηηψλεηαη θαη ε αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη αληίζηξνθα. 

● Γηαπηζηψζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ Γείθηε επηξξνήο ηνπ δηαβήηε ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή θαη ηνπ δείθηε εμάξηεζεο απφ ηνπο άιινπο (ζπληειεζηήο 
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Pearson’s -0.689, sig=0.024<0.05). Ζ ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη φζν βειηηψλεηαη 

ε ηηκή ηνπ δείθηε ηεο επίδξαζεο ηνπ δηαβήηε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή (ήηνη 

βειηηψλεηαη ε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα) ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε εμάξηεζεο απφ ηνπο άιινπο ήηνη ππάξρεη κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηνπο 

άιινπο θαη αληίζηξνθα. 

 

 5.4.2 Αλάιπζε δηαθύκαλζεο (ANOVA) 

 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ δηελεξγήζεθε πξνέθπςαλ ηα θάησζη: 

● Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηνλ 

δείθηε «Δπίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηηο δηαθνπέο» (sig=0.023, 

F=2,744).πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ππννκάδεο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο απαληνχλ ζην εξψηεκα . 

● Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη ηνλ δείθηε «Πνηφηεηα δσήο» (sig=0.009, F=5,198).πλεπψο 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ππννκάδεο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο απαληνχλ ζην εξψηεκα . 

● Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηέθλσλ θαη ηνλ δείθηε «Δπίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηηο κεηαθηλήζεηο» 

(sig=0.001, F=5,333).πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππννκάδεο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο απαληνχλ 

ζην εξψηεκα . 

● Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηνλ 

δείθηε «Δπίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή» (sig=0.014, 

F=4,778).πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ππννκάδεο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο απαληνχλ ζην εξψηεκα . 

● Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ηα έηε κε δηαβήηε 

θαη ηνλ δείθηε «Δπίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ πνηφηεηα δσήο» (sig=0.023, 

F=2,784).πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε 
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ηνλ νπνίν νη ππννκάδεο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο απαληνχλ ζην εξψηεκα . 

● Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ηα έηε κε δηαβήηε 

θαη ηνλ δείθηε «Δπίδξαζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο» (sig=0.012, 

F=3,173).πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ππννκάδεο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηαβιεηήο απαληνχλ ζην εξψηεκα . 

 5.4.3 ύγθξηζε κέζσλ όξσλ 

 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο ζχγθξηζεο ησλ κέζσλ φξσλ παξαηεξήζεθαλ νη θάησζη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε «επίδξαζε 

δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο» ζε ζρέζε κε ην θχιν 

(t(p))=1,175(0.021)), ήηνη ε ππνινγηζκέλε δηαθνξά ζε κνλάδεο ηππηθνχ ζθάικαηνο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη 1,175, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.021. Απφ ηελ 

ζρεηηθή αλάιπζε ησλ κέζσλ φξσλ ζην εξψηεκα πξνθχπηεη φηη νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ 

θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε.
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 Κεθάιαηο 6ο Απάληεζε Δρεσλεηηθώλ Δρφηεκάηφλ 

 

 6.1 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1  

 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ άπνςε ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν. Ζ ζρέζε ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπν ΗΗ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ 

έρεη αλαθεξζεί ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ αλάιεςε ζπκπεξηθνξψλ απηφ-θξνληίδαο απφ ηνπο αζζελείο, θαζψο ε ζηήξημε 

ηνπ άκεζνπ ηνπο πεξίγπξνπ αιιά θαη ηνπ γεληθνχ ηνπο θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζπλδέεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ ζηήξημε ηνπο θαη ηελ φιε ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη δηάζεζε φζν αθνξά 

ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηήο.  

ην εξγαιείν έξεπλαο ελζσκαηψζεθαλ κηα ζεηξά απφ δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα 

«θσηίζνπλ» ηελ ζρέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, άκεζν ή 

γεληθφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αζζέλεηα ηνπο.  

Ζ επηξξνή ηνπ δηαβήηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ηνλ 

αληίζηνηρν δείθηε είλαη εκθαλψο αξλεηηθή. Παξφιν πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εμεηάδνληαη αθνξνχλ ζε απηέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθηεινχλ νη ζπκκεηέρνληεο 

κφλνη ηνπο, ε ρακειή ηηκή ηνπ κ.ν. ηνπ δείθηε ζε φιν ην δείγκα (2.06) δείρλεη φηη ε 

εθηέιεζε απηψλ δπζρεξαίλεηαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ δηαβήηε. Δκκέζσο, απηφ ππνδεηθλχεη 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο εμαηηίαο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ ρξεηάδνληαη ηελ ζηήξημε θαη 

βνήζεηα ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζηελνχ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ, αιιά θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δνκψλ ππνζηήξημεο θαη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο αηφκσλ πνπ λα κπνξνχλ λα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα εθηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

ρσξίο πξνβιήκαηα.  

Πεξαηηέξσ, ε ζχλδεζε απηή ππνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε επηξξνήο 

ηνπ δηαβήηε ζηελ κεηαθίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (κ.ν. 2.35). Δίλαη ζαθέο φηη ν 

δηαβήηεο εκπνδίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ επρέξεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο ζηηο νπνίεο επίζεο 
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απαηηείηαη εμσηεξηθή βνήζεηα ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ σο πξνο απηέο. πλδένληαο ηελ κεηαθίλεζε κε ηηο δηαθνπέο πξνθχπηεη φηη 

ρσξίο βνήζεηα είλαη ζεκαληηθά δχζθνιν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ δηαθνπέο 

ρσξίο ηελ βνήζεηα ηξίησλ (κ.ν. δείθηε επηξξνήο δηαβήηε ζε δηαθνπέο 2.15).  

