
 
 
 
                                         

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λεπθσζία, Μάξηηνο 2016 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ζειίδα απηή είλαη ζθόπηκα θελή 
 
 



 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ζειίδα απηή είλαη ζθόπηκα θελή 
 
 



 

4 

 

Τπνπξγείν Τγείαο Κύπξνπ 
Πξνδξφκνπ 1 & Υείισλνο 17, 1448 Λεπθσζία, Κχπξνο 
Σει.: 22605300, Φαμ: 22305803 
E–mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy, URL: http://www.moh.gov.cy 
 
Σίηινο ζηα ειιεληθά: Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε (πξνζρέδην) 
Πξψηε έθδνζε (πξνζρέδην): Μάξηηνο 2016 
Αληίηππα: ................. 
Σππψζεθε ζηελ Λεπθσζία, Κχπξνο 
Δθηχπσζε: Σππνγξαθείν Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
 
© Τπνπξγείν Τγείαο Κχπξνπ, Μάξηηνο 2016 
 
Όια ηα δηθαηψκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλαδεκνζίεπζε, ε 
αλαπαξαγσγή, ε απφδνζε (νιηθή, κεξηθή ή πεξηιεπηηθή, θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή, ή 
άιιε) ηνπ πεξηερνκέλνπ (θεηκέλνπ ή θσηνγξαθίαο) κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή ηξφπν 
(κεραληθφ, ειεθηξνληθφ, θσηνηππηθφ, ερεηηθφ ή άιιν) ρσξίο ηε πξνεγνχκελε γξαπηή 
έγθξηζε ή άδεηα ηνπ εθδφηε θαη θαηφρνπ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 
 
 
 
 
 
 
 
Ministry of Health (Cyprus) 
1, Prodromou Street & 17 Chilonos Street, CY–1448 Nicosia, Cyprus 
Tel.: +357 22605300, FAX: +357 22305803 
E–mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy, URL: http://www.moh.gov.cy 
 
Title in English: National Strategy of Cyprus against Diabetes (draft) 
First edition (draft): March 2016 
Reprints: ...........................  
Printed in Nicosia, Cyprus 
Printed by Goverment Printing Office 
 
© Ministry of Health (Cyprus), March 2016 
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, 
photocopying, recording or otherwise) without the prior permission, in writing, from the 
publisher. 
 
 
 
 
 
ISBN: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σερληθή Δπηηξνπή Αλάπηπμεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο  

Γξ. Μπξηψ Αδίλα- Υξνλίδε (πληνλίζηξηα) 
Γξ. Παχινο Παχινπ 
Γξ. Δχε Μηζζνχξε 
Γξ. Γηψξγνο Οιχκπηνο  
Γξ. Αλδξέαο ηπιηαλνχ 
 
Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε: θ.  Δηξήλε Γεσξγίνπ  

 
πκβνιή ζηε ζπγγξαθή ηεο ηξαηεγηθήο απφ ηελ θ.Βηβή Σξέπλνξ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ζειίδα απηή είλαη ζθόπηκα θελή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 
Πξόινγνο Τπνπξγνύ Τγείαο  
 
ύλνςε/Executive summary  
 
Δηζαγσγή 
Γεληθά  
Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε 
Ηζηνξηθφ Αλάπηπμεο Δζληθήο ηξαηεγηθή  
 
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Κύπξνο, Δπξώπε)  
Α. Πξφιεςε θαη Αγσγή Τγείαο  
Β  Γηάγλσζε θαη Αληηκεηψπηζε  
Γ. Δπαλέληαμε / Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα  
Γ. Καηαγξαθή Πεξηζηαηηθψλ αθραξψδε Γηαβήηε 
Δ. Έξεπλα  
 
Αλάιπζε SWOT  
 
ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο 
Όξακα, Απνζηνιή, Άμνλεο δξάζεο 
 
 Άμνλεο Γξάζεηο  
1νο Άμνλαο  Πξφιεςε θαη Αγσγή Τγείαο  
2νο Άμνλαο  Έγθαηξε Γηάγλσζε - Θεξαπεία  
3νο Άμνλαο  Δπαλέληαμε -Φξνληίδα   
4νο Άμνλαο  Γεκηνπξγία αξρείνπ  
5νο Άμνλαο  Έξεπλα  
χλνςε πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ  
 
Τινπνίεζε  
χζηαζε Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Γηαβήηε 
 
Βηβιηνγξαθία 
 
Παξαξηήκαηα 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ζειίδα απηή είλαη ζθόπηκα θελή 
 
 



 

9 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΤΓΔΙΑ 

χκθσλα κε ηε δήισζε ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Γηαβήηε, ν αθραξψδεο  Γηαβήηεο 

(Γ) απνηειεί ήδε κηα παγθφζκηα επηδεκία, αθνχ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί 

κηα εληππσζηαθή αχμεζε ηεο επίπησζεο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2.  

Καη ελψ  ην 1985,30 εθαηνκκχξηα άηνκα ζε φιν ηνλ θφζκν έπαζραλ απφ  δηαβήηε, 

ζήκεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Γηαβήηε (I.D.F.), ηα άηνκα κε 

δηαβήηε εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαη ζε 415 εθαηνκκχξηα.  

Δθηφο απφ ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, ην νπνίν είλαη κεησκέλν θαηά 8 πεξίπνπ ρξφληα ζηα 

άηνκα κε Γ πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ζσζηά ή κέλνπλ αδηάγλσζηα, έλα κε θαιά 

ξπζκηζκέλν άηνκν απμάλεη ηηο εηήζηεο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πεξίπνπ θαηά 

40%. Δλδεηθηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο: ε Δπξψπε έρεη ηελ 

πςειφηεξε επηβάξπλζε απφ ηα ρξφληα λνζήκαηα, ηα νπνία θξίλνληαη ππεχζπλα γηα ην 

86% φισλ ησλ ζαλάησλ θαη απμάλνπλ θαηά πνιχ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ζηα 

πζηήκαηα Τγείαο.  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο , ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα, πξνζθέξεη δηαρξνληθά πνιιά 

νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, απνδίδνληαο έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα 

αλάπηπμεο νιηζηηθψλ θαη αζζελνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία δηαρείξηζεο θαη  ηελ αλάγθε γηα 

αλαζηξνθή ηεο απμεηηθήο ηάζεο ηεο λφζνπ, δηφξηζε ην 2013 ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηνλ 

Γηαβήηε, ε νπνία θαη αλέιαβε ηε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Κχπξνπ ζην ζέκα, ηελ νπνία επραξηζηψ ηδηαίηεξα. Ζ ζηξαηεγηθή απηή  

εδξάδεηαη ζε πέληε ππιψλεο. 

Ζ εθπφλεζε ηεο ηξαηεγηθήο απνηειεί απνηέιεζκα ζπλέξγεηαο επηζηεκφλσλ,  

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, αζζελψλ, ππνπξγείσλ θαη επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ. 

Απνηειεί δε απφηνθν κηαο νινθιεξσκέλεο θνηλήο πξνζπάζεηαο γηα κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Γ, φπνπ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο, ηα άηνκα κε δηαβήηε θαη ε 

νηθνγέλεηα ηνπο ζα ζπλδηαρεηξίδνληαη ηε λφζν θαη ηηο επηπινθέο ηεο σο ηζφηηκνη εηαίξνη. 

Ζ  ηξαηεγηθή έρεη σο επηπιένλ ζηφρν  λα απνηειέζεη  ην πξψην εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε πην απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πγεία θαη λα 

πξνσζήζεη ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε 

κε ηελ αζζέλεηα ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε. Ζ πξνζπάζεηα απηή ρξήδεη πνιπδηάζηαηεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο απμαλφκελεο ηάζεο ηεο λφζνπ.  

Πηζηεχσ δε φηη, κε ηελ εηζαγσγή κεραληζκψλ  γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ καο ζα έρνπκε ζχληνκα  ηα πξψηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. 

 
 
                                                                                              Γηώξγνο Πακπνξίδεο 
 
                                                                                              Τπνπξγόο Τγείαο
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ΤΝΟΦΗ 

 

O αθραξψδεο Γηαβήηεο έρεη πιένλ θαηαζηεί κηα παγθφζκηα επηδεκία πνπ απμάλεηαη κε 

ηαρείο ξπζκνχο. Σα  δεδνκέλα είλαη ελδεηθηηθά γηα ηελ δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Δλψ ην 

1985 έπαζραλ 30 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο απφ Γηαβήηε, ζήκεξα , ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ηεο  Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Γηαβήηε εθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ αλέξρεηαη 

ζηα 415 εθαηνκκχξηα. 

 Ζ εθπφλεζε ηεο ηξαηεγηθήο απνηειεί απνηέιεζκα ζπλέξγεηαο επηζηεκφλσλ, 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, αζζελψλ, ππνπξγείσλ θαη επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ. 

Απνηειεί δε απφηνθν κηαο νινθιεξσκέλεο θνηλήο πξνζπάζεηαο γηα κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Γ, φπνπ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο, ηα άηνκα κε δηαβήηε θαη ε 

νηθνγέλεηα ηνπο ζα ζπλδηαρεηξίδνληαη ηε λφζν θαη ηηο επηπινθέο ηεο σο ηζφηηκνη εηαίξνη. 

Ζ  ηξαηεγηθή έρεη σο επηπιένλ ζηφρν  λα απνηειέζεη  ην πξψην εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε πην απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πγεία θαη λα 

πξνσζήζεη ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε 

κε ηελ αζζέλεηα ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε. Ζ πξνζπάζεηα απηή ρξήδεη πνιπδηάζηαηεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο απμαλφκελεο ηάζεο ηεο λφζνπ.  

 Ζ ηξαηεγηθή  βαζίδεηαη ζε 5 άμνλεο: Α)  Πξφιεςε, Β) Πξφσξε Αλίρλεπζε-Φξνληίδα  Γ) 

Απνθαηάζηαζε -Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, Γ) Έξεπλα, Δ) 

Καηαγξαθή- Αξρείν Γηαβήηε. 

Σν ηξαηεγηθφ ρέδην πεξηιακβάλεη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο θξνληίδαο πγείαο, φπσο ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο, ε 

αλάπηπμε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη πξσηνθφιισλ παξαπνκπήο θαη θξνληίδαο. 

Δπηπιένλ κέζσ  ηεο Δλδπλάκσζεο ησλ  Αζζελψλ  πξνσζείηαη ε απφ θνηλνχ  ιήςε 

απνθάζεσλ  γηα ζπλ -δηαρείξηζε ηεο  λφζνπ. Δπίζεο  πξνλνείηαη ε εηζαγσγή ηεο 

Καηαγξαθήο Αηφκσλ κε Γηαβήηε  (EUROBIRO ) ζε παγθχπξην επίπεδν. 

Ο ζηφρνο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ είλαη ε πξφιεςε ηνπ δηαβήηε θαη ησλ επηπινθψλ ηνπ, 

ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο, ε παξνρή 

απνηειεζκαηηθήο θξνληίδαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε αηφκνπ 

(εππαζείο νκάδεο)κέζα απφ κηα Οιηζηηθή πξνζέγγηζε . 
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ΓΔΝΙΚΑ 

Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο  είλαη κία ρξφληα κεηαβνιηθή λφζνο ε νπνία απμάλεηαη κε 
κεγάινπο ξπζκνχο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα, πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπάξθεηα παξαγσγήο ηλζνπιίλεο, ηελ πεξηνξηζκέλε δξάζε ηεο 
παξαγφκελεο ηλζνπιίλεο ή ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν.  
 
Απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ρξφληεο παζήζεηο κε ηδηαίηεξα ςειφ θνξηίν 
λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 
(ΠΟΤ) επζχλεηαη γηα 16 δπλεηηθά ρακέλα έηε δσήο θαη 256 πξνζαξκνζκέλα ιφγσ 
αλαπεξίαο έηε αλά 100.000 θαηνίθνπο.(ΟΟΑ, 2009).  Δθηηκάηαη  φηη ζήκεξα 280 
εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ παγθφζκηα πάζρνπλ απφ αθραξψδε Γηαβήηε θαη φηη ν αξηζκφο 
απηφο ζα θζάζεη ηα 380 εθαηνκκχξηα θαηά ην έηνο 2025. χκθσλα κε έξεπλα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 ε ζπρλφηεηα ηνπ ζηελ Κχπξν (Λνίδνπ θαη ζπλ., 2005,) ην 
2003-2004 θπκαηλφηαλ ζηα  10.5%. 
 
Ζ Γηεζλήο  Οκνζπνλδία Γηαβήηε IDF (2009) ζε έξεπλα  πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ 
Δπξσπατθψλ ρσξψλ, αλαθέξεη φηη ν αθραξψδεο Γηαβήηεο ζηελ Δπξψπε έρεη πάξεη 
δηαζηάζεηο επηδεκίαο θαη απφ 55 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2030 νη επξσπαίνη πνπ έρνπλ 
Γηαβήηε αλακέλεηαη φηη ζα θζάζεη ζηα 66 εθαηνκκχξηα (Betz- Brown, Gagliardino 
,Ramaiya, 2009). Ζ ίδηα έξεπλα καηαηάζζει ηην Κύππο υρ ηη δεύηεπη σώπα ζε 
ζςσνόηηηα διαβήηη ζηην Δςπώπη. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε πιεζπζκφ  κεηαμχ ησλ 
ειηθηαθψλ νκάδσλ 20-79 εηψλ. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 
ηελ  θαηαηάζζεη ζηελ πεξηνρή απμεκέλνπ θηλδχλνπ, φπνπ  κε βάζε ηνλ ΠΟΤ 
(,Π.Ο.Τ.,2008) αλακέλεηαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε ζλεζηκφηεηαο θαη  ηεο  επίπησζεο ησλ 
ρξφλησλ λνζεκάησλ, κε ηελ αχμεζε ηεο ηειεπηαίαο λα αλέξρεηαη  ζην 25% έσο ην 2030. 
 
  Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο θαη νη επηπινθέο ηνπ απνηεινχλ κείδνλ ζέκα Γεκφζηαο Τγείαο, 
αθνχ ν αλεπαξθήο έιεγρφο ηνπ γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη  ρξφληεο θαη ζνβαξέο παζήζεηο  δσηηθψλ νξγάλσλ, πνπ ρξεηάδνληαη 
πνιπδάπαλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο θαη πνιιέο θνξέο πξνθαινχλ αλαπεξίεο, 
θαζηζηψληαο έηζη ηνπο αζζελείο «απφληεο» απφ ηα πην πξνζνδνθφξα ρξφληα ηεο δσήο 
ηνπο. 
 
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη αθραξψδε Γηαβήηε: 
 
Α) Ο αθραξώδεο Γηαβήηεο ηύπνπ 1 (ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο) απνηειεί ην 5-10% ησλ 
δηαγλσζκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη παξνπζηάδεηαη  ζπλήζσο ζε παηδηά θαη λεαξνχο 
ελήιηθεο, αλ θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξνπζηαζηεί ζε θάζε ειηθία.  
Β) Ο αθραξώδεο Γηαβήηεο ηύπνπ 2 (κε ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο) απνηειεί πεξίπνπ 
ην 90% ησλ δηαγλσζκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Υαξαθηεξίδεηαη σο πάζεζε ελειίθσλ, αιιά κε 
ηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα (D Molnár, 2004, Nestle 2005, Reinehr, 2014) εκθαλίδεηαη φιν 
θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο, αθφκε θαη ζε κηθξά παηδηά θαη εθήβνπο.  Δίλαη κηα πξννδεπηηθή 
αζζέλεηα πνπ πεξλά απφ δηάθνξα ζηάδηα ηα νπνία έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηε γελεηηθή 
πξνδηάζεζε ηνπ θάζε αηφκνπ. Πξνεγείηαη  κηα αζπκπησκαηηθή πεξίνδνο πνπ κπνξεί λα 
δηαξθέζεη δεθαεηίεο. χκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ. (2008) ν ηχπνο απηφο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ  
απνηξέςηκνο, κε ηε βνήζεηα απνηειεζκαηηθψλ θαη έγθαηξσλ παξεκβάζεσλ, πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κε πγηεηλήο δηαηξνθήο/παρπζαξθίαο θαη ηεο θπζηθήο 
αδξάλεηαο 
Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ  Zimmet (Zimmet θαη ζπλ.,2001) ε δξακαηηθή αχμεζε   ηνπ 
αθραξψδνπο Γηαβήηε Σχπνπ 2 πξνθαιεί κεγάιν  πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε δεκφζηα πγεία. 
O Haffner  (2002) ζεκεηψλεη φηη έλα άηνκν κε δηαβήηε ζα έρεη κηα ζεκαληηθά ρακειή 
πνηφηεηα δσήο, σο επίζεο θαη κεησκέλν πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Ο απμαλφκελνο αξηζκφο 
αηφκσλ ζηελ ελεξγφ εξγαζηαθά ειηθία, πνπ επεξεάδνληαη απφ ην αθραξψδε Γηαβήηε 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reinehr%20T%5Bauth%5D
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πξφσξε εκθάληζε επηπινθψλ θαη ε  καθξνρξφληα θαη  εληαηηθή  θξνληίδαο  πνπ ρξήδνπλ, 
επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηα  ζπζηήκαηα πγείαο  
Γ) Ο  Γηαβήηεο ηεο θύεζεο, παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο ζε πνζνζηφ 
πνπ αγγίδεη ην 1/20 ησλ γπλαηθψλ. πλήζσο ηα πςειά πνζνζηά γιπθφδεο ζην αίκα 
ππνρσξνχλ κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ, κε πηζαλφηεηα επαλεκθάληζεο ζε επφκελεο 
εγθπκνζχλεο. Απνηειεί δε θαη πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε αθραξψδε 
Γηαβήηε ηχπνπ 2 ζηελ ψξηκε ειηθία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ηχπνο απηνχ ηνπ 
δηαβήηε κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηελ αιιαγή δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. 
 