Δμεηάδνληαο επίζεο ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ζηελφ θαη 

επξχηεξν ζχλνιν, είλαη εκθαλέο φηη ε νηθνγελεηαθή δσή επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ 

χπαξμε ηνπ δηαβήηε. Σν παξφλ ζπλάδεη θαη κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Gregg & Caspersen 2005), πνπ 

θαηνλνκάδνπλ ηνλ δηαβήηε σο νηθνγελεηαθή αζζέλεηα, ελλνψληαο φηη φηαλ έλα άηνκν 

ζηελ νηθνγέλεηα λνζεί ζηελ νπζία λνζεί φιε νη νηθνγέλεηα εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο (κ.ν. 2.44). ε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή δσή 

σζηφζν ε αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ππάξρεη αιιά είλαη ζαθψο πην κεησκέλε (κ.ν. 

2.87), γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζε 

απηή. Οη πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ επίζεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά (κ.ν. 

2.68) αιιά θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ απ’ φ,ηη αθνξά ζηηο ζρέζεηο κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Παξφκνηα ζχλδεζε πξνθχπηεη θαη ζε ζρέζε κε ηελ εξσηηθή δσή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (κ.ν. 2.72). εκαληηθφ είλαη επηζεο ην εχξπκκα φηη ν δηαβήηεο δελ 

επεξξεάδεη ζρεδφλ θαζφινπ ηηο αληηδξάζεηο άιισλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (κ.ν. 3,1). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη φζνλ αθνξά ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πξνθχπηεη  φηη ελ 

γέλεη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ν θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο (γεληθφηεξνο) δελ 

αληδξά αξλεηηθά ζηελ χπαξμε ηεο αζζέλεηαο, θαη κφλν ν θνληηλφηεξνο θνηλσληθφο ηνπο 

θχθινο (νηθνγέλεηα – ζχληξνθνη) επεξεάδεηαη αξλεηηθά ιφγσ ηεο αζζέλεηαο. 

 6.2 Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2 

 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ ε αληαπφθξηζε ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ζηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

απάληεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην εξγαιείν έξεπλαο πεξηειάκβαλε 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε. Ο δείθηεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Κνηλσληθέο θαη Θεξαπεπηηθέο Γνκέο 
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ζρεδηάζηεθε θαη εηζήρζε ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείθηε (κ.ν. 3.3, η.α. 

0.25) πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχλ κε νπδέηεξν θαη’ νπζία ηξφπν ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ζηηο αλάγθεο ηνπο. Σν παξφλ εχξεκά κπνξεί λα 

ζρνιηαζηεί ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά. ηελ ζεηηθή πιεπξά δηαθαίλεηαη φηη νη 

ππνζηεξηθηηθέο δνκέο πξνθαλψο πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα ήηαλ αλακελφκελε κηα ζεκαληηθά αξλεηηθή ζηάζε φζν θαη ε πηζαλφηεηα 

κε απαληήζεσλ. Πεξαηηέξσ ε νπδέηεξε ζηάζε ηνπ δείγκαηνο, θαη κάιηζηα κε ζρεηηθά 

πςειφ πνζνζηφ ζπκθσλίαο κε απηή φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 

πνπ είλαη ηδηαηηέξσο κηθξή, αληηθαηνπηξίδεη έλα πεδίν πνπ αλ κε ηη άιιν νη δνκέο απηέο 

εθηεινχλ ηηο δένληεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε δηαβήηε ηχπνπ δχν.  

Δληνχηνηο ην αξλεηηθφ ζεκείν, πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή γηα ηνλ δείθηε ζε ζρέζε κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ. Ζ νπδέηεξε ζηάζε ηνπ δείγκαηνο 

αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο απιά δηεθπεξαηψλνπλ ηηο 

δξάζεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζε βαζκφ πνπ απιά λα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο γηα 

ηηο νπνίεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε ηεο βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη 

ζαθέο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλακελφηαλ λα έρεη κεγαιχηεξε ηηκή. 

πλεπψο, φζνλ αθνξά ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απηφ, ε αληαπφθξηζε ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο θξίλεηαη αθελφο ηθαλνπνηεηηθή ζην 

φηη ηεινχληαη νη απαξαίηεηεο δξάζεηο, αθεηέξνπ φκσο απαηηείηαη βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ.  

 6.3 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3 

 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ εμέηαζε ηνπ πνηεο νη ζπλέπεηεο 

ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα 

απηφ είλαη απνιχησο ζαθήο θαη δηαθαίλεηαη απφ ηελ ηηκή φισλ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ 

πνπ εμεηάδνληαη κε ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο. Ο δηαβήηεο έρεη φζνλ αθνξά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηεο πνηφηεηαο δσήο αξλεηηθή έσο θαη πνιχ αξλεηηθή επίδξαζε.  
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Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε πνηφηεηα δσήο είλαη ζαθή. Ζ ηηκή πνπ ην δείγκα 

απνδίδεη ζηνλ δείθηε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είρε δηαβήηε (κ.ν. 2.47) είλαη ζαθψο 

ζεηηθφηεξε απηή πνπ απνδίδεηαη ζηνλ δείθηε γηα ηελ δσή κε δηαβήηε (κ.ν. 2,86). 

Πεξαηηέξσ ε ηηκή ηνπ δείθηε ζηελ πεξίπησζε ηεο δσήο κε ηνλ δηαβήηε δείρλεη κηα 

νπδέηεξε ζηάζε φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα δσήο θάηη πνπ ππνδειψλεη κηα ζηάζε 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ηππηθψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεησκέλε «ραξά» απφ 

ηελ νινθιήξσζε δξάζεσλ αλαςπρήο θαη ςπρηθήο αλάηαζεο. 