Έλαο κε πγηεηλφο  ηξφπνο δσήο (παρπζαξθία, κε πγηεηλή δηαηξνθή θαη θπζηθή αδξάλεηα) 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο ζε έλα άηνκν πνπ έρεη ηε 
γελεηηθή πξνδηάζεζε, ελψ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ε δηαηαξαρή ηεο αλνρήο ηεο γιπθφδεο.  
ε απηφ ην ζηάδην ηνπ πξν Γηαβήηε, ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ζπρλά δελ 
αλαγλσξίδεηαη δηφηη ηα απμεκέλα επίπεδα ηλζνπιίλεο δηαηεξνχλ ηα επίπεδα γιπθφδεο ζηα 
θπζηνινγηθά.  Λφγσ ηνπ φηη ε δηάγλσζε ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε ηίζεηαη κε θξηηήξηα 
βαζηζκέλα ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα, ν δηαβήηεο  δηαγηγλψζθεηαη 
πνιχ αξγφηεξα. Δπί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρνπλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα 
ηλζνπιηλναληίζηαζε ε άιια θαηάιιεια εξγαιεία δηαινγήο ζε απηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 
αζζέλεηαο ζε νξγαλσκέλε βάζε. Έρνπλ  φκσο  αλαπηπρζεί πξφζθαηα, απιά, γξήγνξα, 
κε επεκβαηηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ αηφκσλ κε πςειφ θίλδπλν 
αλάπηπμεο δηαβήηε, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε σο εξγαιείσλ δηαινγήο δηεξεπλάηαη.  
 
Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο λφζνπ, επηβάιιεηαη πνιπζεκαηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ 
δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ απνηεινχληαη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 
θαη θαηεπζχλζεσλ (ηαηξνί, λνζειεπηέο, δηαηηνιφγνη, πνδνιφγνη, ςπρνιφγνη θ.α.), θαζψο θαη 
ε ελδπλάκσζε ηνπ αζζελνχο γηα εθπαίδεπζε θαη απηνδηαρείξηζε, είλαη απαξαίηεηα 
εξγαιεία γηα ηελ πξφιεςε νμέσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ 
εηδηθψλ δηαθφξσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη παξαταηξηθψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ 
κε ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ  αθραξψδε 
Γηαβήηε.  
 
Σα ζχγρξνλα πζηήκαηα Τγείαο, θαινχληαη λα επελδχζνπλ ζηελ πξφιεςε, ζηελ 
αληηκεηψπηζε, ζηελ επαλέληαμε ησλ αζζελψλ κε αθραξψδε Γηαβήηε θαη λα 
παξαθνινπζνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δξάζεψλ ηνπο κέζα απφ νξγαλσκέλα αξρεία 
Γηαβήηε. Ζ  αλάγθε αλάπηπμεο κηαο ζηξαηεγηθήο, βαζηζκέλεο ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε 
θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ αζζελψλ, απνηειεί απαξαίηεηε δξάζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
Γεκφζηαο Τγείαο. 
 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣO ΑΚΥΑΡΧΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ 
 
Ζ ζεκαληηθφηεηα γηα αλάπηπμε ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην Γηαβήηε 
αλαγλσξίζηεθε πξηλ απφ 22 ρξφληα, (1989), φπνπ φιεο νη επξσπατθέο ρψξεο ππφγξαςαλ 
ην St. Vincent Declaration, ην νπνίν ππνζηεξίρηεθε απφ ηνλ Π.Ο.Τ. αιιά αξγφηεξα 
θάλεθε φηη πνιιέο ρψξεο απέηπραλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ.  Μεηά απφ ηελ  δηαθήξπμε ηνπ 
St. Vincent, αθνινχζεζε ε Vienna declaration ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε Κχπξνο. 
 
Ζ αλάγθε αλάπηπμεο κηαο γεληθήο θνηλνηηθήο αιιά θαη εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην 
αθραξψδε Γηαβήηε έρεη ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηα γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ην 2005 απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Γηαβήηε {International Diabetes 
Federation,(IDF)}  θαζψο θαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Ννζειεπηψλ γηα ην Γηαβήηε 
{Federation of European Nurses in Diabetes (FEND)}. Γηαδνρηθέο δηαθεξχμεηο απφ ην 
Δπξσπατθφ πκβνχιην Τπνπξγψλ, κειψλ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ  θαη  κε ηελ πξφζθαηε 
πξνθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 61/225vii ηνλίδεηαη  ε παγθφζκηα νκνθσλία γηα ηε  
ζεκαληηθφηεηα ηνπ  Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ην Γηαβήηε. 
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Δπί Γαληθήο πξνεδξίαο ν αθραξψδεο Γηαβήηεο ηέζεθε σο πξνηεξαηφηεηα θαη σο 
βέιηηζην παξάδεηγκα  ηεο ζεκαζίαο ηεο ελδπλάκσζεο ησλ αζζελψλ. ηε ζπλέρεηα ε 
Κππξηαθή πξνεδξία αλέδεημε ην ζέκα ηεο πξφιεςεο  ησλ Υξφλησλ Ννζεκάησλ θαζ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο. 
 
 Βαζηζκέλε ζηηο ζέζεηο απηέο, κε απφθαζή ηεο ε Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο (2012)  
αλέπηπμε Δπξσπατθή Κνηλή Γξάζε επί ησλ Υξφλησλ Ννζεκάησλ ( European Joint Action 
on Chronic Diseases)  κε έλα απφ ηα παθέηα εξγαζίαο λα εζηηάδεη ζην  αθραξψδε 
Γηαβήηε, ηνλίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε πηπρή ηεο δηαρξνληθήο θαη ζηαζεξήο πξφιεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο. Σν Τπνπξγείν Τγείαο κεηέρεη ζην πξφγξακκα σο 
ζπλεξγαδφκελνο εηαίξνο (Collaborative Partner). 
 
ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
 
Οη πξψηεο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο αξρίδνπλ γχξσ ζην 2003, 
φπνπ κηα ζπληνληζηηθή νκάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηφηε ζπζηαζείζα Δζληθή  πληνληζηηθή 
Δπηηξνπή γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε, θιήζεθαλ λα αλαπηχμνπλ ρέδην Γξάζεο γηα 
αληηκεηψπηζε ηνπ Γηαβήηε. Μέιε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ήηαλ επαγγεικαηίεο πγείαο απφ 
ηνλ Κξαηηθφ θαη Ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη άιινη εκπιεθφκελνη θνξείο κε ζπληνληζηή 
Λεηηνπξγφ απφ ηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο.  Παξάιιεια ε Κχπξνο είρε κηα ζηελή ζπλεξγαζία κε δηεζλή ζψκαηα, ιακβάλνληαο 
κέξνο ζε  έξεπλα πνπ έγηλε απφ ην IDF Europe  θαη FEND 2005. 
 
 ηα πιαίζηα εθείλα είρε εθδνζεί απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο  κε ηελ ζπκβνιή  ησλ  
πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ Δγρεηξίδην Οδεγηψλ Γηαρείξηζεο  ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε θαη 
απεπζπλφηαλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θάζε εηδηθφηεηαο (γηαηξνχο, δηαηηνιφγνπο, ςπρνιφγνπο, 
λνζειεπηέο)  πνπ αζρνινχληαη κε άηνκα κε δηαβήηε. ηφρνο ησλ νδεγηψλ είλαη ε θαζνδήγεζε 
ησλ ζεξαπφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο, κέζσ 
ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ, φπσο απαηηεί ε ζχγρξνλε ηαηξηθή ζεξαπεπηηθή (Evidence 
Based Medicine). Ζ ζχληαμε ησλ νδεγηψλ ζηεξίρζεθε ζηηο εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο 
εηδηθψλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηηο πην πξφζθαηεο θαη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη επηπιένλ 
ζηηο αλάινγεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο άιισλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ.  
 
 Σν 2013 κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ αθραξψδε Γηαβήηε, βαζηζκέλεο 
ζηα ηξέρνληα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην (αξ. πξφηαζεο 222/2013) 
ελέθξηλε ηε ζχζηαζε Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1). 
Αξρηθά ε Δπηηξνπή ζπλέιεμε ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηηο δνκέο/δξάζεηο νη νπνίεο 
ππάξρνπλ/έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κχπξν. Αθνινχζσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 
ζπλεζηήζε ηερληθή επηηξνπή  ε νπνία αλέιαβε  ηελ αλάπηπμε ηνπ φινπ έξγνπ. 
 
ηηο 28–29 Ηαλνπαξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λεπθσζία δηήκεξν εξγαζηήξη κε 
ζηφρν ηελ  αλάπηπμε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο καο γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε 
κε επξεία ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ εκπιεθφκελσλ Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ, 
επαγγεικαηηψλ πγείαο κε εμεηδίθεπζε ζην Γηαβήηε, αθαδεκατθψλ θαη θνξέσλ πνπ 
εθπξνζσπνχλ αζζελείο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). ην εξγαζηήξη ζπκκεηείρε κε παξνπζίαζε θαη 
ελεξγφ εκπινθή ζηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ν Mr. Mayur Mandalia, Σπληνληζηήο έξγνπ Policy 
Puzzle,  Δθπξόζσπνο ηεο Παγθόζκηαο  Οκνζπνλδίαο Γηαβήηε. 
 
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3) έγηλαλ παξνπζηάζεηο γηα ηα 
ππάξρνληα επξσπατθά δεδνκέλα θαη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο. ηε 
ζπλέρεηα ζε Οκάδεο Δξγαζίαο ζπδεηήζεθαλ νη δηάθνξνη άμνλεο ηεο ππφ αλάπηπμε 
ηξαηεγηθήο. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπδεηήζεσλ απηψλ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαηαγξάθεθε θαη αλαπηχρζεθε ζηνπο δηάθνξνπο άμνλεο δξάζεο 
ηεο ππάξρνπζαο ζηξαηεγηθήο.  
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Α. Πξόιεςε θαη Αγσγή Τγείαο 
 
Ζ πξφιεςε (απνθπγή ηεο εθδήισζεο ηεο λφζνπ ή ησλ επηπινθψλ) απνηειεί αθξνγσληαίν 
ιίζν ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. ηελ Κχπξν, ν ξφινο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 
έρεη αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε επέλδπζε ζηελ πξφιεςε απνηειεί 
πξνηεξαηφηεηα. 
 
Όζνλ αθνξά ζην αθραξψδε Γηαβήηε, ν  ηχπνπ 1 δελ κπνξεί λα πξνιεθζεί, επεηδή ν 
κεραληζκφο ππξνδφηεζεο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ β θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο είλαη 
άγλσζηνο κέρξη ζηηγκήο. Αληίζεηα ν αθραξψδεο Γηαβήηεο ηχπνπ 2, κπνξεί λα 
πξνιεθζεί, κε ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηνινγηθνχ βάξνπο κέζσ ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 
ηεο επαξθνχο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
 
Πξσηνγελήο Πξόιεςε: 
 
Παηδηά 
Σν Τπνπξγείν Τγείαο επελδχεη ζηελ πξφιεςε ζηνρεχνληαο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζε 
πνιχ κηθξέο ειηθίεο. ε  ζπλεξγαζία κε άιια Τπνπξγεία  θαη Φνξείο  πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ πξνσζείηαη ε εθκάζεζε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο θαη ε εηζαγσγή 
ζπκπεξηθνξάο πνπ λα πξνάγεη ηελ πγεία ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη 
κε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη 
ηνπ πλδέζκνπ Γηαηηνιφγσλ – Γηαηξνθνιφγσλ Κχπξνπ κε ηα πην θάησ κέηξα: 
 
1.Πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 
2.Πξνψζεζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 
3.Καηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο 
4. Πξνψζεζε ηεο Άζθεζεο. 
5.Καηαπνιέκεζε ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο αιθνφι, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο. 
 
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ  αλαζεσξεκέλνπ  
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ, έρεη εηζαγάγεη  σο απηφλνκν κάζεκα ζην σξνιφγην 
πξφγξακκα  ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη σο δηαζεκαηηθφ  κάζεκα ζηε Μέζε 
Δθπαίδεπζε, ηελ Αγσγή  ηεο Τγείαο . Μέζα απφ ην κάζεκα απηφ, πξνσζείηαη  ηφζν ε 
εθπαίδεπζε, φζν θαη ε αιιαγή θνπιηνχξαο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ 
ζε ζρέζε κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ πηνζέηεζε πγηνχο ηξφπνπ δσήο. 
 
Σαπηφρξνλα, επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πγηεηλή 
δηαηξνθή ησλ παηδηψλ ζηηο ζρνιηθέο θαληίλεο, γη’ απηφ επηβιέπεη ηελ  απζηεξή εθαξκνγή 
ησλ πεξί ρνιηθψλ Κπιηθείσλ Νφκνπ ηνπ 2000 θαη ηνπ Σξνπνπνηεηηθνχ Νφκνπ ηνπ 2005, 
θαζψο θαη ησλ νδεγηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.  
 
 Ζ επηηπρεκέλε ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζην επξσπατθφ πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο 
πγείαο ζηα ζρνιεία, κε ηίηιν "Shape Up - κηα θνηλνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ 
επεξεαζκφ ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα κηα πγηή θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε", 
απνηειεί άιιν έλα παξάδεηγκα ζρεηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. 
 
 Δπηπιένλ, ε Κχπξνο είλαη ελεξγφ κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ηεο ΠΟΤ γηα ηε κείσζε 
ηεο πίεζεο  ηνπ κάξθεηηλγθ ζηα παηδηά, κε ζηφρν  ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζε 
δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηξφθηκα πςειά ζε ζεξκίδεο θαη κε πςειή 
πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη. Παξ 'φια απηά, δελ ππάξρνπλ εζληθά λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ 
απαγφξεπζε ηεο εκπνξίαο ησλ αλζπγηεηλψλ ηξνθίκσλ ζε παηδηά.  
 
 Όζνλ αθνξά ζην  Τπνπξγείν Τγείαο, ε ρνιηαηξηθή Τπεξεζία εθαξκφδεη  Δθπαηδεπηηθά 
Πξνγξάκκαηα Αγσγήο ηεο Τγείαο ζηνπο καζεηέο ηεο Γεκνηηθήο, Μέζεο θαη Σερληθήο 
Δθπαίδεπζεο ζηνρεχνληαο φρη κφλν ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ 
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γλψζεσλ, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ψζηε ηα άηνκα λα 
θαηαζηνχλ ππεχζπλα γηα ηε δηθή ηνπο πγεία. Έρνληαο ππφςε φηη ν αθραξψδεο Γηαβήηεο 
ηχπνπ 2 ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
αηφκσλ, αξθεηά απφ ηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο πνπ εθαξκφδεη ε  
ρνιηαηξηθή Τπεξεζία ζπκβάιινπλ θαη ζηελ πξφιεςε ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε.  
 
Οη Δπηζθέπηεο/ηξηεο Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ 
ζρνιείσλ θαζψο θαη ηνπο πλδέζκνπο Γνλέσλ θαη Γηαηηνιφγσλ Κχπξνπ εθαξκφδνπλ  
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο γηα ηελ αμία ηνπ Τγηεηλνχ Πξνγεχκαηνο θαη 
ηνπ Μεζνγεηαθνχ Γεχκαηνο ζε καζεηέο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα κεηά ηελ 
ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα, πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά πξφηππν πγηεηλφ πξφγεπκα 
θαη κεζνγεηαθφ γεχκα αληίζηνηρα.  
 
Οη Δπηζθέπηεο/ ηξηεο Τγείαο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηα Κέληξα 
Πξνζηαζίαο Μεηξφηεηαο θαη Δπεκεξίαο Παηδηνχ πξνγξακκαηίδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ 
δηαθσηηζηηθέο δηαιέμεηο γηα κέιινληεο γνλείο θαη εγθχνπο ζε φιεο ηηο επαξρίεο. ηε 
ζεκαηνινγία ησλ δηαιέμεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε 
ηνπ Γηαβήηε  ηεο Κχεζεο. 
 
Οη Παηδίαηξνη κέζσ ηεο ζσκαηνκέηξεζεο παξαθνινπζνχλ ηα παηδηά απφ ηε γέλλεζε ηνπο 
θαη παξέρνπλ ζπλερψο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο γνλείο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο. Ζ 
Παηδηαηξηθή Δηαηξεία δε, νξγαλψλεη δηαιέμεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ , φπνπ ηνλίδεηαη ε  
ζεκαζία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηνπ θπζηνινγηθνχ βάξνπο. 
 
Πξφζθαηα, ν χλδεζκνο Αηφκσλ κε αθραξψδε Γηαβήηε ζπλέβαιε κε ελεκεξσηηθφ 
βίληεν ζηελ ελεκέξσζε  παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 
 
Δλήιηθεο 
 
Ζ ελεκέξσζε ζηνπο ελήιηθεο εζηηάδεη ζην Γεληθφ Πιεζπζκφ, ζηα άηνκα κε αθραξψδε 
Γηαβήηε θαη ζηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο. Πέξαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν ξφινο πνπ 
δηαδξακαηίδνπλ νη χλδεζκνη ζηελ ελεκέξσζε θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ είλαη κείδσλ. 
 
Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ  είηε κε πξσηνβνπιία 
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλδέζκνπο αζζελψλ θαη ηηο 
επηζηεκνληθέο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ, είηε 
απηφλνκα  κε πξσηνβνπιία  ησλ πξναλαθεξνκέλσλ. 
 
Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη αγσγήο ηεο Τγείαο φπσο Δλεκεξσηηθά Φπιιάδηα, 
Γηαιέμεηο, δηαδξαζηηθά εξγαζηήξηα, ρξήζε ησλ ΜΜΔ θαη άιισλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο γηα ηηο δπν πξψηεο θαηεγνξίεο.  
 
Αθνξκή γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζην Γεληθφ πιεζπζκφ απνηειεί θάζε ρξφλν  ε Παγθφζκηα 
Ζκέξα Γηαβήηε: Καηά ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Γηαβήηε πνπ ζηφρν έρεη ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, ην Τπνπξγείν Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα 
Οκνζπνλδία Γηαβήηε θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο δηνξγαλψλεη Γεκνζηνγξαθηθή 
Γηάζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, φπνπ πξνσζνχληαη ηα κελχκαηα ηεο Ζκέξαο θαη 
παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζην ζέκα αθραξψδε Γηαβήηε. ηα 
ίδηα πιαίζηα θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πλδέζκσλ Αζζελψλ πξαγκαηνπνηνχληαη 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν θσηηζκφο  δεκφζησλ θηηξίσλ κε κπιε ρξψκα δσξεάλ αλαιχζεηο 
ζαθράξνπ θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη 
εκεξίδσλ. 
 
Όζνλ αθνξά ζηελ επηκφξθσζε ησλ Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο, ηα πξνγξάκκαηα ηεο δηα βίνπ 
κάζεζεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ Ππξήλσλ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, νη 
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εκεξίδεο θαη ηα ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνπλ νη επηζηεκνληθέο εηαηξείεο θαη νη 
επηκνξθψζεηο  Λεηηνπξγψλ Τγείαο πνπ ρξεκαηνδφηεζε ν  Παγθχπξηνο  Γηαβεηηθφο 
χλδεζκνο ζην εμσηεξηθφ, απνηεινχλ θαιέο πξαθηηθέο. 
 
Γεπηεξνγελήο Πξόιεςε:  
 
Γελ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα  ζεζκνζεηεκέλα ή νξγαλσκέλα θαζνιηθά πξνγξάκκαηα 
έγθαηξεο αλίρλεπζεο ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε, νχηε ζην γεληθφ πιεζπζκφ, νχηε θαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, κε εμαίξεζε ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη 
γηα ηελ αλίρλεπζε δηαβήηε θχεζεο ζηα πιαίζηα ησλ εμεηάζεσλ ηεο εγθχνπ.  
Ο έιεγρνο ηνπ επίπεδνπ ζαθράξνπ ζην αίκα απνηειεί κέξνο ησλ πξνιεπηηθψλ ηαηξηθψλ 
εμεηάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα Δμεηάζεσλ ξνπηίλαο, είηε ζηα Κέληξα Τγείαο, 
Δμσηεξηθά ηαηξεία, είηε ζε ηδησηηθά ηαηξεία κε πξσηνβνπιία ηαηξψλ/ αζζελψλ.  
 
Σξηηνγελήο Πξόιεςε:  
 
πλήζσο γίλεηαη ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ελφο Γηαβεηνινγηθνχ Ηαηξείνπ, ή ηεο 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο, ζην Γεκφζην ή Ηδησηηθφ Σνκέα κε πξσηνβνπιία ηνπ ζεξάπνληα 
γηαηξνχ. 
 
Ζ παξαπνκπή ζε πνδνιφγν, νθζαικίαηξν, ρεηξνπξγφ θαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο ζε 
ζπγθεθξηκέλα ηαθηά δηαζηήκαηα έρεη πξφζθαηα ζπκθσλεζεί ζε πξσηφθνιιν πνπ 
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ. 
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Β. Γηάγλσζε θαη Αληηκεηώπηζε 
 
Γηάγλσζε  
 
Ζ δηάγλσζε ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε ηίζεηαη  απφ επαγγεικαηίεο πγείαο είηε σο ηπραίν 
εχξεκα, είηε κεηά απφ εθδήισζε ζρεηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. 
 

 Ζ εκθάληζε ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε Σχπνπ 1  κπνξεί λα είλαη αηθλίδηα κε ξαγδαίσο 
αλαπηπζζφκελα ζπκπηψκαηα, πνπ νδεγνχλ ην λεαξφ άηνκν είηε  ζηα Σκήκαηα 
Αηπρεκάησλ θαη Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ είηε ζηα Παηδηαηξηθά Ηαηξεία/ Κέληξα Τγείαο  
ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα.  
  

 Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο Σχπνπ 2 δηαγηγλψζθεηαη σο ηπραίν εχξεκα κεηά απφ 
δηεμαγσγή αλαιχζεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηαο 
Φξνληίδαο, ζηα Σκήκαηα Αηπρεκάησλ θαη Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ή θαη θαηά ηε 
λνζειεία ιφγσ άιιεο αηηίαο. Έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε δίλνπλ θαη νη 
δηάθνξεο δηαθσηηζηηθέο  εθδειψζεηο  γηα ην θνηλφ απφ ζπλδέζκνπο αζζελψλ φπνπ 
γίλεηαη  ιήςε δείγκαηνο αίκαηνο γηα αλίρλεπζε ζαθράξνπ.  

 
Αληηκεηώπηζε  
 
Λφγσ ηεο ρξνληφηεηαο ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε, ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 
παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο  απφ  ηνπο  επαγγεικαηίεο Τγείαο.  
 
ην Γεκφζην Σνκέα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ ην θάζκα ησλ Αγξνηηθψλ Κέληξσλ, ησλ 
Δμσηεξηθψλ  Ηαηξείσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ θαη ηα εμσηεξηθά 
ηαηξεία ησλ Παζνινγηθψλ Κιηληθψλ ζηα  Δπαξρηαθά θαη Αγξνηηθά Ννζνθνκεία. ε θάζε 
κεγάιν Κξαηηθφ Ννζειεπηήξην, γηαηξνί θαη λνζειεπηέο κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ ζην 
αθραξψδε Γηαβήηε ζηειερψλνπλ ηηο Γηαβεηνινγηθέο Κιηληθέο. Με ζθνπφ ηελ 
απνζπκθφξεζε ησλ Κιηληθψλ απηψλ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
εθπαηδεπηεί Γεληθνί Ηαηξνί κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ αθραξψδε Γηαβήηε, πνπ 
παξαθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο κέξεο ηα άηνκα απηά. Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ 
δπζρέξεηεο ζηε ξχζκηζε ή ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ, παξαπέκπνληαη ζηηο 
δηαβεηνινγηθέο θιηληθέο ζηε βάζε  πξφζθαηα αλαπηπρζέληνο πξσηνθφιινπ. 
 

 ην ΝΑΜ ΗΗΗ ζηελ Λεπθσζία ιεηηνπξγεί ε Δλδνθξηλνινγηθή Κιηληθή Παίδσλ κε 
πνιπζεκαηηθή νκάδα, φπνπ παξαθνινπζνχληαη παηδηά κε αθραξψδε Γηαβήηε 
απφ φιε ηελ Κχπξν. 

 

 ηελ Λάξλαθα επίζεο ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Αλαθνξάο Γηαβήηε κε πνιπζεκαηηθή 
νκάδα θξνληίδαο φπνπ παξαθνινπζνχληαη θαη εθπαηδεχνληαη ζηελ απηνθξνληίδα 
ηα άηνκα κε δηαβήηε. Σαπηφρξνλα ην Κέληξν ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα ησλ αηφκσλ κε 
δηαβήηε πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην θέληξν, γηα ην Αξρείν Γηαβήηε, ζαλ πηινηηθφ 
πξφγξακκα γηα ηελ δεκηνπξγία Δζληθνχ Αξρείνπ Γηαβήηε.  
 

 ηε Λάξλαθα εθηφο απφ ην Κέληξν αλαθνξάο ππάξρεη επίζεο εμεηδεηθεπκέλν 
δηαβεηνινγηθφ ηαηξείν κε θαηαγξαθή φισλ ησλ αζζελψλ ηνπ. Με βάζε ηα κέρξη 
ηψξα δεδνκέλα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα πξψηε θνξά ζηεv Κχπξν εθηφο άιισλ γηα 
ην θφζηνο ηνπ δηαβήηε, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηε ξχζκηζε αιιά θαη ηηο 
επηπινθέο ηεο λφζνπ φπσο ην δηαβεηηθφ πφδη θαη ε ζηεθαληαία λφζνο 

 
Δπηπιένλ ζην Γεκφζην Σνκέα πξνζθέξνληαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ψζηε λα 
θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αηφκσλ κε αθραξψδε Γηαβήηε. 
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 ην ΝΑΜ ΗΗΗ, θαη ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ 
ιεηηνπξγνχλ θιηληθέο αληιίαο ηλζνπιίλεο.   

 Σν ΝΑΜ ΗΗΗ θαη ζην Κέληξν Αλαθνξάο Γηαβήηε ζηε Λάξλαθα ιφγσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξέρνπλ ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο, δηαζέηνπλ εηδηθέο ζπζθεπέο κέηξεζεο ηνπ 
ζαθράξνπ ζε 24 σξε βάζε. 
 

 ηα κεγάια επαξρηαθά λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχλ θιηληθέο Γηαβήηε Κχεζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηηο Μαηεπηηθέο Κιηληθέο.  
 

 ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξλαθαο ιεηηνπξγεί Κιηληθή Γηαβεηηθνχ πνδηνχ θαη ζηα 
Ννζνθνκεία Ακκνρψζηνπ θαη Πάθνπ, ζάιακνο ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ. 

 
Όζνλ αθνξά ζηνλ  Ηδησηηθφ ηνκέα, Γεληθνί Γηαηξνί , Δλδνθξηλνιφγνη θαη Γηαβεηνιφγνη 
παξαθνινπζνχλ θαη ξπζκίδνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπο .   
 
Γηαρείξηζε/ Φξνληίδα/Αληηκεηώπηζε: 
 
θνπφο είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ αηφκσλ κε 
δηαβήηε θαη λα ειαηησζεί φζνλ ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ε πηζαλφηεηα επηπινθψλ. Ζ 
δηαρείξηζε/ζεξαπεία ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε αθνξά ηελ δηα βίνπ θξνληίδα ηνπ αηφκνπ θαη 
εκπιέθεη πνιινχο επαγγεικαηίεο πγείαο  κε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. Ζ ίδηα ε ζεξαπεπηηθή 
αγσγή βαζίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο, εμίζνπ ζεκαληηθνχο θαη αιιειέλδεηνπο: Γιαηποθική 
Γιαμόπθυζη, Καθημεπινή ζςζηημαηική άζκηζη, Φαπμακεςηική Αγυγή  
 
Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ηνπ  
αθραξψδε Γηαβήηε  είλαη η εκπαίδεςζη και ενδςνάμυζη ηος αηόμος για 
αςηοθπονηίδα.  
      

 Γιαηποθική Γιαμόπθυζη: Οη  Κιηληθνί Γηαηηνιφγνη έρνπλ  ζεκαληηθφηαην ξφιν απφ 
ηελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. Σν πιάλν δηαηξνθήο εμαηνκηθεχεηαη βάζε ηνπ ηχπνπ ηνπ 
δηαβήηε, ηνπ βάξνπο, χςνπο θαη ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ αηφκνπ, ηεο εξγαζίαο ηνπ, 
ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπ.  

 
ε φια ηα Γεληθά Ννζνθνκεία ησλ επαξρηψλ θαη ζην ΝΑΜ ΗΗΗ εξγνδνηνχληαη θιηληθνί 
δηαηηνιφγνη πνπ ζπκβάινπλ ζηε δηαηξνθηθή ξχζκηζε ησλ αηφκσλ κε δηαβήηε θαη 
ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηηο Γηαβεηνινγηθέο Κιηληθέο. Οη δηαηηνιφγνη δέρνληαη επίζεο 
παξαπνκπέο θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Γηαηξνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο. Αληίζηνηρα ζηνλ 
ηδησηηθφ Σνκέα, γίλνληαη παξαπνκπέο απφ γηαηξνχο πξνο θιηληθνχο δηαηηνιφγνπο 
 

 Καθημεπινή ζςζηημαηική άζκηζη: Ζ άζθεζε ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε 
ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ, ηε κείσζε ηνπ θαξδηναγγεηαθνχ θηλδχλνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 
ζσκαηηθνχ βάξνπο, βειηηψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο.  

 
Οη ηαηξνί θαη νη ινηπνί ιεηηνπξγνί πγείαο, ηφζνλ ηνπ Γεκνζίνπ, φζνλ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ 
ηνκέα ζπληζηνχλ πξνγξάκκαηα άζθεζεο αλειιηπψο. 
 