Σν παξφλ κπνξεί εχθνια λα ζηεξηρζεί κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ ππνινίπσλ δεηθηψλ, φπσο 

π.ρ. ησλ δξαζηεξηνηήησλ (κ.ν. 2.06), ηεο εξγαζηαθήο δσήο (κ.ν. 2.255), ηεο κεηαθίλεζεο 

(κ.ν. 2.35), ησλ δηαθνπψλ (κ.ν. 2.15), ηεο θπζηθήο πγείαο (κ.ν. 1.83), ηεο νηθνγελεηαθήο 

δσήο (κ.ν. 2.44), ησλ ζηελψλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (κ.ν 2.68), ηεο απηνπεπνίζεζεο (κ.ν. 

2.6), ησλ ζθέςεσλ γηα ην κέιινλ (κ.ν. 2.34), ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (κ.ν. 2.35), 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο (κ.ν. 1,85) θαη ηεο ειεπζεξίαο θαηαλάισζεο θαγεηψλ-πνηψλ 

(κ.ν. 2.42). Όινη νη παξαπάλσ δείθηεο αληηθαηνπηξίδνπλ έλα ζχλνιν πιεπξψλ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο θαη θαηά κφλαο ν θαζέλαο κηα απφ απηέο ηηο πιεπξέο. Ζ αξλεηηθή θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμφρσο αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζε απηέο είλαη εκθαλήο 

ζηηο ρακειέο ηηκέο ηνπ γεληθνχ κέζνπ φξνπ πνπ ην δείγκα απέδσζε ζε απηέο, 

ζηεξίδνληαο ην εχξεκά γηα ηελ κεησκέλε θαη νπδέηεξε ζηάζε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ 

αλαθέξεη ην δείγκα γηα ηελ δσή κε ηνλ δηαβήηε.  
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 Κεθάιαηο 7ο σδήηεζε αποηειεζκάηφλ 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

φζν θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ απηψλ κέζσ ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, πξνθχπηεη 

φηη νη ειηθησκέλνη πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ θπζηνινγηθή ηνπο δσή.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ εληνπίζζεθαλ ήηαλ θαηά βάζε αλακελφκελεο 

κε βάζε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Οη επηκέξνπο δείθηεο επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ 

δείθηε πνηφηεηαο δσήο κε ζεηηθή ζπζρέηηζε θα ζπλεπψο νη αξλεηηθέο ηνπο ηηκέο είλαη 

ζαθέο φηη δηαηεξνχλ ηελ ηηκή ηνπ δείθηε πνηφηεηαο δσήο ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. 

(Bradley and Speight 2002, Hogg et al., 2012). Οη επηκέξνπο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ επίζεο αλαγλσξίζηεθαλ ζπλάδνπλ κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα 

ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. (Bradley and Speight 2002, Hogg et al., 2012)   

Δληνχηνηο έλα ζηνηρείν φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ζηηο ζπζρεηίζεηο 

ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ θαη ζρέζεσλ κέζσλ φξσλ αθνξνχλ ζηηο ζπζρεηίζεηο θαη ηελ 

επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ζηηο ηηκέο ησλ επί κέξνπο δεηθηψλ φπνπ 

βξέζεθε κφλν κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηέθλσλ κε ηνλ δείθηε επίδξαζεο 

ηνπ δηαβήηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ. ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ελ γέλεη, έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί κηα ζεηξά ζπζρεηίζεσλ ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην θχιιν (Funnell & 

Anderson 2004, Siguroardottir , 2010, Lee  et al 2005), κε ηηο γπλαίθεο γεληθά λα δίλνπλ 

κηθξφηεξεο ηηκέο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο (Bradley and Speight 2002, Hogg et al., 2012). 

Οη πεξηζζφηεξνη επηκέξνπο δείθηεο δείρλνπλ κηα κεησκέλε ηθαλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα αληηκεησπίζνπλ ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά ηεο δπζθνιίεο 

πνπ επηβάιιεη ε πάζεζε. 

σκαηηθά νη πεξηζζφηεξνη δείθηεο είλαη ζαθψο αξλεηηθνί εηδηθά ν δείθηεο επίδξαζεο 

ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε (κ.ν. 1.88) πξάγκα πνπ νδεγεί ζην ζαθέο ζπκπέξαζκα φηη ν 

ειηθησκέλνο δηαβεηηθφο αζζελήο κε δηαβήηε ηχπνπ 2 ρξεηάδεηαη ηελ βνήζεηα πνπ κπνξεί 

λα ηνπ πξνζθεξζεί κέζσ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ. Ο αζζελήο απηφο αληηκεησπίδεη 
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ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ θαζεκεξηλψλ 

ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ δελ κπνξεί εχθνια λα πάεη δηαθνπέο θαη λα εξγαζηεί. ε φιεο 

απηέο ηηο πιεπξέο ρξεηάδεηαη ηελ ζηήξημε είηε απφ ηνλ εγγχο νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

ηνπ θχθιν είηε απφ δνκέο ππνζηήξημεο. To εχξεκα απηφ ζπλάδεη κε αληίζηνηρα απφ 

παιαηφηεξεο ζπλαθείο έξεπλεο ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Jacobson, et al 1994, 

Hörnquist, et al, 1995).  