 Φαπμακεςηική Αγυγή: Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή εμαηνκηθεχεηαη  ζηε βάζε ηνπ ηχπνπ 
δηαβήηε, θαη ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ θαη είλαη εμ νινθιήξνπ επζχλε ηνπ 
ζεξάπνληνο  ηαηξνχ.     
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 Α) Σα από ηνπ ζηόκαηνο αληηδηαβεηηθά θάξκαθα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Κχπξν1 είλαη 
ηα αθφινπζα: 
 
♦ οςλθονςλοςπίερ: Γιηβελθιακίδε, Γιηκεπηξίδε, Γιηθιαδίδε*  
♦ Γιγοςανίδια: Μεηθνξκίλε 
♦ Αναζηολείρ α-Γλςκοζιδάζηρ:  Αθαξβφδε* 
♦ Μεγιηηηλίδεο: Ρεπαγιηλίδε* Νεηεγιηλίδε* 
♦ Αναζηολείρ DPP-4: ηηαγιηπηίλε*, Βηιληαγιηπηίλε* αμαγιηπηίλε Ληλαγιηπηίλε* 
♦ Μιμηηικά GLP-1: Δμελαηίδε* Ληξαγινπηίδε* Λημηζελαηίδε* 
♦ Αναζηολείρ SGLT2: Canagliflozin*, Dapagliflozin* 
♦ πλδπαζκνί: vildagliptin/metformin*, metformin/glibenclamide*, sitagliptin/ metformin*, 
linagliptin/metformin hydrochloride*, saxagliptin/metformin*, metformin 
hydrochloride/canagliflozin hemihydrate* 
 
Γιηηαδόλεο: Ζ Πηνγιηηαδφλε δελ θπθινθνξεί ζηελ Κππξηαθή Αγνξά  
 
Β) Οη ηλζνπιίλεο2 πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Κππξηαθή αγνξά είλαη: 
 
ΣΑΥΔΙΑ ΓΡΑΗ  
♦ Ανθπώπινος ηύπος ινζοςλίνερ (Γηαιπηή ηλζνπιίλε ή «θξπζηαιιηθή») 
      – Ηλζνπιίλε Humulin Regular  
      – Ηλζνπιίλε Actrapid  
♦ Ανάλογα ινζοςλίνηρ 
     – Ηλζνπιίλε (Lispro), Humalog  
     – Ηλζνπιίλε (Aspart) Novorapid # 
    – Ηλζνπιίλε (Glulisine) Apidra # 
 
ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΡΑΗ 
♦ Ανθπώπινος ηύπος ινζοςλίνερ (Ηζνθαληθή) 
    – Ηλζνπιίλε Humulin NPH  
   – Ηλζνπιίλε Protaphane 
 
ΜΑΚΡΑ ΓΡΑΗ 
♦ Ανάλογα ινζοςλίνηρ 
       - Ηλζνπιίλε (Glargine) Lantus  
    – Ηλζνπιίλε (Detemir) Levemir# 
  
ΠΑΡΑΣΔΣΑΜΔΝΗ ΓΡΑΗ 
 ♦ Ανάλογο ινζοςλίνηρ 
   -Degludec Tresiba# 
 
ΜΔΙΓΜΑΣΑ 
♦ Γιθαζικά μείγμαηα ανθπώπινος ηύπος ινζοςλίνηρ  
     -30/70 (30% ηαρείαο – 70% κέζεο) Mixtard 30 
    - 30/70 (30%ηαρείαο – 70% κέζεο) Humulin Μ3* 
♦ Γιθαζικά μείγμαηα αναλόγυν ινζοςλίνηρ  

                                                           
 

2 Οι ινςουλίνεσ με  * κυκλοφοροφν μόνον ςτον Ιδιωτικό τομζα ενϊ οι ινςουλίνεσ με # είναι 
επιδοτοφμενα φάρμακα .Η ενθμζρωςθ  ζγινε ςτισ 02.02.2016.   
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- Γηθαζηθή ηλζνπιίλε Aspart 30/70 Novomix 30# 
- Γηθαζηθή ηλζνπιίλε Lispro 25/75 Humalog mix 25# 
- Γηθαζηθή ηλζνπιίλε Lispro 50/50 Humalog mix 50# 

 
 

 

 Η εθπαίδεπζε ηνπ αηόκνπ γηα απηνθξνληίδα  (Φηινζνθία Φξνληίδαο Γηαβήηε ) 
 
Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο είλαη κηα πεξίπινθε ρξφληα αζζέλεηα πνπ επεξεάδεη ζρεδφλ 
φιεο ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ κε δηαβήηε ελψ παξάιιεια επεξεάδεηαη 
θαη απφ απηέο (Φειιάο θαη ζπλ, 2005-2007). πλεπψο, ηo άηνκν κε δηαβήηε είλαη 
ππεχζπλν γηα ηε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε ηνπ,  επνκέλσο   απαηηείηαη λα έρεη 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Κχξηνο ζηφρνο ησλ Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο είλαη  λα  παξέρνπλ 
ζηήξημε ζην άηνκν κε δηαβήηε, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ξεαιηζηηθνχο 
βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζήο, 
δηαρεηξηδφκελν ηνπ ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ αγσγή, κε ηειηθφ ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο γιπθφδεο 
ζην αίκα ηνπ. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα γλσξίδεη  ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαθήο ξχζκηζεο ηνπ 
δηαβήηε ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ζπλεηδεηέο επηινγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ.  
 
Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ην θνξηίν ηνπ δηαβήηε γηα ην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα, 
ηελ θνηλφηεηα θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη κε ηελ θαιή ξχζκηζε λα πξνιεθζνχλ ε λα 
θαζπζηεξήζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο νη επηπινθέο. 
 
Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηελ απηνθξνληίδα πξνζθέξνληαη ζηηο Κιηληθέο Γηαβήηε θαη ζηα 
Κέληξα πγείαο ηνπ  Γεκφζηνπ ηνκέα. ην Κέληξν Αλαθνξάο Γηαβήηε ζηε Λάξλαθα νη 
ππεξεζίεο απηέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο. Όζνλ αθνξά ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα, ε εθπαίδεπζε 
ζηελ απηνθξνληίδα επαθίεηαη ζηνλ ίδην ηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαη ζην βαζκφ 
εμεηδίθεπζήο ηνπ. 
 
 
Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν ηνπ ΓΝ 
Λεπθσζίαο φπνπ εθηφο άιισλ δηελεξγνχληαη θαη κεηακνζρεχζεηο παγθξέαηνο. Ζ 
πιεηνςεθία ησλ κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ αθνξά θαηά κεγάιν πνζνζηφ δηαβεηηθνχο 
αζζελείο 
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Γ. Δπαλέληαμε  /  Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα 
 
Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα: Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ επηδηψθεη 
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε απεηιεηηθφ γηα ηε δσή ηνπο λφζεκα θαη 
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κέζσ ηεο πξφιεςεο  ησλ επηπινθψλ θαη αλαθνχθηζεο απφ ην 
«ππνθέξεηλ», πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη νξζή αμηνιφγεζε θαη 
αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ, ςπρνθνηλσληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 
πξνβιεκάησλ. Δίλαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, πνπ ελζσκαηψλεη ζην πεδίν δξάζεο 
ηεο, ηνλ αζζελή, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ θνηλσλία. Καηά κηα έλλνηα, ε Αλαθνπθηζηηθή 
Φξνληίδα πξνζθέξεη ην πιένλ νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο θξνληίδαο, δειαδή ηελ 
εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο, φπνπ απηφο θη αλ βξίζθεηαη, ζην ζπίηη ηνπ ή 
ην λνζνθνκείν. 
 
Δπαλέληαμε: H εθ λένπ έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 
 
Χο  γλσζηφ ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη κηα ρξφληα λφζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη, αλ δελ 
αληηκεησπηζηεί ζσζηά θαη έγθαηξα, απφ πνιιαπιέο επηπινθέο. ε ηειηθή αλάιπζε ν φξνο 
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα άπηεηαη ηεο ηξηηνβάζκηαο πξφιεςεο, αθφκε θαη ηεο 
αληηκεηψπηζεο ηνπ Γ, δηφηη σο ρξφληα λφζνο δελ ζεξαπεχεηαη αιιά απιψο 
«αλαθνπθίδεηαη», αθνχ νη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο  δηαρεηξίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο 
επηπινθέο. 
 
Οη επηπινθέο απηέο κπνξεί λα είλαη  νμείεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ακεζφηεηα 
θαη δξακαηηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο θαη πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδνληαη 
ελδνλνζνθνκεηαθά θαη νη ρξφληεο νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξίδνπλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο  
λφζνπ. Οη ρξφληεο επηπινθέο πνπ αθνξνχλ θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ηνπ Γ, ηχπνο 1 (Γη1) 
θαη ηχπνο 2 (Γη2), είλαη ε κηθξναγγεηνπάζεηα (ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη λεθξνπάζεηα), 
ε καθξναγγεηνπάζεηα (ζηεθαληαία λφζνο, αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, πεξηθεξηθή 
αγγεηνπάζεηα) θαη ε λεπξνπάζεηα. 
 
Ο Γηαβήηεο σο ρξφλην λφζεκα ρξήδεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, 
νχησο ψζηε ε έληαμε ησλ αζζελψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν λα δηεπθνιπλζεί. Δπηπιένλ, 
εθηφο απφ ηελ αλαθνχθηζε απφ ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα απαξαίηεηε είλαη θαη ε 
ηαπηφρξνλε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, ηφζν ησλ αζζελψλ, φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  
 
ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζπκβάιινπλ  ζηελ  
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε ζηελ Κχπξν: 
 
 
∆εµόζηνο Σνµέαο : 
 
Οη απιέο αλαθνπθηζηηθέο δξάζεηο θαη ε αληηκεηψπηζε απιψλ επηπινθψλ, φπσο πρ  ε 
θξνληίδα ηνπ  δηαβεηηθνχ πνδηνχ ζε αξρηθά ζηάδηα ή ε πεξηπνίεζε επηθαλεηαθψλ πιεγψλ, 
πξνζθέξεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα Πξσηνβάζκηα Κέληξα. 
 
Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο:  
Πξνζθέξνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο  ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 
ζηελ απνηξνπή επηπινθψλ/ αλαθνχθηζε ππαξρνπζψλ θαηαζηάζεσλ φπσο: δηαγλσζηηθέο, 
ζεξαπεπηηθέο, θνηλνηηθέο, ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη θαξκαθνζεξαπεία (αινηθέο, 
αληηβηψζεηο θιπ) . 
 
 Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν θαη πξνζθέξνληαη 
µέζσ 

 Αζηηθψλ Κέληξσλ Τγείαο (γχξσ ζηα 26 θέληξα ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ) 

 Αγξνηηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Κέληξσλ (11 θέληξα ζηηο κεγάιεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο) θαη 
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 Αξηζκνχ Τπφ-θέληξσλ 
 
ε πεξηπηψζεηο πνπ νη επηπινθέο δελ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζνχλ ζε πξσηνβάζκην 
επίπεδν, ηφηε νη αζζελείο παξαπέκπνληαη ζε δεπηεξνβάζκηεο ππεξεζίεο θαη αλάινγα κε 
ηα επξήκαηά ηνπο  ζα ηχρνπλ ρεηξηζκνχ σο εμσηεξηθνί ή εζσηεξηθνί αζζελείο.  
 
Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή: Ζ Τπεξεζία Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο 
πγείαο πνπ κεηαθέξνληαη ζην ζπίηη,  κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο  λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ μαθληθή αζζέλεηα, 
ππνηξνπή ρξφληαο αξξψζηηαο ή καθξνρξφληα αλαπεξία θαη αληθαλφηεηα, δηαηεξψληαο ην 
πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ηεο πγείαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζεζκφο ηεο θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο  πξνζθέξεη  ζρεδφλ παγθχπξηα 
θάιπςε, αλ θαη πξνο ην παξφλ δελ έρνπλ θαιπθζεί φιεο νη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 
ππάξρεη ζρεηηθή ππνζηειέρσζε . Πξνζθέξεη  φκσο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο πην θάησ 
ππεξεζίεο: 

 Γηδαζθαιία (ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο) 

 Δθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή γηα απηνέιεγρν/δηαηξνθή  

 Πεξηπνίεζε θαη πξφιεςε θαηαθιίζεσλ 

 Αηκνιεςίεο 

 Δλεκέξσζε ζεξαπφλησλ ηαηξψλ   

 Γίθηπν ζπλεξγαζίαο κε γξαθείν επεκεξίαο               
 
 

 ∆επηεξνβάζµηεο  Τπεξεζίεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αζζελψλ: 

 Γχν  µηθξά αγξνηηθά λνζνθνµεία ζε ζρεηηθά απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
(Κππεξνχληα, Πφιε Υξπζνρνχο)  

 Πέληε  γεληθά λνζνθνµεία (Λεπθσζίαο, Λεµεζνχ, Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ θαη Πάθνπ) 
  

 Σξηηνβάζµηεο Τπεξεζίεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αζζελψλ:  
 

 Αγγεηνρεηξνπξγηθό ηκήκα ιεηηνπξγεί ζην ΓΝ Λεπθσζίαο κε 4 αγγεηνρεηξνπξγνχο. 
Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δηάζσζεο 
 

 Κέληξα ππεξβαξηθνύ νμπγόλνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ θαη ζην 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Ακκνρψζηνπ. Υεηξίδνληαη 20-25 πεξηζηαηηθά εηεζίσο αιιά δελ 
ππάξρεη αξρείν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηαβεηηθψλ. Παξαπνκπέο γίλνληαη θαη απφ κε 
εηδηθνχο γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε  

 

 Γελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλα ηαηξεία δηαβεηηθνύ πνδηνύ θαη ππάξρεη δηαθνξεηηθή 
αληηκεηψπηζε ζε θάζε επαξρηαθφ λνζνθνκείν, ελψ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ δελ είλαη ε αλακελφκελε. Απνπζηάδεη εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ, 
λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ θαη απφ ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία 
απνπζηάδνπλ βαζηθέο εηδηθφηεηεο. Ζ νξζνπεδηθή εηδηθφηεηα απνπζηάδεη απφ ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ δηαβεηηθνχ πνδηνχ απφ φια ηα λνζνθνκεία θαη ε λνζειεία  
πεξηζηαηηθψλ νζηενκπειίηηδαο γίλεηαη ζηηο παζνινγηθέο θιηληθέο. Σέινο δελ ππάξρνπλ 
δεδνκέλα γηα ινηκψμεηο δηαβεηηθνχ πνδηνχ. 

 

 ην ΓΝ Λάξλαθαο ιεηηνπξγεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα παξά ηηο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο 
ηαηξείν δηαβεηηθνχ πνδηνχ ζην νπνίν πξνζέξρνληαη αζζελείο απφ ηα δηαβεηνινγηθά 
ηαηξεία ηεο θιηληθήο ,θαζψο επίζεο κε παξαπνκπέο θαη απφ άιιεο επαξρίεο/ 
εηδηθφηεηεο θαζψο επίζεο θαη παξαπνκπέο απφ ηνπηθνχο γεληθνχο γηαηξνχο. Γελ 
ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε λνζειεχηξηα. ην ηαηξείν  ζπλήζσο δηελεξγείηαη 
ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο λεπξνπαζεηηθψλ ειθψλ θαη ιακβάλνληαη θαιιηέξγεηεο 
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φπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην. ην ΓΝ Λάξλαθαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη 
αξρείν θαη θαηαγξαθή ησλ αθξσηεξηαζκψλ πνπ δηελεξγνχληαη  

 ην Γ.Ν.Λεπθσζίαο ιεηηνπξγεί Ηαηξείν δηαβεηηθνχ πνδηνχ απνθιεηζηηθά απφ 
Πιαζηηθνχο  Υεηξνπξγνχο ζε ζπλεξγαζία κε Παζνινγηθή, Υεηξνπξγηθή θαη 
Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή) 

 Ηαηξείν Γηαβεηνινγηθνχ Πνδηνχ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν  Λεπθσζίαο ην νπνίν 
ρεηξίδεηαη ε Παζνινγηθή Κιηληθή θαη ιεηηνπξγεί απφ δηεηίαο 

 
 

Ιδησηηθόο Σνµέαο:  
Πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαη είλαη νξγαλσκέλνο µε ηνλ αθφινπζν ηξφπν  

 Πξσηνβάζµηα: 

 Ηδησηηθνί γηαηξνί πνπ είλαη νξγαλσκέλνη πάλσ ζε αηνκηθή βάζε γηα εμσηεξηθνχο 
αζζελείο. 

 ∆ηαγλσζηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο (360 µνλάδεο ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν)  

 Δξγαζηήξηα, αθηηλνινγηθέο θαη αθηηλν-ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο  

 Φαξµαθεία 
  

 ∆επηεξνβάζµηα /ηξηηνβάζµηα:  

 Ηδησηηθέο  θιηληθέο. Πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αζζελψλ 

 Ηαηξεία Γηαβεηηθνχ πνδηνχ ππάξρνπλ θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηειερψλνληαη απφ 
εμεηδηθεπκέλνπο Ηαηξνχο ζην αθραξψδε Γηαβήηε θαη ζην δηαβεηηθφ πφδη, πνπ έρνπλ 
εθπαηδεπηεί ζε γλσζηά Κέληξα αλαθνξάο ηνπ εμσηεξηθνχ 

 39 Πνδνιφγνη δξαζηεξηνπνηνχληαη  απνθιεηζηηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 

Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί:  
απνηεινχλ ηελ ηξίηε κνξθή νξγαλσκέλσλ πξνκεζεπηψλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο 
φπσο:  

• Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο (Δηαηξεία Γηαβεηνινγίαο Κχπξνπ,  χλδεζκνο Πνδνιφγσλ, 
Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία ,Ηλζηηηνχην κειέηεο, Δξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ην Γ θαη 
ηα Μεηαβνιηθά Ννζήκαηα θ.α.). Γηνξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα 
κε ζηφρν ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ 
πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζε θαη δηαθψηηζε θνηλνχ   

 χλδεζκνη αζζελψλ 
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Γ. Καηαγξαθή πεξηζηαηηθώλ αθραξώδνπο Γηαβήηε 
 
ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ηα πζηήκαηα Τγείαο απαηηνχλ θαιά ζρεδηαζκέλα 
πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, ψζηε νη φπνηεο απνθάζεηο λα ζηεξίδνληαη  ζε δεδνκέλα, 
ζπζηεκαηηθά ηεθκεξησκέλα. Άιισζηε, ν ζρεδηαζκφο γηα ηε Γεκφζηα  Τγεία απφ ηα Κέληξα 
Λήςεο Απνθάζεσλ, νθείινπλ λα βαζίδνληαη ζε απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα 
πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Απηά ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ  
έρνπλ αλαδεηρζεί  πιένλ σο ην βαζηθφηεξν  εξγαιείν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δπηπιένλ ε 
ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο, παξέρεη 
αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη βνεζά ζην λα 
θαζνξηζηεί πνπ είλαη θαιχηεξν λα επελδχζνπλ νη ιήπηεο απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο, αθνχ ζήκεξα νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη.  
 