Φπρνινγηθά, ν αζζελήο αληηκεησπίζεηο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, Με κφλε εμαίξεζε ηελ 

αληίδξαζε ησλ άιισλ νη πεξηζζφηεξνη ςπρνινγηθνί δείθηεο θαλεξψλνπλ είηε κηα 

αξλεηηθή είηε κηα ζρεηηθά αξλεηηθή ζηάζε ζε δηάθνξεο πιεπξέο θνηλσληθήο δσήο 

(νηθνγέλεηα, ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο απηνπεπνίζεζε). Ο δηαβήηεο, φπσο αλαθέξεηαη 

θαη ζηελ βηβιηνγξαθία απνηειεί κηα λφζν πνπ δελ επεξεάδεη κφλν ην άηνκν πνπ λνζεί 

αιιά θαη ηα θνληηλφηεξα ηνπ άηνκα δπζρεξαίλνληαο νξηζκέλεο θνξέο ηελ ζρέζε ηνπο 

θαζψο επέξρεηαη θφπσζε απφ ηελ δηαξθή αλάγθε γηα ζηήξημε ηνπ λνζνχληνο αηφκνπ 

(Vijan et al , 2005). Δληνχηνηο, ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαζνξίδεηαη ε επεξγεηηθή 

ζηάζε ηεο ζηήξημεο πέξαλ ηεο νηθνγελεηαθήο απφ ηελ θνηλσλία θαη ηηο αληίζηνηρεο δνκέο 

(Aalto & Uutela, 1997, Gillibrand &  Stevenson, 2006, Albright  et al, 2001 ).Απηή ε 

ππνζηήξημε είλαη ζαθψο επεξγεηηθή ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ έλαπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

απηφ-θξνληίδαο ησλ αηφκσλ κε δηαβήηε. Παξαηεξψληαο ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο είλαη 

εκθαλήο απηή ε αλάγθε γηα ζηήξημε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. 

Δμεηάδνληαο πεξαηηέξσ ηνπο δείθηεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ηερληθνί, φπσο π.ρ. ε 

επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη επίζεο εκθαλήο ε αλάγθε 

ζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ δνκέο ππνζηήξημεο δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξα αξλεηηθήο 

επίπησζεο ηνπ δηαβήηε ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ δσή κε ηνλ δηαβήηε είλαη 

αθξηβή, θαη ε παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζηεξνχλ απφ ην άηνκα ζεκαληηθά 

πνζά απφ ηνλ ζρεηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε πηζαλψλ εμφδσλ κε 

ζηφρν ηελ ςπρνινγηθή εξεκία αιιά θαη ηελ θνηλσληθή δσή. Χο εθ ηνχηνπ, ην βάξνο απηφ 

ζα πξέπεη λα επσκηζηεί είηε ζηα άηνκα ηνπ ζηελνχ θχθινπ ηνπ αζζελνχο είηε ζε δνκέο 

ππνζηήξημεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ ςπραγσγία φζν θαη φζνλ 

αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ αζζελνχο. |Σν παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
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βηβιηνγξαθία (Williams, et al, 2002, Massi-Benedetti, 2002) 

Δίλαη νμχκσξν φηη νη ζπκκεηέρνληεο σζηφζν δήισζαλ φηη δελ εμαξηψληαη απφ άιινπο 

ιφγσ ηνπ δηαβήηε (κ.ν. 1.88) Δληνχηνηο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία (Bradley and Speight 2002) ππάξρεη ζνβαξφ ην ελδερφκελν νη απαληήζεηο 

ζε απηφ ην εξψηεκα λα θξχβνπλ κηα biased ινγηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο δελ 

ζέινπλ λα εκθαληζηνχλ αλίζρπξνη ή/θαη αλίθαλνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 

πξνθιήζεηο απφ ηελ αζζέλεηα ηνπο. Ζ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, ζε αληηπαξαβνιή 

κε ηηο ηηκέο ησλ ππνινίπσλ δείρλεη κηα ηέηνηα ηάζε ζην δείγκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο 

θαζψο είλαη κάιινλ δχζθνιν λα αλαθέξνληαη ηφζεο δπζθνιίεο θαη απφ ηελ άιιε λα κελ 

ππάξρεη θακία εμάξηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ άιινπο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

αλαθέξνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Kadirvelu, & Sivalal Sadasivan, 

(2012). 

 ε ζρέζε κε ην θαηά πφζν νη δνκέο ππνζηήξημεο ζηελ Διιάδα είλαη ηθαλέο θαη 

πξνζθέξνπλ θαηάιιεια ζηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ 2, 

θαζψο θαη ε αλάγθε χπαξμεο απηψλ, ηα επξήκαηα είλαη αξθεηά ζαθή θαη επθξηλή. Σν 

ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη αθελφο απφ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ 

άπηνληαη άκεζα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ζηελ Διιάδα (βι. ζρεηηθφ 

δείθηε) αιιά θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππνινίπσλ δεηθηψλ θαη ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεσλ. Δλ ηέιεη, φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επίπησζε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε απηφλ ζηεξίδνπλ ην ζπκπέξαζκα φηη: (α) νη δνκέο 

ππνζηήξημεο είλαη απαξαίηεηεο δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε αζζέλεηα 

ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ απηή θαη ηνπ βάξνπο πνπ επηβάιιεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, 

θαη (β) κεηξηάδνπλ ελ γέλεη ηηο πνιχ αξλεηηθέο απαληήζεηο θαη βαζκνινγίεο γηα ηνπο 

δηάθνξνπο επηκέξνπο δείθηεο. ε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Kadirvelu,  

& Sivalal Sadasivan, (2012), απνδίδνληαο ηηο κεησκέλεο ηηκέο (απφ ην αλακελφκελν 

πιήξσο αξλεηηθφ πξφζεκν ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ) ελ κέξεη ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξίγπξνπ, θαη ελ κέξεη ζηελ 

χπαξμεο ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο. Δπίζεο θαηαιήγνπλ ζην παξφκνην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ελ γέλεη αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία 
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ησλ δνκψλ απ’ φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ λα απνθαιχςνπλ 

ην εχξνο ηεο αλάγθεο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ πέξαλ ηνπο ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.  