ην παξφλ ζηάδην, ζηε ρψξα καο, δελ ππάξρεη εζληθφ αξρείν δηαβήηε. Ζ ζπιινγή θαη ε 
ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ γηα ην δηαβήηε μεθίλεζε απφ ην Κέληξν Αλαθνξάο 
Γηαβήηε ζην Νέν Ννζνθνκείν Λάξλαθαο, ζηα πιαίζηα  ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 
EUBIROD (Βenedetti et al.,2009) θαη επεθηάζεθε, ζην Ννζνθνκείν Ακκνρψζηνπ, ζηα 
εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ Παιαηνχ Ννζνθνκείνπ Λάξλαθαο θαη ζην Αγξνηηθφ Κέληξν Κνθίλνπ. 
ηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ηαηξείσλ δηαβήηε, φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ζε 
δηαβεηνινγηθέο θιηληθέο πξνγξακκαηίδεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ζε απηέο  
 
Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε πηινηηθή θάζε απφ ηηο δηαβεηνινγηθέο θιηληθέο, δελ 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επαξθή βάζε γηα πιεζπζκηαθέο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο θαη 
γηα επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηνπ αθραξψδνπο Γηαβήηε. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο 
ρξεηάδεηαη έλα πιεζπζκηαθφ αξρείν κε εζληθή θάιπςε. Ζ άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα 
ήδε ππάξρνληα αξρεία ηεο θάζε δηαβεηνινγηθήο θιηληθήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 
αλάπηπμε εζληθνχ αξρείνπ δηαβήηε κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ησλ 
αλαγθαίσλ πφξσλ. Έλαο αθφκε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε εληαίνπ- 
θαζνιηθνχ  ρεδίνπ Τγείαο θαη ε έιιεηςε λνκνζεζίαο πνπ λα θαζηζηά ηε δήισζε ησλ 
ρξφλησλ λνζεκάησλ ππνρξεσηηθή.  
 
 πκπιεξσκαηηθά αλαθέξεηαη φηη, κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 
γίλνληαη δηαξθψο: ζηα πιαίζηα επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ  γηα κέηξεζε ηνπ επηπνιαζκνχ 
ηνπ δηαβήηε ζηελ Κχπξν. 
 
ε ζρέζε κε ηε ζλεζηκφηεηα ιφγσ αθραξψδνπο Γηαβήηε, ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα 
ζην Αξρείν Αηηηψλ Θαλάηνπ ηεο Μνλάδαο Παξαθνινχζεζεο Τγείαο. Σα δεδνκέλα γηα ηηο 
αηηίεο ζαλάηνπ βαζίδνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ζαλάηνπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη 
πηζηνπνηνχληεο γηαηξνί θαη ζηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο IRIS. 
 
Τπάξρνπζεο δνκέο 
Σν Τπνπξγείν Τγείαο, κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Μνλάδαο 
Παξαθνινχζεζεο Τγείαο, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 
ελφο θεληξηθνχ αξρείνπ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
EUBIROD. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ Αξρείνπ γηα 
ην Γηαβήηε. 
 
εκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα  δηαδξακαηίζεη ε θαζνδήγεζε απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία 
Γηαβήηε IDF (International Diabetes Federation). 
 
Αμηφινγε είλαη ε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 
παξαθνινχζεζεο πγείαο ζηνλ θεληξηθφ θπβεξλεηηθφ θνξέα, ε νπνία κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη σο ζπληνληζηηθφο παξάγνληαο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ δηαβήηε. Σν κηθξφ 
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κέγεζνο ηεο ρψξαο απνηειεί πιενλέθηεκα ιφγσ ηνπ φηη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
παξαθνινχζεζεο  πγείαο είλαη επθνιφηεξε. Ζ παξνπζία αμηφινγεο νκάδαο θιηληθήο 
θσδηθνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε θαηαγξαθή ηνπ δηαβήηε θαη λα 
αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζηα θξαηηθά θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία γηα 
ζθνπνχο DRG.  
 
Δπηπξφζζεηα, ε εκπεηξία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ 
εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ δηαβήηε 
πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ αζζελή, ελψ κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαη ζηελ αλάπηπμε δηνηθεηηθήο 
ηθαλφηεηαο γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ εμεηάζεσλ πγείαο (Health Examination Surveys) πνπ 
ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη εμεηάζεηο γηα δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε πνπ δελ έρεη δηαγλσζζεί ή 
δελ δειψλεηαη. 
 
Σέινο, ν πξνγξακκαηηζκφο γηα εηζαγσγή ηνπ Γεληθνχ Αζθαιηζηηθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 
(ΓεΤ), αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ελνπνηεκέλεο (integrated) θαη 
θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ δηαβεηηθνχ αζζελή κέζσ ηεο αληαιιαγήο θαηάιιεισλ 
δεδνκέλσλ κεηαμχ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο θαη παξαγσγήο δεηθηψλ 
γηα ην δηαβήηε. 
 
Σερληθέο πηπρέο 
Ζ νξζή ιεηηνπξγία φισλ ησλ αξρείσλ πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πγείαο απαηηεί ηελ 
θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δηπιέο 
θαηαρσξήζεηο. Ο θίλδπλνο απηφο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο ζηελ πεξίπησζε θαηαγξαθήο 
ησλ πεξηζηαηηθψλ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ιφγσ ηεο εκπινθήο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 
θέληξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη πεξίζαιςε ηνπ θάζε αζζελνχο, αθνχ ν θάζε έλαο κπνξεί 
λα ιάβεη ζεξαπεία θαη λα παξαθνινπζείηαη απφ δηάθνξα θέληξα (δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 
ηνκέα).  
 
Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο 
ηαπηνπνίεζεο ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ 
Κχπξν. Ήδε ζε δηάθνξα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζηε Μνλάδα Παξαθνινχζεζεο Τγείαο ν 
αξηζκφο απηφο είλαη ε πνιηηηθή ηαπηφηεηα ηνπ θάζε αζζελνχο. 
 
Υξεκαηνδόηεζε 
Οη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα δεκηνπξγία ππνδνκψλ ρψξνπ, εμνπιηζκνχ, 
ζηειέρσζεο, εθπαίδεπζεο θαη άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
ζπιινγή δεδνκέλσλ, πεξηνξίδνληαη απφ ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Τπάξρνπλ 
φκσο αξθεηέο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΔ γηα αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
παξαθνινχζεζεο πγείαο. 
 
 
Ννκηθό πιαίζην 
Έρεη ήδε εηνηκαζηεί απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο λνκνζρέδην πνπ ζα θαζηζηά ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ πγείαο ζχλλνκε. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ςεθηζηεί ε Μνλάδα 
Παξαθνινχζεζεο Τγείαο ζα κπνξεί λα ζπιιέγεη ηα αλαγθαία δεδνκέλα αθραξψδνπο 
Γηαβήηε ζε εζληθφ επίπεδν. 
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Δ. Έξεπλα  
 
Ζ Έξεπλα απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ.  Ηδηαίηεξα 
ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο,  ηφζν ε επηδεκηνινγηθή φζν θαη ε κεηαθξαζηηθή έξεπλα 
δηαδξακαηίδνπλ κέγηζην ξφιν ζηελ αηηηνινγία θαη αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ. 
 
Ζ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε ζηε 
ρψξα καο,  ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπ ζε 
φια ηα επίπεδα: πξφιεςε, έγθαηξε αλίρλεπζε, δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε, ππνζηεξηθηηθή 
θξνληίδα θαη θνηλσληθή πξφλνηα. Ζ Κχπξνο, παξά ηελ επλντθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη 
ηελ παξνπζία έκπεηξσλ επηζηεκφλσλ, θαηαηάζζεηαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ζηηο 
ρακειφηεξεο ζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα.  
 
Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ έξεπλα γεληθά θαη φρη κφλν γηα ην αθραξψδε 
Γηαβήηε είλαη ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο ζηνλ ηνκέα απηφ, ε έιιεηςε εληαίνπ 
θεληξηθνχ θνξέα έξεπλαο, ε έιιεηςε αξρείνπ βάζεο δεδνκέλσλ θαη γεληθά ε έιιεηςε 
θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα. Δπηπξφζζεηα, ε απνπζία ζπληνληζκνχ 
κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ε έιιεηςε  νξγαλσκέλεο ππνδνκήο έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηε κεησκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο. Μεξηθνί επηπιένλ 
παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ην εξεπλεηηθφ έξγν είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε 
γξαθεηνθξαηία, ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ε κε παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο, ε κε εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο θαζψο θαη νη εθάζηνηε 
πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
ππαξθηνχο θηλδχλνπο πηζαλνχο απνηπρίαο ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ηνκέα ηεο Έξεπλαο. 
 
Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο πεξηνξηζκέλεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ππήξμε θαη ε έιιεηςε αθαδεκατθψλ ππνδνκψλ ηδηαίηεξα 
ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο θαη άιισλ παξεκθεξψλ παξαηαηξηθψλ θιάδσλ. Με ηε δεκηνπξγία ησλ 
Ηαηξηθψλ ρνιψλ θαη ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ  φπσο πρ ζηε 
Γεκφζηα Τγεία, ην ελδηαθέξνλ γηα έξεπλεο αλαβαζκίζηεθε αηζζεηά. 
 
Δπίζεο λα αλαθεξζεί πσο  ην Τπνπξγείν Τγείαο αλέπηπμε Δπηηξνπή Πξνψζεζεο 
Έξεπλαο (2011)  ε νπνία έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ πξνψζεζε- δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο. 
 
Δίλαη γεληθά απνδεθηφ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο καο φηη ππάξρνπλ 
επθαηξίεο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο. ε απηέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε χπαξμε 
Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, ε πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, ε επηθείκελε εθαξκνγή 
νινθιεξσκέλνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο θαη φζνλ αθνξά ζην Γ, ε αλάπηπμε ηξαηεγηθήο 
κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.. 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά σο Παξάξηεκα 4, έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηελ Κχπξν κε 
ζέκα ην Γηαβήηε  
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ΙΥΤΡΑ ΗΜΔΙΑ 

 Η ύπαξμε ζε πςειόηαην επίπεδν Πνιηηηθήο ζηήξημεο γηα αλάπηπμε θαη 
πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε  

 Σν κηθξό κέγεζνο ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ πιεζπζκνύ ηεο δηεπθνιχλεη ηε 
ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη 
αλίρλεπζεο, ηελ νξγάλσζε κε κηθξφηεξν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα 
έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηελ θαηαγξαθή ηνπο θαη 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ 

 Η ύπαξμε λνκνζεζίαο  ην Κάπληζκα 

 Η Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή  

 Ιδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξνληαη  γηα άζθεζε 

 Δχθνιε πξνζβαζηκόηεηα ζηηο Τπεξεζίεο 

 Τςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη αθνζησκέλν ζηα θαζήθνληά ηνπ ηαηξηθό θαη 
λνζειεπηηθό πξνζσπηθό  

 πλερήο θαη δσξεάλ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε όινπο 
ηνπο δηαβεηηθνύο  

 Άξηηα νξγαλσκέλνη θαη δξαζηήξηνη ύλδεζκνη αζζελώλ  

ΑΓΤΝΑΜΙΔ 

  Πεξηνξηζκέλνη Οηθνλνκηθνί Πόξνη γηα έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

 Απνπζία Παγθύπξηνπ Κέληξνπ Αλαθνξάο Γηαβήηε 

 Γεληθό ύζηεκα Τγείαο: απνπζηάδεη κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ην 
ζπληνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 
αμηνιφγεζήο, ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Έιιεηςε απνηειεζκαηηθνύ ζπληνληζκνύ / ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα 

 Απνπζία κεραληζκώλ θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθώλ θαη παξαθνινχζεζεο 
δξάζεσλ 

 Καηαγξαθήο δεδνκέλσλ: δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε κεραλνγξάθεζε θαη 
απνπζία πξνεγνχκελσλ ζπγθξηηηθψλ  δεδνκέλσλ  

 Τηνζέηεζε πξνηύπσλ δπηηθνύ ηξόπνπ δσήο θαη δηαηξνθήο κέζσ 
δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο αλζπγηεηλψλ πξντφλησλ  

 Αλεπαξθήο ρξόλνο ηνπ καζήκαηνο αγσγήο πγείαο ζηα ζρνιεία  

  Ννκνζεζία γηα ην Κάπληζκα: Αδπλακία εθαξκνγήο ηεο 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

  Γ.Δ..Τ : νξζή έληαμε θαη εθαξκνγή 

 Δπξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα  

 πλεξγαηηθή δξάζε: κεηαμχ ζπλδέζκσλ αζζελψλ 

 πλεξγαζία, αληαιιαγή εκπεηξηώλ, δηθηύσζε θαη δηάδνζε γλώζεο: κε 
ζπκκεηνρή επξσπαίσλ εηαίξσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη Δζληθέο ηξαηεγηθέο 

 EUBIROD επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηδηψηεο ηαηξνχο 

 Οηθνλνκηθή Κξίζε: απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πόξσλ 

 Ιαηξηθέο ρνιέο 

 Απηνλόκεζε Κξαηηθώλ Ννζνθνκείσλ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

 Τςειό θόζηνο θαη νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδνπλ ηελ πξνώζεζε 
πινπνίεζεο ησλ ππιψλσλ κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ αθραξψδε Γηαβήηε 

 Γ.Δ..Τ: δηαθσλίεο /ζπκθέξνληα ελαληίσλ ηεο εθαξκνγή ηνπ  

 Κνπιηνύξα/ Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ (κεησκέλεο πξνζιήςεηο , αθππεξεηήζεηο πξνζσπηθνχ) 

 πλερήο κείσζε ησλ θνλδπιίσλ ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο 

 Πξνβιήκαηα ζπλζήθεο ζπληνληζκνύ ή ζπγθξνύζεσλ :κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ή ηεξάξρεζεο αλαγθψλ, 
πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ 

 Έιιεηςε ζπλέρεηαο ηεο αθνινπζνύκελεο πνιηηηθήο: ιφγσ αιιαγήο 
πξνηεξαηνηήησλ   

 ΜΜΔ: Αξλεηηθή θπξηαξρία  

 Γξαθεηνθξαηία : Έιιεηςε  επειημίαο 

  

 



 

38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ζειίδα απηή είλαη ζθόπηκα θελή 



 

39 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 
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Όξακα 

Ζ αλάπηπμε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο κε νιηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ λα θαζηζηά ηνλ πνιίηε 
σο ην θέληξν ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε δηαζθάιηζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε 
φιεο ηηο ππεξεζίεο, ε ελδπλάκσζε ησλ αζζελψλ ψζηε λα θαηαζηνχλ  εηαίξνη ζηελ θνηλή 
δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο ηνπο θαη ε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ δνκψλ ηφζν γηα ηελ 
πξφιεςε ηνπ Γ ζηνλ Κππξηαθφ πιεζπζκφ, φζν θαη γηα ηελ δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία φισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε Γ. 
 

Απνζηνιή 

Ζ πινπνίεζε κηαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε κε ζθνπφ 
ηελ πξφιεςε θαη αγσγή πγείαο , ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, ηελ θξνληίδα θαη  
έληαμε ησλ αζζελψλ. Παξάιιεια ηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ αξρείνπ γηα ηνλ 
Γηαβήηε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο. 

Άμνλεο Γξάζεηο 

1νο Άμνλαο  Πξφιεςε θαη Αγσγή Τγείαο 
2νο Άμνλαο  Έγθαηξε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία 
3νο Άμνλαο  Δπαλέληαμε / Φξνληίδα 
4νο Άμνλαο  Καηαγξαθή Πεξηζηαηηθψλ - Αξρείν 
5νο Άμνλαο  Έξεπλα 
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1νο Άμνλαο: Πξόιεςε: 
Ζ εζηίαζε  ησλ πζηεκάησλ Τγείαο ζηελ πξφιεςε, φρη κφλν βειηηψλεη  ηελ πγεία ηνπ 
πιεζπζκνχ αιιά επίζεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο  ησλ αζζελψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε 
Πξφιεςε ησλ  ρξφλησλ αζζελεηψλ, φπνπ καδί κε ηνλ αζζελή ζπκπάζρεη φιε ε νηθνγέλεηα 
θαη δηαηαξάζζεηαη ν ςπρνθνηλσληθφο ηζηφο. Μέζσ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ 
πξνγξακκάησλ πξφιεςεο απμάλνληαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, ηα έηε Τγηνχο  Εσήο 
(Healthy life Years), κεηψλεηαη ην θνξηίν ηεο λφζνπ θαη απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα. 
 
O ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο επνκέλσο νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη Πξνιεπηηθά 
Πξνγξάκκαηα   πνπ άπηνληαη φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο Πξφιεςεο. 
 
ηνλ ηνκέα ηεο Πξσηνγελνχο Πξφιεςεο έρνπλ επηιεγεί δχν θχξηνη ζηφρνη πνπ έρνπλ ελ 
κέξεη δηαηξεζεί ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Πξσηνγελήο Πξόιεςε 
Ζ Πξσηνγελήο Πξφιεςε ηεο εκθάληζεο δηαβήηε αθνξά ζηελ αγσγή θαη πξναγσγή ηεο 
πγείαο, ηφζν κέζα απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη 
ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ νκάδσλ. 
 
ηόρνο 1: Δλεκέξσζε 
 
Α)Δλεκέξσζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ:  
 
Ο δηαβήηεο ηχπνπ 1 δελ κπνξεί λα πξνιεθζεί, εθφζνλ  επί ηνπ παξφληνο ε αηηία 
παξακέλεη αβέβαηε. Αληηζέησο   ε εκθάληζε  ηνπ Γηαβήηε ηχπνπ 2 κπνξεί λα 
θαζπζηεξήζεη ή λα πξνιεθζεί  θαηά 56 – 80% (ζχκθσλα κε δηεζλείο κειέηεο) κε 
ζπγθεθξηκέλεο  απιέο αιιαγέο ζηνλ  θαζεκεξηλφ ηξφπν   δσήο . 
 
Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ εμέιημε / θαζπζηέξεζε ηεο 
αζζέλεηάο είλαη ην σκαηηθφ Βάξνο. Δπνκέλσο ε  δηαηήξεζε θπζηνινγηθνχ Γείθηε Μάδαο 
ψκαηνο είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ινηπφλ ηεο εκθάληζεο ηεο λφζνπ 
πξέπεη λα  πεξάζεη ην κήλπκα , κέζσ πνιιαπιψλ κεζφδσλ αγσγήο ηεο πγείαο, φηη ε  
πξνψζεζε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο είλαη άθξσο ζεκαληηθή. 
 
Οη πην θάησ δξάζεηο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο: 

1. Γηαηήξεζε θπζηνινγηθνύ βάξνπο/ απώιεηα θηιώλ ζε πεξίπησζε 
παρπζαξθίαο/ππεξβάξνπο 

2. Αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
3. Τγηεηλή Γηαηξνθή( κείσζε ηεο πξόζιεςεο δάραξεο θαη πξόζιεςεο 

θνξεζκέλσλ ιηπώλ) 
4. Απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο 

 
ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ν πνιίηεο  είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηη 
είλαη ν αθραξψδεο Γηαβήηεο, πνηα ηα ζπκπηψκαηα θαη πνηεο νη επηπινθέο ηνπ. 
 
Όζνλ αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, κέζσ ζρνιηθψλ – θνηλνηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηελ Σξίηε ειηθία, νθείινπλ λα εληζρπζνχλ 
επεηδή ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ πξφιεςε  ηνπ ηχπνπ 2 ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε.  Μέζσ 
ηεο αχμεζεο ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηελ εμέηαζε ηεο 
δπλαηφηεηαο γηα πξνψζεζε  θξηηεξίσλ ζρεδηαζκνχ θηεξίσλ πνπ  λα πξνσζνχλ 
εξγνλνκηθά  ηελ άζθεζε, ν ζηφρνο ζα επηηεπρζεί επθνιφηεξα. Ζ εκπινθή ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλφηεηαο έρεη απνδεηρζεί απφ δηάθνξεο έξεπλεο 
σο  κηα ηδηαίηεξα επηηπρήο πξαθηηθή. 
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Σέινο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηνπ θαπλίζκαηνο, πνπ ζεσξείηαη σο κείδσλ παξάγνληαο 
θηλδχλνπ γηα επηπινθέο ζε άηνκα κε αθραξψδε Γηαβήηε, ππάξρεη Δζληθή ηξαηεγηθή θαη 
ηελ εθαξκνγή ηεο επηβιέπεη ε δηνξηζζείζα, απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην,  Δζληθή 
Δπηηξνπή  
 
Ζ ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεηαη  κε  φινπο ηνπο πην θάησ ηξφπνπο: 

 Γηαθσηηζηηθέο Γηαιέμεηο 
 Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
 Βησκαηηθά εξγαζηήξηα 
 ΜΜΔ 
 Έληππν πιηθφ 
 Πξνβνιή ζσζηψλ πξνηχπσλ 
 Αηνκηθή δηδαζθαιία νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ 
 Καη’ νίθνλ Δπηζθέςεηο 

Ζ ελεκέξσζε  ζα γίλεηαη κε ηε ζπκβνιή αηφκσλ θχξνπο, εθπαηδεπηηθψλ, ΜΚΟ, ηεο 
εθθιεζίαο θαη  ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ζ ζπλεξγαζία κε άιιεο νκάδεο επαγγεικαηηψλ 
φπσο πρ βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ή αξρηηέθηνλεο ζα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 
ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο θαη ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

 
 ηελ πινπνίεζε ηνπ  ίδηνπ ζηφρνπ  κπνξεί λα ζπκβάιεη  επίζεο  ζεηηθά θαη ην  
πξφγξακκα πξσηνγελνχο πξφιεςεο  πνπ εηζήγαγε ε Φηλιαλδία θαη πηνζέηεζε πηινηηθά ν 
Παγθχπξηνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Κχπξνπ (10 ιεπηά γηα ηελ πγεία ζνπ)  θαη ην νπνίν 
πξνηείλεηαη λα εηζαρζεί παγθχπξηα  κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ΓΔΤ. 
 
Β) Δλεκέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ: 
 
Ζ ελεκέξσζε επάισησλ νκάδσλ ή νκάδσλ πνπ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο Γ 
απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία. 
Μεξηθέο «εηδηθέο» νκάδεο κπνξεί λα είλαη νη πην θάησ: 
 

 Μεηαλάζηεο πεξηνρώλ κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο αθραξώδε Γηαβήηε. Οη 
νκάδεο απηέο νθείινπλ λα ηπγράλνπλ εηδηθνχ ρεηξηζκνχ, επεηδή έρνπλ δπζρέξεηα  ζηελ 
επηθνηλσλία ιφγσ  δηαθνξεηηθήο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο θαη έρνπλ επηπιένλ 
δπζρέξεηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ ηα νηθνλνκηθά 
πξνβιήκαηα θαη ηα γεληθά πξνβιήκαηα εγθιηκαηηζκνχ ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπο 
θαζηζηνχλ πνιιαπιά επάισηνπο. 

 

 Άηνκα κε ρακειό θνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι.Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν 
φηη νη νκάδεο κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν 
εκθάληζεο Γ . Ηδηαίηεξα  ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο , είλαη ζεκαληηθή ε ζηφρεπζε 
απηψλ ησλ νκάδσλ 

 

 Άηνκα  πνπ ιακβάλνπλ ςπρνθάξκαθα λέαο  γεληάο γηα κεγάιν ρξνληθό 
δηάζηεκα. Σα ζθεπάζκαηα απηά έρνπλ σο πηζαλή παξελέξγεηα ηελ αχμεζε ηνπ 
ζσκαηηθνχ βάξνπο(αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε). Γηα απηφ ην ιφγν, παξάιιεια κε ηελ 
ελεκέξσζε ελδείθλπηαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ ΓΜ, ε κέηξεζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 
θνηιηάο θαη ν βηνρεκηθφο έιεγρνο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (δεπηεξνγελήο πξφιεςε). 

 

 Έγθπνη. Να εηζαρζνχλ πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο γηα ηνλ Γηαβήηε Κχεζεο ζηε 
ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία πνπ παξέρνπλ ηα Κέληξα Μεηξφηεηαο, νη Γπλαηθνιφγνη θαη νη 
καίεο.  Δπηπιένλ λα ζπλερηζηεί  θαη λα εληζρπζεί ην πξνιεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 
αλίρλεπζε  ηνπ Γηαβήηε Κχεζεο (δεπηεξνγελήο πξφιεςε) . 
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Γ) Δλίζρπζε  ησλ πξνγξακκάησλ πξνώζεζεο πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο  κέζα από ηηο 
ππάξρνπζεο δνκέο: 
 
Ζ χζθημε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο (ρνιηαηξηθή Τπεξεζία/Γηαηηνιφγνη) 
θαη  Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (πξνγξάκκαηα  αγσγήο ηεο πγείαο) κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
νξγαλσκέλσλ γνλέσλ, κπνξεί λα επηθέξεη ηε δεηνχκελε αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο. Ζ 
ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο γηα ηελ ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
ζηξαηεπκέλσλ παηδηψλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο  παλεπηζηεκηαθέο δνκέο, κπνξνχλ λα 
πξνσζήζνπλ ελεξγά ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο.  
 
 
ηόρνο 2 : Αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ  
 
Ζ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ είλαη κηα ρξνλνβφξα, ζχλζεηε θαη επίπνλή 
δηαδηθαζία. Γηα λα γίλεη θαηνξζσηή, ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε κέζα απφ δηάθνξεο 
ςπρνινγηθέο κεζόδνπο, εηζαγσγή θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ θαη ε δεκηνπξγία 
ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα επηηπρή έθβαζε ηνπ ζηφρνπ 
είλαη ε εηζαγσγή ηεο αξρήο «πγεία ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο», φπνπ νη θπβεξλεηηθνί 
ζρεδηαζκνί ζα πινπνηνχληαη δηππνπξγηθά. 
  
Μεξηθνί ηξφπνη  ησλ νπνίσλ ε εθαξκνζηκφηεηα κπνξεί λα εμεηαζηεί είλαη 

 Ζ πξνβνιή ζεηηθψλ πξνηχπσλ  

 Ζ δεκηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  

 Ζ αχμεζε ησλ σξψλ ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία 

 Ζ αχμεζε θφζηνπο ζηα ηαρπθαγεία,  

 Ζ δπλαηφηεηα άζθεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο  

  Ζ ζπληαγνγξάθεζε άζθεζεο απφ ηαηξνχο θαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ;  

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  

 Ζ ελδπλάκσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Α.Γ.Ο.  
 

Έλαο αθφκε ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο είλαη  ε  λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο απαγφξεπζεο 
δηαθεκίζεσλ    δαραξνχρσλ θαη ιηπαξψλ  ηξνθψλ  θαηά ηελ  παηδηθή δψλε . Ζ παξέκβαζε 
απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο σο έλα ζεηηθφ βήκα  πνπ ζα ζπκβάιεη  ζηνλ έιεγρν ηνπ 
ζσκαηηθνχ βάξνπο. 
 
Γεπηεξνγελήο Πξόιεςε 

 
ηφρνο ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε αηφκσλ πνπ έρνπλ  
πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο γηα αθραξψδε Γηαβήηε, φπσο πρ ππεξγιπθαηκία  ή 
απμεκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε  θαη ε δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ψζηε λα 
απνθεπρζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα θαζπζηεξήζεη ε  πξφνδνο ηεο αζζέλεηαο. Μειέηεο έρνπλ 
δείμεη φηη ηα άηνκα κε απμεκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε  (IGT) έρνπλ 2-7 θνξέο κεγαιχηεξν 
θίλδπλν εμέιημεο δηαβήηε ηχπνπ 2 απφ φ, ηη ηα άηνκα κε θπζηνινγηθή αλνρή γιπθφδεο. 
 

 Έιεγρνο δηαινγήο Οκάδσλ κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ή αλάπηπμεο 
αθραξώδε Γηαβήηε: 

Σέηνηεο νκάδεο είλαη νη έγθπνη θαη νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θαξκαθνζεξαπεία πνπ 
πξνδηαζέηεη ζηελ αλάπηπμε αθραξψδε Γηαβήηε. Όζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν δηαινγήο ησλ 
εγθχσλ, πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ελφο Οξγαλσκέλνπ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ (Screening 
)παγθχπξηα. Γηα ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηα κνληέξλα 
ςπρνθάξκαθα ή άιια θάξκαθα (πρ θνξηηδφλε) πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηε δεκηνπξγία  
δηαβήηε, πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή πξσηνθφιινπ γηα έιεγρν αθράξνπ θαη ιηπηδίσλ, 
κέηξεζε ηνπ ΓΜ θαη ηεο πεξηκέηξνπ ηεο θνηιηάο. 
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 Έιεγρνο δηαινγήο ζην γεληθό πιεζπζκό,  
Σν  φθεινο ηεο πξψηκεο δηάγλσζεο ή αθφκε θαη ηεο πξνιεπηηθήο ζεξαπείαο, θαηά ηε 
ιαλζάλνπζα πεξίνδν κεηαμχ δηάγλσζεο θαη εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ 
αθραξψδε Γηαβήηε δελ είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλν Τπάξρνπλ πξφζζεηεο αλεζπρίεο 
φζνλ αθνξά ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ειέγρνπ, ηδηαίηεξα ζε 
θαηξνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο (ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο). Πνιιά ζπζηήκαηα 
πγείαο, ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζηξαηεγηθή δχν βεκάησλ ζηελ νπνία  γίλεηαη ζε πξψην ζηάδην 
κηα πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο δηαβήηε (πρ Fin Risk assessment) 
θαη αθνινπζνχληαη νη εμεηάζεηο ζε φζνπο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Πξνγξάκκαηα 
πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ δηαβήηε ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζε ηνπηθφ πιαίζην, 
δεδνκέλνπ φηη ε ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ην έλα πεξηβάιινλ 
ζην άιιν. Παξάιιεια, ε ζηάζκηζε ησλ πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ ζηνλ ηφπν 
εθαξκνγήο ηνπο είλαη απαξαίηεηνο 
 
Ζ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηππνπνηεκέλα 
ζε εχθνια ζηε ρξήζε πξσηφθνιια. Ο ΠΟΤ θαη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γηαβήηε 
ζπζηήλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα Γηεζλή θξηηήξηα γηα αλίρλεπζε θαη 
δηάγλσζε:  

 πγγέλεηα πξψηνπ βαζκνχ κε άηνκν κε δηαβήηε 

 Άηνκα πνπ είλαη παρχζαξθα θαη ππέξβαξα 

 Ηζηνξηθφ Γηαβήηε Κχεζεο 

 Απμαλφκελε ειηθία (εηδηθέο ειηθηαθέο νκάδεο απφ θάπνηεο ρψξεο) 

 Ηζηνξηθφ εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ 

 Τπέξηαζε 

 Μεηαλάζηεο  
Σα Δζληθά Αληρλεπηηθά Πξνγξάκκαηα πξέπεη πάληα λα ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο κε αξκφδηα δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή. 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο  ν δηνξηζκφο ηερληθήο επηηξνπήο 
πνπ λα κειεηήζεη ηα δεδνκέλα θαη λα εμεηάζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο  εηζαγσγήο  ηεο  
πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Finn risk assessment tool (CY - RISK) ην νπνίν ζηαζκίζηεθε 
ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ . 
 
Σξηηνγελήο Πξόιεςε 

 
Πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηπινθψλ θαη αλαπεξίεο 
πνπ νθείινληαη ζην δηαβήηε( ίδεηε ζειίδα 46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1οσ Άξονασ: Πρόληψη 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
Πρωτογενισ πρόλθψθ 

 Ενθμζρωςθ /Ευαιςκθτοποίθςθ (Γενικοφ πλθκυςμοφ και ειδικϊν ομάδων)  

 Αλλαγι ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν  
Δευτερογενισ πρόλθψθ 

 Ειςαγωγι οργανωμζνου screening test ςτισ εγκφουσ παγκφπρια  

 Ειςαγωγι πρωτοκόλλων ελζγχων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςε άτομα που λαμβάνουν για 
μακρφ χρονικό διάςτθμα φαρμακοκεραπείασ που προδιακζτουν ςτον διαβιτθ 

 Διοριςμόσ τεχνικισ επιτροπισ εξζταςθσ δυνατότθτασ ειςαγωγισ του fin risk assessment tool 
(CY-RISK) το οποίοι ςτακμίςτθκε ςτον ελλθνικό πλθκυςμό (πιλοτικι εφαρμογι για περίοδο 2 
χρόνων) 
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2νο Άμνλαο : Έγθαηξε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία 
 
Όπσο ε πξφιεςε θαη ε έγθαηξε εληφπηζε αηφκσλ κε πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο 
αθραξψδε Γηαβήηε ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε ζσζηή 
αληηκεηψπηζε είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Γεκφζηαο Τγείαο γηα ηνλ 
δηαβήηε. Γηα ηελ έγθαηξε θαη αθξηβή δηάγλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 
αθραξψδε Γηαβήηε ζεκαληηθά είλαη ηα πην θάησ κέηξα: 
 
Α. Δθπαίδεπζε θαη ζπλερήο επηκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο: 
Ο δηαβήηεο θαη νη επηπινθέο ηνπ, δελ δηδάζθνληαη ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ηαηξηθέο, 
λνζειεπηηθέο θαη άιιεο ζρνιέο σο κηα ζπγθεθξηκέλε λφζνο αιιά κφλν κεκνλσκέλα θαηά 
εηδηθφηεηα. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα αιιά θαη ε επί ηφπνπ εθπαίδεπζε ζε εηδηθέο θιηληθέο 
θαη ηκήκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ηνπ Γεκφζηνπ  θαη ηνπ 
Ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη ζπλερέο θαη δηαρξνληθφ θαη 
λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο εηδηθνχο έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 
δηάρπζε ηεο γλψζεο.  
Μέγηζηεο ζεκαζίαο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ λνζειεπηή/ηξηαο  πνπ ν ξφινο ηεο είλαη ε  
εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ κε δηαβήηε ζηελ απηνθξνληίδα.  Tα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ξφινπ ηνπ 
εμεηδηθεπκέλνπ λνζειεπηή/εθπαηδεπηή είλαη: ε θιηληθή πξάμε, ε εθπαίδεπζε (ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε ζε θάζε επίπεδν θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο), ηερληθέο 
ζπκβνπιεπηηθήο θαη αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο, έξεπλα, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη δηνίθεζεο / 
δηαρείξηζεο). 
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εθπαίδεπζε  αηφκσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηα Πξνγξάκκαηα 
Δληφπηζεο ησλ Οκάδσλ Τςεινχ Κηλδχλνπ.   
 