 7.1 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Μνινλφηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη ζεκαληηθά φζνλ 

αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ 

ζε απηφ ην ζεκείν νξηζκέλεο αδπλακίεο ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη. Ζ πξψηε αθνξά 

ζην ζρεηηθά κηθξφ δείγκα ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ αζθαιή γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ειηθησκέλσλ 

αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ 2. Ζ πιήξεο γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα απαηηνχζε 

κηα κειέηε ζε δείγκα πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε 

δηαβήηε ηχπνπ 2. Ζ δεχηεξε αδπλακία ηεο έξεπλαο αθνξά ζην βάζνο ζην νπνίν 

εμεηάζηεθαλ ηα ηαηξηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. ηελ βηβιηνγξαθία, ην εξγαιείν ηεο 

έξεπλαο φζν θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο ζπρλά εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε δηάθνξεο ηαηξηθέο 

ζπληζηψζεο φπσο π.ρ. ΒΜΗ, ππέξηαζή θα. Χζηφζν, ζηελ παξνχζα δελ εμεηάζηεθαλ, 

αιιά ελδερνκέλσο λα κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ νξηζκέλεο ρξήζηκεο επηπιένλ 

ζπζρεηήζεηο. 

Έλα αθφκα ζεκείν πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί ζα ήηαλ κηα αληίζηνηρε 

παξάιιειε έξεπλα ζε θξνληηζηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, είηε απηνί/απηέο είλαη άηνκα ηνπ 

ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ ή θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, είηε απηνί/απηέο είλαη εξγαδφκελνη 

ζε δνκέο ππνζηήξημεο, ψζηε λα ππάξμεη κηα πην ζθαηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ηειηθήο 

επηξξνήο ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ δσή ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί 

θαη λνζνχλ απφ απηφ, θαη παξάιιεια λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη (φρη 

πνζνηηθά αιιά πνηνηηθά) ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο θαη χπαξμεο αληίζηνηρσλ 

δνκψλ. Σέινο, δεδνκέλεο ηεο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ δείγκαηνο ζε κηα κφλν 

πεξηνρή (ήηνη έλαο ζηελφο γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο) ιφγσ ηεο επρέξεηαο 

θίλεζεο θαη πξφζβαζεο ησλ ζπγγξαθνπζψλ ζε ζρεηηθά ηδησηηθά ηαηξεία, δεκηνπξγεί 

επηπιένλ ζέκαηα ζηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ γεληθφηεξν πιεζπζκφ 

ειηθησκέλσλ πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ Διιάδα.



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΠΟΤΥΛΖ ΑΘΖΝΑ-ΜΑΡΗΑ & ΛΑΕΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ-ΝΑΣΑΛΗΑ 

84 

 

 Κεθάιαηο 8ο σκπεράζκαηα - Προηάζεης 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμέηαζε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε δηαβήηε 

ηχπνπ 2 ζηελ Διιάδα κε ζηφρνπο λα εμαθξηβψζεη ηφζν ηελ επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζε 

απηή φζν θαη λα αμηνινγήζεη θαη λα εμεηάζεη ηελ ιεηηνπξγία θαη χπαξμε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο ηέηνηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη: 

1. Ο δηαβήηεο ηχπνπ 2 επηβάιεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ, ηδηαίηεξα ησλ ειηθησκέλσλ ζρεδφλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπο 

(θαζεκεξηλή δσή, θπζηθή θαηάζηαζε, θνηλσληθή δσή, ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, 

νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή δσή).  

2. Οη ειηθησκέλνη αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ 2 φλησο ρξεηάδνληαη ηελ χπαξμε 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαζψο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο 

απαηηείηαη ε ζηήξημε ηνπο ηφζν θπζηθά φζν θαη ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά. 

Μνινλφηη ην βάξνο απηήο ηεο ζηήξημεο πέθηεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηνλ εγγχο 

θνηλσληθφ θχθιν, ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο είλαη 

απαηηεηή θαη ζεκαληηθή ψζηε λα ειαθξχλεη ην θνξηίν ησλ θνληηλψλ πξνζψπσλ 

θαη λα κελ επέιζεη θφπσζε ησλ ζηελψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ αζζελνχο.  

3. ηελ παξνχζα θάζε θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ εξγαιείνπ 

έξεπλαο, νη ππάξρνπζεο δνκέο ιεηηνπξγνχλ ζην απνιχησο βαζηθφ επίπεδν ηνπο. 

Δίλαη ζαθέο φηη απαηηείηαη κηα βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε ζηήξημε ησλ αζζελψλ θαη φρη απιά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ 

 8.1 Προηάζεης 

 

ε ζρέζε κε ηηο δνκέο ππνζηήξημεο ε εξγαζία θαηαιήγεη ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. Αλαδηάξζξσζε, δηεχξπλζε θαη ζηειέρσζε ησλ ππαξρφλησλ δνκψλ κε ζηφρν ηελ 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηελ κεγαιχηεξε επεξγεηηθή δξάζε ηνπο ηφζν σο 
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πξνο ην άηνκν φζν θαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο απηνχ κε ηνλ ζηελφ θνηλσληθφ ηνπ 

θχθιν (ειάθξπλζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ δεχηεξνπ). Οη ζρεηηθέο δνκέο ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ άκεζα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη άηνκν (αζζελήο) 

πνπ εθθξάδεη ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο κε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ 

δσή ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ηνπο ζηελνχ θνηλσληθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ 

ηνπο θχθινπ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξεί λα ππάξρεη ζπλερήο βνήζεηα ζηελ αγνξά 

αγαζψλ, φρη κε ηελ παξάδνζε ζην ζπίηη ηνπ αηφκνπ απφ άηνκα πνπ εξγάδνληαη 

ζηηο δνκέο (αλ θαη απηφ κπνξεί λα απαηηεζεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) αιιά κε 

ηελ ζπλνδεία θαη βνήζεηα ζε απηφ ην ζθέινο ηεο δσήο ησλ αζζελψλ. Παξφκνηα 

ιχζε ζα ήηαλ ε δηελέξγεηα ζρεηηθψλ εκεξίδσλ αιιά θαη δξψκελσλ γηα ηα άηνκα 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ θαη ζα εθπαηδεχνπλ ζε ζρέζε κε 

ηελ δσή κε ηνλ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ.  

 

2. Τπνζηήξημε ησλ αζζελψλ ηδηαίηεξα ησλ ειηθησκέλσλ κε δηαβήηε ηχπνπ 2 ζε 

πιηθνηερληθά ζέκαηα, φπσο εξγαζία θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φπνπ ε επίδξαζε 

ηνπ δηαβήηε είλαη ζεκαληηθά αξλεηηθή. Οη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, θαζψο θαη ε 

θνηλσληθή εξγαζία ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ (φπνπ ρξεηάδεηαη) 

αλαιψζηκα γηα ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο αζζέλεηαο (π.ρ. ηαηλίεο κέηξεζεο 

δάραξνπ, βειφλεο ηλζνπιίλεο θ.α.) θαη θαηά δηαζηήκαηα λα κπνξνχλ λα 

δηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο (π.ρ. καδηθέο εμεηάζεηο 

θακπχισλ ζαθράξνπ θιπ).Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα 

κέζα κεηαθνξάο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ απφ θαη πξνο 

ηα ηαηξεία λνζνθνκεία θιπ.   

 

3. Γηεχξπλζε ηεο δξάζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ψζηε λα αλαιακβάλνπλ 

δξάζε απφ ην πξν-δηαβεηηθφ ζηάδην θαη λα εθπαηδεχνπλ αζζελείο θαη νηθνγέλεηα 

ζηελ πξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη ζσζηέο πξαθηηθέο απηφ-θξνληίδαο. Ζ δηάγλσζε 

ειηθησκέλσλ ζε πξν-δηαβεηηθφ ζηάδην απαηηεί πιένλ ηε ζπρλή παξαθνινχζεζε 

ηνπο θαη ηεο δσήο απηψλ ψζηε λα κελ εθδεισζεί ή λα θαζπζηεξήζεη ε εθδήισζε 

ηεο πιήξνπο αζζέλεηαο. Οη δνκέο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα 

παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή αιιά θαη ππνζηήξημε κέζσ 
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εθπαίδεπζεο γηα λα θαζπζηεξήζεη ε εθδήισζε φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη. 
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 Παράρηεκα Α – Όργαλο Έρεσλας 

 

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Δξεπλεηηθή κειέηε κε ζέκα: 

«ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ Β΄ Δ ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΟΤ– ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΚΑΗ 

ΓΟΜΔ ΤΠΟΣΖΡΖΞΖ» 

 

 Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ Κξήηεο ησλ 

θνηηεηψλ           θαη ζα καο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν αλ αθηεξψλαηε ιίγα ιεπηά γηα λα ην 

ζπκπιεξψζεηε. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ε 

χπαξμε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ έξεπλα ζηνρεχεη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ θαη 

ζηελ αληαπφθξηζε ησλ δνκψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ 

δήηεκα πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ.  

 Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην βαζηθφ κέζν γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

ηεο έξεπλαο, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη έγθπξα κφλν αλ νη απαληήζεηο ζαο 

είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν παξαθαιείζηε λα απαληήζεηε κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή εηιηθξίλεηα θαη ζαθήλεηα.  

 Ζ έξεπλα είλαη αλψλπκε θαη νη εξεπλεηέο εγγπφληαη φηη ε δεκνζίεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε θακηά πεξίπησζε δε ζα εθζέζεη κεκνλσκέλα άηνκα. 

Παξαθαιείζηε λα κε δηζηάζεηε λα εθθξάζεηε νπνηεζδήπνηε απνξίεο θαη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ή ζε άιιεο πιεπξέο ηεο έξεπλαο. Σέινο, είζηε ειεχζεξνη λα 

απνζχξεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο θαη λα δηαθφςεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα, 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή αλ ην ζειήζεηε.
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Έληππν πλαίλεζεο  

 

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε έιαβα γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο έξεπλαο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλαηλψ ζηελ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ζπκπιεξψζσ απαληψληαο ην γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο. Δπίζεο, έιαβα γλψζε ηεο πιήξνπο 

αλσλπκίαο ηεο έξεπλαο θαη δηαηεξψ ην δηθαίσκα κνπ ζην κέιινλ θαη γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν λα απαηηήζσ ηελ αθαίξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπλεηζθέξεη ζε απηή. 

 

 

Ο/Ζ Τπνγξαθψλ/θνπζα 
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 Δρφηεκαηοιόγηο Αζζελώλ κε Γηαβήηε Σύποσ Β 

 

 Δημογπαθικά ζηοισεία 

 

1. Φχιιν:    Άλδξαο……….    Γπλαίθα …………. 

 

2. Ζιηθία: ……… 

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Άγακνο/ε……….        Έγγακνο/ε…………. Γηαδεπγκέλνο/ε (ή ζε δηάζηαζε) 

………………. Υήξνο/α ………… 

 

4. Αξηζκφο Σέθλσλ: …………. 

 

5. Πξηλ πφζα έηε δηαγλσζηήθαηε κε Γηαβήηε ηχπνπ Β; ……… 
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 Δρφηήζεης 

 

Παξαθαιψ ζηα επφκελα εξσηήκαηα, απαληήζηε ηνπνζεηψληαο έλα Υ ζηελ αληίζηνηρε 

επηζπκεηή απάληεζε. 