Β. Αλάπηπμε Οδώλ  παξαπνκπήο  : Δίλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο λα ππάξρεη μεθάζαξν 
ζρέδην/νδφο παξαπνκπήο γηα ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο (π.ρ. ηαηξφ, δηαηηνιφγν, 
λνζειεπηή/εθπαηδεπηή) γηα ηα άηνκα πνπ εληνπίδνληαη κε  πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο ε 
πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε δηαβήηε.  
 
Γ. Αληηκεηώπηζε: 
Φξνληίδα ξνπηίλαο θαη παξαθνινύζεζε ηνπ Γηαβήηε 
1. Φξνληίδα ξνπηίλαο: H θξνληίδα ξνπηίλαο ηνπ αηφκνπ κε δηαβήηε δελ είλαη πεξίπινθε, 
ή  δαπαλεξή ζε ζχγθξηζε κε πνιιέο άιιεο αζζέλεηεο. Τπάξρνπλ αηξάληαρηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία φηη νη  επηπινθέο ηνπ δηαβήηε κπνξνχλ λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα πξνιεθζνχλ κε 
θαιή  θξνληίδα θαη φινη νη θαιά εθπαηδεπκέλνη επαγγεικαηία πγείαο κπνξνχλ λα 
πξνζθέξνπλ ηηο  πεξηζζφηεξεο πηπρέο απηήο ηεο θξνληίδαο (Shichiri et al.,2000) 
 
 Οη δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο παξέρνπλ ζαθή θαηεχζπλζε ηεο ζπληζηψκελεο 
θιηληθήο δηαδηθαζίαο θξνληίδαο. Γη απηφ, ην ζέκα δελ είλαη θαηά πφζν θάπνηνο γλσξίδεη ηηο 
δηαδηθαζίεο κε θάζε ιεπηνκέξεηα, αιιά ζεκαληηθφηεξν είλαη λα ηεζνχλ κεραληζκνί πνπ λα  
δηαζθαιίδνπλ ηε ρξήζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ/ησλ αιγφξηζκσλ θξνληίδαο.     
 
2. Καζηέξσζε θαη ελίζρπζε ηεο πνιπζεκαηηθήο νκάδαο δηαβήηε θαη  ρξήζε θνηλώλ 
πξσηνθόιισλ: Πξνηείλεηαη λα θαζηεξσζεί ε πνιπζεκαηηθή νκάδα γηα ηε θξνληίδα ηνπ 
δηαβήηε, ελδπλακψλνληαο ην ίδην ην άηνκν κε δηαβήηε έηζη ψζηε  λα ιακβάλεη ελεξγφ ξφιν 
ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε θνηλή εθαξκνγή ησλ  πξσηνθφιισλ 
θξνληίδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο.  
 
Δηζήγεζε:  
Πνιπζεκαηηθή Οκάδα 1εο Γξακκήο: Ηαηξφο, Ννζειεπηήο Δηδηθφο ζε ζέκαηα δηαβήηε, 
Κιηληθφο Γηαηηνιφγνο, Πνδνιφγνο. 
Πνιπζεκαηηθή Οκάδα 2εο Γξακκήο: Οθζαικίαηξνο, Κιηληθόο Φπρνιόγνο, θαη φιεο νη 
άιιεο εηδηθφηεηεο (κε παξαπνκπή). 
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Ηδαληθά, ε παξαπνκπή ζε ςπρνιφγν ρξεηάδεηαη λα  γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 
(ακέζσο κεηά ηε δηάγλσζε), έηζη ψζηε ην άηνκν κε ζαθραξψδε δηαβήηε λα ηχρεη άκεζεο 
ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, γηα λα απνθεπρζεί ε εγθαηάζηαζε άθακπησλ ακπλψλ  
αληίδξαζεο σο πξνο ηελ αλάιεςε ηεο ζεξαπείαο ηνπ. 
 
3. Δθπαίδεπζε ζηελ απηνθξνληίδα: Ζ εθπαίδεπζε ζηελ απηνθξνληίδα γηα ην άηνκν κε 
δηαβήηε αλαθέξεηαη σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο θξνληίδαο ηνπ 
δηαβήηε (Haas et al.2012) Με ηνλ φξν εθπαίδεπζε ζηελ απηνθξνληίδα ελλννχκε ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ πνπ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη  δεμηνηήησλ 
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη βέιηηζην έιεγρν ηεο λφζνπ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλερή, δηα 
βίνπ, δηαδηθαζία, πνπ εζηηάδεηαη  ζην άηνκν κε δηαβήηε θαη απνβιέπεη  εθηφο απφ ηελ 
εθπαίδεπζε ζηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ηνπ αηφκνπ. 
 
 Ζ εθπαίδεπζε  απνζθνπεί ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
λφζνπ ηνπ (αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε). Ζ παξέκβαζε είλαη εμαηνκηθεπκέλε, ζχκθσλα 
κε ηη αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. θνπφο είλαη ε αλάπηπμε 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο λφζνπ, ηελ πξφιεςε 
επηπινθψλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ θαη ηελ ράξαμε ηεο  ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, 
δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρία. 
 
 - Μνληέια Δθπαίδεπζεο:  Τπάξρνπλ δχν θχξηα κνληέια εθπαίδεπζεο :Ζ παηδαγσγηθή ή 
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη ε αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε  ελδπλάκσζεο ηνπ αηφκνπ. 
Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ φπνηνπ  κνληέινπ, ή αθφκε ηε ρξήζε ζχλζεησλ 
πξνζεγγίζεσλ,  θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ ηα άηνκα: 
- είλαη απαιιαγκέλα απφ ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο   
- ππνζηεξίδνληαη γηα λα κάζνπλ ελεξγά θαη δελ αθνινπζνχλ απιψο νδεγίεο.   
- ελζαξξχλνληαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη λα πεηξακαηηζηνχλ  
-νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη  είλαη ζαθείο θαη ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ηνπο  
-έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζε  απηά πνπ καζαίλνπλ  κέζα ζε έλα αζθαιέο 
πεξηβάιινλ  
- Δθπαηδεπηέο: Ννζειεπηέο κε εμεηδίθεπζε ζηνλ δηαβήηε είλαη ζπλήζσο ηα πην θαηάιιεια 
άηνκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε δηαβήηε θαη απηφ  δηφηη έρνπλ ηηο  επηζηεκνληθέο 
γλψζεηο γηα ηελ αζζέλεηα θαη επηπιένλ δηδάζθνληαη θαη ηηο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο, 
εθπαίδεπζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ αηφκνπ. 
 
4.  Γιαηποθική Γιαμόπθυζη: Οη Κιηληθνί Γηαηηνιφγνη έρνπλ έλα ζεκαληηθφηαην ξφιν απφ 
ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. Σν πιάλν δηαηξνθήο εμαηνκηθεχεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ 
δηαβήηε, ηνπ βάξνπο, χςνπο θαη  ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ αηφκνπ θαη ζχκθσλα κε 
ηελ εξγαζία ηνπ, ηε ζσκαηηθή  άζθεζε θαη ηηο  δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο  ηνπ.  
Όια ηα άηνκα κε δηαβήηε ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο θαηά 
ηε δηάγλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηνδηθά. Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ζα πξέπεη λα 
ζπλάδνπλ κε ηα αθφινπζα: 
- Μηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ 
- Σελ επίηεπμε ή / θαη δηαηήξεζε ηδαληθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο 
- Σε δηαλνκή ηξνθίκσλ πινχζησλ ζε πδαηάλζξαθεο ζε πξνζδηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ζε 
φια ηα γεχκαηα 
- Σελ ελζάξξπλζε  κηαο δηαηξνθήο  πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ίλεο, ρακειήο ζε ιηπαξά, 
θαη  ρακειήο ζε αιάηη 
- Πεξηνξηζκφο ηεο πξφζιεςεο αιθνφι 
Σα πην πάλσ πξνυπνζέηνπλ ηελ πιήξε  ζηειέρσζε  ησλ Γηαβεηνινγηθψλ Κέληξσλ ησλ 
λνζνθνκείσλ (Γεκνζίσλ /Ηδησηηθψλ) θαη ησλ κεγάισλ Αγξνηηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Κέληξσλ  
κε Κιηληθνχο Γηαηηνιφγνπο. 
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5. Καθημεπινή ζςζηημαηική άζκηζη  
Ζ άζθεζε ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ, ζηε κείσζε ηνπ 
θαξδηναγγεηαθνχ θηλδχλνπ θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, βειηηψλνληαο 
ζπγρξφλσο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. πληζηάηαη κέηξηαο έσο έληνλεο έληαζεο αεξφβηα 
άζθεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ ηελ εκέξα (ζπλερψο ή δηαθεθνκκέλα ζε 
δεθάιεπηεο ή δεθαπεληάιεπηεο πεξηφδνπο), ην νιηγφηεξν 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα.  
 
Σειεπηαίεο νδεγίεο ηεο Ακεξηθάληθεο Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο, ζπληζηνχλ ζηα άηνκα κε 
δηαβήηε λα επξίζθνληαη ζε θίλεζε θάζε 90 ιεπηά γηα απνθπγή παξαηεηακέλεο αδξάλεηαο.   
Γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε δηαβήηε ζηελ άζθεζε, ν ξφινο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ 
αηφκσλ κε δηαβήηε είλαη νπζηαζηηθφο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο πνπ λα 
εληαρζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο «Αζιεηηζκφο γηα φινπο». 
 
6. Σαθηηθόο  έιεγρνο γηα έγθαηξε αλίρλεπζε ηπρόλ επηπινθώλ:  Όια ηα άηνκα κε 
δηαβήηε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά γηα λα αμηνινγείηαη ε κεηαβνιηθή ηνπο 
θαηάζηαζε θαη λα εμεηάδεηαη ε πηζαλή αλάγθε γηα αιιαγέο ηνπ  ζεξαπεπηηθνχ ηνπο   
ζρήκαηνο θαζψο θαη ε εληφπηζε ηεο έλαξμεο ησλ επηπινθψλ ζε πξψηκν ζηάδην, νπφηαλ  
νη παξεκβάζεηο κπνξεί λα επηβξαδχλνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη : 
-  Αμηνιφγεζε  ηεο  Γιπθνδπιησκέλεο Αηκνζθαηξίλεο  
- Σσλ  ηηκψλ  ησλ ιηπηδίσλ 
- Σεο  Αξηεξηαθήο Πίεζεο  
- Σεο Νεθξηθήο ιεηηνπξγίαο  
- Δμέηαζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο 
- Δμέηαζε ησλ θάησ άθξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίιεςεο αίζζεζεο κε 10g 
κνλνίδηα) 
-Έιεγρνο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 
  
 7. πλερήο επαθή θαη ελδπλάκσζε ηνπ αηόκνπ κε δηαβήηε από ηα κέιε ηεο 
Οκάδαο Γηαβήηε θαη πξόζβαζε  ζε ςπρνινγηθή ζηήξημε από επαγγεικαηίεο : Ζ 
βαζηθή αξρή πνπ πξέπεη λα απνηειεί βάζε ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ζε ρξφληα λνζήκαηα, 
είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο 
ηνπ. Πξνο ηνχην ζα ζπλέβαιιε ε εθαξκνγή  εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Σν 
άηνκν κε δηαβήηε πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ νξζή δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 
φηαλ ζέιεη λα έιζεη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο νκάδαο δηαβήηε 
εθηφο ηνπ λελνκηζκέλνπ ξαληεβνχ ηνπ.    
 
Ζ αλάγθε γηα παξνρή επαγγεικαηηθήο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο πξνο ηνπο αζζελείο, αιιά 
θαη  πξνο ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη πξνθαλήο, επνκέλσο   είλαη ζεκαληηθφο   
ν ζπληνληζκφο θαη ε αλάπηπμε πξσηνθφιισλ παξαπνκπήο θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε 
δηεπθνιχλζεσλ ζηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζε Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο.  
 
 8.  Φαξκαθεπηηθή Αγσγή: Ζ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία απνηειεί απφ κφλε ηεο έλαλ απφ 
ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο βέιηηζηεο θξνληίδαο ησλ αηφκσλ κε δηαβήηε. Πξνο ηνχην 
θξίλεηαη σο απαξαίηεηε ε πξφζβαζε ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
αληηδηαβεηηθψλ θαξκάθσλ βάζεη  δηεζλψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ νθείινπλ λα 
αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ηαηξηθνχο ιεηηνπξγνχο πξνο δηαζθάιηζε ηεο νξζνινγηζηηθήο 
ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ. 
  
εκεηψλεηαη φηη ζην παξφλ ζηάδην, ε ζπκπεξίιεςε ζην Κξαηηθφ πληαγνιφγην, 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηαβήηε θαη ν ηξφπνο ρνξήγεζήο 
ηνπο απφ ηα Κξαηηθά Ννζειεπηήξηα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ησλ ζρεηηθψλ 
εγθεθξηκέλσλ εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Φαξκάθσλ. 
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9. Δηζαγσγή ηνπ θιηληθνύ ειέγρνπ (clinical audit): Ο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο θξνληίδαο ηνπ δηαβήηε είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε ζχλδεζε 
θαη ηελ αληηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε θαιά απνηειέζκαηα θαη ζπκβάιιεη 
ζηε ζπλερή δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο.  
 
Ηδαληθά, ε παξαθνινχζεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη κέζσ  ειεθηξνληθψλ βάζεσλ 
δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηα δεκνγξαθηθά, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηε 
ζεξαπεπηηθή αγσγή, ηηο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηηο επηπινθέο θηι. Οη 
ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ αζζελψλ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 
αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπληζηψκελα πξφηππα ηεο θξνληίδαο. Μέγηζηεο ζεκαζίαο γηα 
εμαζθάιηζε ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ είλαη λα ππάξρεη αθξηβήο νξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ  
πνπ ζπιιέγνληαη (π.ρ. Καηαγξαθή Αξηεξηαθήο Πίεζεο: Ζ αξηεξηαθή πίεζε θαηαγξάθεηαη 
ζε mmHg. Σν άηνκν μεθνπξάδεηαη γηα 5 ιεπηά θαζήκελνο, θαη ε αξηεξηαθή πίεζε 
θαηαγξάθεηαη κε ηνλ βξαρίνλα λα ππνζηεξίδεηαη) . 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

2οσ Άξονασ : Ζγκαιρη Διάγνωςη και Θεραπεία 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
Α. Εκπαίδευςθ και ςυνεχισ επιμόρφωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ 
Β. Ειςαγωγι πλθκυςμιακϊν ανιχνευτικϊν προγραμμάτων 
Γ. Αντιμετϊπιςθ  

 Φροντίδα ρουτίνασ 
 Κακιζρωςθ και ενίςχυςθ τθσ πολυκεματικισ ομάδασ διαβιτθ και θ χριςθ 

κοινϊν πρωτοκόλλων  

 Εκπαίδευςθ ςτθν αυτοφροντίδα 

 Διατροφικι Διαμόρφωςθ 

  Κακθμερινι ςυςτθματικι άςκθςθ  

 Ζλεγχοσ για ζγκαιρθ ανίχνευςθ τυχόν επιπλοκϊν 

 Συνεχισ επαφι και ενδυνάμωςθ του ατόμου με διαβιτθ από τα μζλθ τθσ 
Ομάδασ Διαβιτθ και πρόςβαςθ  ςε  ψυχολογικι ςτιριξθ από επαγγελματίεσ 

 Φαρμακευτικι Αγωγι 

 Ειςαγωγι του κλινικοφ ελζγχου (clinical audit) 
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3νο  Άμνλαο: Δπαλέληαμε / Φξνληίδα 
 
Ζ κεγάιε ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ, ε έθηαζε θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ επηπινθψλ πνπ 
εκθαλίδνληαη ζρεδφλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνθαινχλ βαξχηαηεο 
αλαπεξίεο, ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ησλ 
παζρφλησλ. Οη ζπλέπεηεο απηέο  είλαη νξαηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία εκθάληζεο ηεο 
λφζνπ θαη θαζηζηνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπινθή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ φιν ην θάζκα ησλ εηδηθνηήησλ απαξαίηεηε. 
 