 

1. ε γεληθέο γξακκέο ε πνηφηεηα δσήο ζαο είλαη: 

Α. 

Δμαηξεηηθή 

Β. Πνιχ 

θαιή 

Γ. Καιή Γ. Οχηε 

θαιή νχηε 

θαθή 

Δ. Καθή Σ. Πνιχ 

θαθή 

Ε. 

Τπεξβνιηθά 

θαθή 

       

 

2. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε πνηφηεηα δσήο κνπ ζα ήηαλ 

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξε 

Β. 

Καιχηεξε 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξε 

     

 

3. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ζα απνιάκβαλα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ 

κνπ 

 

Α. Πάξα 

πνιχ 

πεξηζζφηεξν 

Β. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν 

Γ. Λίγν 

πεξηζζφηεξν 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Ληγφηεξν 

     

 

4. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κνπ είλαη γηα εκέλα θάηη ην: 

 

Α. Β. Γ. Γ. Δ. 
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Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

εκαληηθφ Αδηάθνξν Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

5. Απηφ ηνλ θαηξφ εξγάδεζηε; 

 

Ναη Όρη 

  

● 5α Αλ δελ εξγάδεζηε, ςάρλεηε γηα εξγαζία; 

Ναη Όρη 

  

 

● 5β Αλ δελ εξγάδεζηε ζα ζέιαηε λα είραηε θάπνηα εξγαζία απηφ ην δηάζηεκα; 

Ναη Όρη 

  

 

● 5γ Δάλ δελ είραηε δηαβήηε, ε εξγαζηαθή ζαο δσή ζα ήηαλ 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξε 

Β. 

Καιχηεξε 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξε 

     

 

● 5δ  Γηα εζάο ην λα έρεηε εξγαζηαθή δσή είλαη θάηη ην : 

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 
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6. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο ή ηα κεγάια ηαμίδηα ζα ήηαλ: 

 

Α. Πάξα 

πνιχ 

επθνιφηεξα 

Β. Πνιχ 

επθνιφηεξα 

Γ. Λίγν 

επθνιφηεξα 

Γ. Σα ίδηα Δ. Πην 

δχζθνια 

     

 

7. Γηα εκέλα νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο ή ηα κεγάια ηαμίδηα είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

 

8. Πάηε δηαθνπέο; 

 

Ναη Όρη 

  

 

● 8α Δάλ απαληήζαηε λαη, εάλ δελ είραηε δηαβήηε, νη δηαθνπέο ζαο ζα ήηαλ 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξεο 

Β. 

Καιχηεξεο 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξεο 

Γ. Ίδηεο Δ. 

Υεηξφηεξεο 
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● 8β Οκνίσο αλ απαληήζαηε λαη ζην εξψηεκα 8, γηα εζάο νη δηαθνπέο είλαη θάηη 

ην : 

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

9. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ζσκαηηθά ζα κπνξνχζα λα θάλσ 

 

Α. Πάξα 

πνιχ 

πεξηζζφηεξα 

Β. Πνιχ 

πεξηζζφηεξα 

Γ. Λίγν 

πεξηζζφηεξα 

Γ. Σα ίδηα Δ. 

Ληγφηεξα 

     

 

10. Γηα εκέλα ην πφζα κπνξψ λα θάλσ ζσκαηηθά είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

 

 

 

 

11. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε νηθνγελεηαθή κνπ ή/θαη επξχηεξε νηθνγελεηαθή, 

ζπγγεληθή κνπ δσή ζα ήηαλ  
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Α. Πνιχ 

θαιχηεξε 

Β. 

Καιχηεξε 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξε 

     

 

12. Ζ νηθνγελεηαθή κνπ ή/θαη επξχηεξε νηθνγελεηαθή, ζπγγεληθή κνπ δσή είλαη θάηη 

ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

13. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, νη θηιίεο θαη ε θνηλσληθή κνπ δσή ζα ήηαλ: 

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξεο 

Β. 

θαιχηεξεο 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξεο 

Γ. Οη ίδηεο Δ. 

Υεηξφηεξεο 

     

 

14. Οη θηιίεο θαη ε θνηλσληθή κνπ δσή είλαη γηα εκέλα θάηη ην: 

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

15. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε ζρέζε κνπ κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κνπ ζα ήηαλ  
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Α. Πνιχ 

θαιχηεξε 

Β. 

Καιχηεξε 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξε 

     

 

 

 

 

16. Σν λα έρσ κηα ζηελή πξνζσπηθή ζρέζε είλαη γηα εκέλα  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

17. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε ζεμνπαιηθή κνπ δσή ζα ήηαλ  

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξε 

Β. 

Καιχηεξε 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξε 

     

 

18. Γηα εκέλα ην λα έρσ ζεμνπαιηθή δσή είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 
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19. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε εκθάληζε κνπ ζα ήηαλ 

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξε 

Β. 

Καιχηεξε 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξε 

     

 

20. Γηα εκέλα ε εκθάληζε κνπ είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

 

 

 

21. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε απηνπεπνίζεζε κνπ ζα ήηαλ  

 

Α. Πνιχ 

κεγαιχηεξε 

Β. 

Μεγαιχηεξε 

Γ. Λίγν 

κεγαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Μηθξφηεξε 

     

 

22. Γηα εκέλα ε απηνπεπνίζεζε κνπ είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

Β. Γ. Γ. 

Διάρηζηα 

Δ. 

Καζφινπ 
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ζεκαληηθφ εκαληηθφ Αδηάθνξν εκαληηθφ ζεκαληηθφ 

     

 

23. Δάλ δελ είρα δηαβήηε ηα θίλεηξα κνπ γηα ηελ δσή ζα ήηαλ  

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξα 

Β. 

Καιχηεξα 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξα 

Γ. Σα ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξα 

     

 

24. Γηα εκέλα ηα θίλεηξα γηα ηελ δσή είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

25. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ν ηξφπνο πνπ νη άιινη αληηδξνχλ ζε εκέλα ζα ήηαλ 

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξνο 

Β. 

Καιχηεξνο 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξνο 

Γ. Ο ίδηνο Δ. 

Υεηξφηεξνο 

     

 

 

 

 

26. Γηα εκέλα ν ηξφπνο πνπ νη άιινη αληηδξνχλ ζε εκέλα είλαη θάηη ην  
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Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

27. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ γηα ην κέιινλ ζα ήηαλ 

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξα 

Β. 

Καιχηεξα 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξα 

Γ. Σα ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξα 

     

 

28. Γηα εκέλα ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ γηα ην κέιινλ είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

29. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε νηθνλνκηθή κνπ θαηάζηαζε ζα ήηαλ 

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξε 

Β. 

Καιχηεξε 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Υεηξφηεξε 

     

 

30. Γηα εκέλα ε νηθνλνκηθή κνπ θαηάζηαζε είλαη θάηη ην  
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Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

 

 

 

31. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο κνπ ζα ήηαλ  

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξεο 

Β. 

θαιχηεξεο 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξεο 

Γ. Οη ίδηεο Δ. 

Υεηξφηεξεο 

     

 

32. Γηα εκέλα νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

33. Δμαξηάζηε απφ άιινπο ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ζαο; 

Ναη Όρη 

  

 

● 33α  Δάλ απαληήζαηε ζεηηθά,  εάλ δελ είραηε δηαβήηε, ε εμάξηεζε ζαο απφ 

ηνπο άιινπο ζα ήηαλ  
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Α. Πνιχ 

κηθξφηεξε 

Β. 

Μηθξφηεξε 

Γ. Λίγν 

κηθξφηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Μεγαιχηεξε 

     

 

● 33β Ζ κε εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο είλαη γηα εκέλα θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

 

 

 

 

34. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ε ειεπζεξία κνπ λα ηξψσ θαη λα πίλσ φηη επηζπκψ ζα ήηαλ  

 

Α. Πνιχ 

κεγαιχηεξε 

Β. 

Μεγαιχηεξε 

Γ. Λίγν 

κεγαιχηεξε 

Γ. Ζ ίδηα Δ. 

Μηθξφηεξε 

     

 

35. Γηα εκέλα ην λα κπνξψ λα ηξψσ θαη λα πίλσ φ,ηη ζέισ είλαη θάηη ην  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 
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36. Σν κεξίδην ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο κνπ είλαη  

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

37. Σν βάξνο ηεο αζζέλεηαο κνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηα θνληηλά κνπ πξφζσπα είλαη: 

 

Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

38. Δάλ δελ είρα δηαβήηε, ν χπλνο κνπ ζα ήηαλ  

 

Α. Πνιχ 

θαιχηεξνο 

Β. 

Καιχηεξνο 

Γ. Λίγν 

θαιχηεξνο 

Γ. Ο ίδηνο Δ. 

Υεηξφηεξνο 

     

 

 

 

 

39. Γηα εκέλα ν θαιφο χπλνο είλαη θάηη ην  
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Α. 

Απνιχησο 

ζεκαληηθφ 

Β. 

εκαληηθφ 

Γ. 

Αδηάθνξν 

Γ. 

Διάρηζηα 

εκαληηθφ 

Δ. 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

40. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα πάηε ζηελ ηνπαιέηα πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνπο 

άιινπο εμαηηίαο ηνπ δηαβήηε; 

 

Ναη Όρη 

  

 

● 40α Δάλ απαληήζαηε λαη, απηφ ζαο θάλεη λα ληψζεηε κεηνλεθηηθά;  

 

Ναη Όρη 

  

 

● 40β Δάλ απαληήζαηε λαη, ζε πνην βαζκφ ζαο επεξεάδεη απηφ αξλεηηθά; 

 

Α. Πάξα 

πνιχ  

Β. Πνιχ Γ. Οχηε 

ιίγν νχηε 

πνιχ 

Γ. 

Διάρηζηα  

Δ. 

Καζφινπ  

     

 

41. Νηψζεηε πνιιέο θνξέο ηελ αλάγθε λα «θξχςεηε» ηελ αλαγθαία έλεζε ηλζνπιίλεο 

απφ ηνπο άιινπο; 

Ναη Όρη 
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● Δάλ απαληήζαηε λαη, ζε πνην βαζκφ ζαο επεξεάδεη απηφ αξλεηηθά; 

 

Α. Πάξα 

πνιχ  

Β. Πνιχ Γ. Οχηε 

ιίγν νχηε 

πνιχ 

Γ. 

Διάρηζηα  

Δ. 

Καζφινπ  

     

 

42. ε πνην βαζκφ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη 

ζεξαπεπηηθέο δνκέο πνπ ζαο αθνξνχλ; 

 

Α. Πάξα 

πνιχ  

Β. Πνιχ Γ. Οχηε 

ιίγν νχηε 

πνιχ 

Γ. 

Διάρηζηα  

Δ. 

Καζφινπ  

     

 

43. ε πνην βαζκφ αμηνπνηείηε ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δνκέο 

πνπ ζαο αθνξνχλ; 

 

Α. Πάξα 

πνιχ  

Β. Πνιχ Γ. Οχηε 

ιίγν νχηε 

πνιχ 

Γ. 

Διάρηζηα  

Δ. 

Καζφινπ  

     

 

 

 