Οη ηξφπνη, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε 
αθραξψδε Γηαβήηε, είλαη ε παξνρή απνηειεζκαηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη  ε 
εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα κεησζεί καθξνπξφζεζκα ν θίλδπλνο εκθάληζεο επηπινθψλ. 
 
Οη ζηφρνη ινηπφλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ κε αθραξψδε Γηαβήηε θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε ησλ 
επηπινθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ φζνλ αθνξά ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη επαλέληαμε 
ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, πξνηείλνληαη νη εμήο δξάζεηο: 
 
1. Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 
 Ζ Δθπαίδεπζε  ησλ αηφκσλ κε αθραξψδε Γηαβήηε έρεη ζθνπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. ην ζηφρν απηφ ζα ζπκβάιεη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη 
εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ζηα ζέκαηα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επηπινθψλ 
ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε. Έλαο θαιά ελεκεξσκέλνο αζζελήο γλσξίδεη λα παξαηεξεί 
θαιχηεξα ην ζψκα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαη κπνξεί λα πξνιάβεη έγθαηξα ηπρφλ 
επηπινθέο. 

 
2. Αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ δνκώλ  
Αθνξά ζε αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Παζνινγηθψλ 
Κιηληθψλ ησλ Ννζνθνκείσλ, ησλ Γηαβεηνινγηθψλ Ηαηξείσλ θαη ησλ Αγξνηηθψλ Κέληξσλ κε 
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο απφ ηηο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο, 
Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Φξνληίδαο ζηνπο πάζρνληεο απφ Γ. Απηφ  κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ  εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ απηψλ ησλ θιηληθψλ.   

 
Δπηπιένλ ε ηειέρσζε ησλ Γηαβεηνινγηθψλ Ηαηξείσλ θαη  Κέληξσλ Τγείαο  κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο (Γηαηηνιφγν, Φπρνιφγν θιπ.) κπνξεί λα 
πξνιάβεη πνιιέο αξλεηηθέο επηπινθέο. Ζ αλάγθε παξαθνινχζεζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο θεληξηθνχ θνξέα- νξγαληζκνχ  πνπ ζα επνπηεχεη, ζα 
θαηαγξάθεη θαη ζα παξεκβαίλεη γηα ηελ εηήζηα βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ησλ Γηαβεηνινγηθψλ 
Ηαηξείσλ θαη Κέληξσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιηληθψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ κνλάδσλ κεηαζεξαπεπηηθήο 
παξαθνινχζεζεο (Γηαβεηνινγηθά Κέληξα - Γηαβεηνινγηθά Ηαηξεία) γηα ηελ  νξζνινγηζηηθή 
θαη έγθαηξε παξαπνκπή ησλ ζεξαπεπκέλσλ αηφκσλ. Ζ αλάπηπμε θιηληθψλ πξσηνθφιισλ 
ζα ζπκβάιεη πξνο ηνχην ζεκαληηθά. 

 
Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο κεηαμχ Παηδηαηξηθψλ 
Γηαβεηνινγηθψλ Ηαηξείσλ θαη Ηαηξείσλ ελειίθσλ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο 
δεκηνπξγίαο ηαηξείσλ γηα λεαξνχο ελήιηθεο, ηα νπνία λα αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν 
ζηηο ειηθηαθέο αλάγθεο απηήο ηεο ππννκάδαο θαη ζα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο πηζαλέο 
επηπινθέο ηεο, ή ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εμέηαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ψξεο  ζηα πθηζηάκελα ηαηξεία, κπνξεί λα εμεηαζηεί ζηα   πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο 
ζηξαηεγηθήο .  

 
Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ επαλέληαμε ησλ δηαβεηηθψλ θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ θαιή γιπθαηκηθή ξχζκηζε ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε 
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ησλ νμέσλ, βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ. ηφρνο ε κείσζε ηεο 
λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ ηηο επηπινθέο. 

 
3. Παξαθνινύζεζε  εππαζώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ  
Αθνξά ζηελ ηξίηε ειηθία, θπιαθηζκέλνπο, κεηαλάζηεο θαη αζζελείο κε ρξφληα λνζήκαηα.  
Οη ηδηαίηεξεο απηέο νκάδεο είλαη πνιχ πην επηξξεπείο ζε επηπινθέο δηφηη ζπλήζσο Α) δελ 
είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη Β) νη ζπλζήθεο δσήο ηνπο πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα 
ηνπο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο. 

 
4. Γεκηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηαηξείσλ δηαβεηηθνύ πνδηνύ  
Ζ νξγάλσζε απηψλ ησλ ηαηξείσλ ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο 
πλεξγαδφκελεο Οκάδαο γηα ην Γηαβεηηθφ Πφδη πξέπεη λα είλαη σο εμήο: 

 
I. Πξσηνβάζκην Ηαηξείν (Δπηπέδνπ 1) 

II. Γεπηεξνβάζκην Ηαηξείν (Δπηπέδνπ 2) 
III. Σξηηνβάζκην Δμεηδηθεπκέλν Κέληξν (Δπηπέδνπ 3) 

 
ηφρνη απφ ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ηαηξείσλ είλαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε ελεξγψλ 
πξνβιεκάησλ δηαβεηηθνχ πνδηνχ, ε παξαθνινχζεζε ρξφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ε 
εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ δηαβεηηθψλ θαη ησλ νηθείσλ, αλαδήηεζε αζζελψλ 
πςεινχ θηλδχλνπ, έληαμε ηαηξψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, θαη δηαζχλδεζε 
ησλ αγξνηηθψλ θαη επαξρηαθψλ ηαηξείσλ δηαβεηηθνχ πνδηνχ κε ηα κεγάια θέληξα. Όια 
απηά ζα έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ή κείσζε ησλ αθξσηεξηαζκψλ. Γηα 
ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαξαίηεην είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερσκέλσλ ηαηξείσλ 
απφ φιε ηελ νκάδα πνπ απαξηίδεη ην ηαηξείν δηαβεηηθνχ πνδηνχ (Γηαβεηνιφγνο, 
Ννζειεπηήο, Πνδνιφγνο, Υεηξνπξγφο, Οξζνπεδηθφο, Αγγεηνρεηξνπξγφο, Λνηκσμηνιφγνο 
θιπ) ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη απαξαίηεην εμνπιηζκφ φπσο εηδηθά επηζέκαηα, 
απνζηείξσζε, δηαγλσζηηθά κέζα θιπ. ηα ηαηξεία απηά πξέπεη λα ηεξνχληαη αξρεία – 
θάθεινη αζζελψλ. 
 

 Ποδολόγοι: Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί, απνπζηάδνπλ απφ ην δεκφζην ηνκέα επνκέλσο 
θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε πξφζιεςε ή ε αγνξά ππεξεζηψλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ ηαηξείσλ. Ο ξφινο ησλ πνδνιφγσλ είλαη ζεκαληηθφο, κεηαμχ 
άιισλ, ζηελ πεξηπνίεζε ειθψλ θαη λπρηψλ, αθαίξεζε θαιιψλ αιιά θαη γηα παξνρή 
νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια ππνδήκαηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε γχςνπ.   
 

• Φαπμακεςηική Αγυγή: ην παξφλ ζηάδην, νη δηαζέζηκεο απφ ηα Κξαηηθά 
Ννζειεπηήξηα, θαξκαθεπηηθέο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άιγνπο ηεο 
δηαβεηηθήο λεπξνπάζεηαο είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Γηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε γηα 
εκπινπηηζκφ ηνπ Κξαηηθνχ πληαγνινγίνπ κε λεφηεξεο θαξκαθνζεξαπείεο ζηε βάζε 
ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Φαξκάθσλ. Ζ ιήςε πξφλνηαο γηα 
εθηέιεζε ζπληαγψλ έπεηηα απφ ζρεηηθή ζπληαγνγξάθεζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο, ζηε 
δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα, ηαηξηθνχο ιεηηνπξγνχο θαζψο θαη ε εηζαγσγή πξσηνθφιινπ 
ρνξήγεζεο απφ ηα Κξαηηθά Ννζειεπηεξία ζα ζπκβάινπλ ζηελ νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
ησλ ελ ιφγσ θαξκάθσλ. 

 
5. Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή  
Πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο θνηλνηηθήο λνζειεχηξηαο φζνλ αθνξά ηε θαη νίθνλ  
θξνληίδα ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ (δηδαζθαιία, εθπαίδεπζε, πεξηπνίεζε πιεγψλ θαη 
θαηαθιίζεσλ, ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηαηξφ).  Λφγσ ππνζηειέρσζεο πξέπεη λα απμεζεί ν 
αξηζκφο θαη λα επεθηαζεί παγθχπξηα ηφζν ζε αζηηθέο φζν θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
Δπίζεο, δένλ λα δνζνχλ θίλεηξα γηα εμεηδίθεπζε αξηζκνχ θνηλνηηθψλ λνζειεπηψλ ζην 
δηαβήηε.   
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6. Φπρηθή Τγεία  
Πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε αθνχ σο γλσζηφ βνεζά ζηελ 
βειηηζηνπνίεζε ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ, ζπκβάιινληαο  ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο. ηφρνο είλαη ε ζηειέρσζε κε επηπιένλ πξνζσπηθφ  ησλ ήδε ππαξρφλησλ κνλάδσλ 
θαη ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο, νχησο ψζηε λα 
απνθεχγνληαη ρξνλνβφξεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη λα 
ιεθζνχλ πξφλνηεο γηα πξνζβαζηκφηεηα ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα ηξίηεο θαη 
ηέηαξηεο ειηθίαο. 

 
7. Δθπαίδεπζε αζζελώλ θαη νηθνγέλεηαο 
Πξνψζεζε θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα εθπαίδεπζε θαη απηνθξνληίδα πνπ ζα 
ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαη ηεο επηβάξπλζεο γηα ηελ νηθνγέλεηα.   

 
ςμπεπάζμαηα: Γηαζέηνπκε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ κπνξνχλ λα 
αζρνιεζνχλ κε ηελ επαλέληαμε θαη θξνληίδα πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ επαξθψο πξνο 
φθεινο ησλ αζζελψλ γηα κείσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ. Πξψηηζηνο ζηφρνο ε 
νξγάλσζε θαη ε ζηειέρσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δηαβεηνινγηθψλ ηαηξείσλ θαη κέζσ 
απηψλ ε δεκηνπξγία ηαηξείσλ δηαβεηηθνχ πνδηνχ. Απαξαίηεηε είλαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3οσ  Άξονασ: Επανζνταξη / Φροντίδα 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
1. Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ 
2. Αναβάκμιςθ των υφιςταμζνων δομϊν και εγκαταςτάςεων  
3. Παρακολοφκθςθ  ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ  
4. Δθμιουργία και ςτελζχωςθ ιατρείων διαβθτικοφ ποδιοφ με διαβθτολόγο, 

Νοςθλευτι, Ποδολόγο, Χειρουργό, Ορκοπεδικό, Αγγειοχειρουργό, Λοιμωξιολόγο  
Ειςαγωγι νζων φαρμάκων βάςει κλινικϊν πρωτοκόλλων με ςτόχο τθν 
ανακοφφιςθ αςκενϊν με επιπλοκζσ 

5. Επζκταςθ τθσ Κοινοτικισ Νοςθλευτικισ:  
6. Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτουσ  κλινικοφσ  ψυχολόγουσ  
7. Εκπαίδευςθ αςκενϊν και οικογζνειασ 
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4νο Άμνλαο: Καηαγξαθή πεξηζηαηηθώλ αθραξώδνπο Γηαβήηε 
 
 H ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζην αθραξψδε Γηαβήηε, ζα 
πξνζθέξεη ζεκαληηθή ππνζηεξηθηηθή βάζε γηα ηελ εθπφλεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 
πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ. 
 
 Ζ δηαρξνληθή, αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζαθραξψδνπο δηαβήηε  ζα 
επηηεπρζεί κφλν κέζα  απφ ηελ αλάπηπμε ελφο εζληθνχ αξρείνπ δηαβήηε. Σα ζηνηρεία απηά 
ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα EUBIROD θαη λα ηεξνχληαη  κε 
βάζε ηηο θνηλέο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.  
 
Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νη πην θάησ δξάζεηο- πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε επαξθψλ δνκψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ 
ζαθραξψδνπο δηαβήηε ζηελ Κχπξν. 
 
1. Δπέθηαζε EUBIROD ζε όια ηα λνζειεπηήξηα θαη Κέληξα Τγείαο 
Γηα λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία  ελφο  Δζληθνχ Αξρείνπ Γηαβήηε ζα πξέπεη αξρηθά λα 
επεθηαζεί ε εθαξκνγή ηνπ EUBIROD ζε φια ηα δεκφζηα λνζειεπηήξηα θαη θέληξα πγείαο. 
Ζ πηζαλή έληαμε ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα, δένλ λα εμεηαζηεί σο κεηαβαηηθφ ζηάδην πξν ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ΓΔΤ δηφηη κφλν κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε παγθχπξηα βάζε, ζα είλαη 
δπλαηφλ λα ππάξμεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ δηαβεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  
 
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 
EUBIRO αληί ζε Δζληθφ Αξρείν Γηαβήηε είλαη γηαηί ην ηειεπηαίν  πξνυπνζέηεη ηελ 
θαηαγξαθή φισλ ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ Γηαβήηε πνπ δηαγηγλψζθνληαη ζηελ Κχπξν. Γηα 
λα γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη  
(α) λα ζηειερσζεί εηδηθφ ηκήκα πνπ λα δηαζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ ρψξνπο, εμνπιηζκφ θαη 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 
(β) ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ γηαηξψλ ηεο Κχπξνπ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ ηα 
απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ην θάζε λενεκθαληδφκελν πεξηζηαηηθφ ζην Αξρείν. 
(γ)  επηπξφζζεην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα επηζθέπηεηαη λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξεία 
γηα ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ γηα ην θάζε πεξηζηαηηθφ. 
(δ)  λα δεκηνπξγεζεί εηδηθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα απνθιείεη ηηο δηπινγξαθίεο. 
Σν ζεη δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλν (κε ηα πην 
βαζηθά πεδία). Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην EUBIRO ν 
θφξηνο εξγαζίαο γηα φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο γηαηξνχο/λνζειεπηέο/γξαθείο ησλ 
θιηληθψλ ζα είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο κε απνηέιεζκα λα εγθαηαιεηθζεί ε πξνζπάζεηα. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν λα θαηαγξάθνληαη θαη ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο ηεο 
εμέιημεο ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ ν θφξηνο εξγαζίαο ζα πνιιαπιαζηαζηεί. 
 
Όια ηα πην πάλσ ζπλεπάγνληαη δπζβάζηαθην νηθνλνκηθφ βάξνο. Πνιιά απφ ηα ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία πνπ ζα παξάγνληαλ απφ έλα ηέηνην αξρείν κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη κε πνιχ 
ρακειφηεξν θφζηνο κε ηελ κέζνδν ησλ εξεπλψλ πγείαο πνπ ζα γίλνληαη θάζε 5 ρξφληα. 
 
2. Πξνζπάζεηα εμεύξεζεο ρξεκαηνδόηεζεο από επξσπατθά ηακεία 
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ αξρείνπ δηαβήηε ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ νηθνλνκηθνί 
πφξνη  γηα ηε ζηειέρσζε,  ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ θαη  ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ γηα ηελ 
θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Δλ φςεη ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, ε πηζαλφηεηα εμεχξεζεο 
Δπξσπατθψλ πφξσλ δηαθαίλεηαη σο ε θαιχηεξε ιχζε.  
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3. Σξνπνπνίεζε - αλαβάζκηζε EUBIROD γηα θαηαγξαθή δηαβεηηθώλ παηδηώλ θαη 
εγθύσλ 
Γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα αλήιηθα άηνκα θαη ηηο εγθχνπο κε αθραξψδε 
Γηαβήηε, ζα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε /αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηακέλνπ ινγηζκηθνχ, έηζη 
ψζηε λα θαηαγξάθεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη γηα ηηο 
εηδηθέο  απηέο νκάδεο πιεζπζκνχ. 
 
4. Γηαζπλδέζεηο αξρείσλ  
Γηα  ηε βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ  δεδνκέλσλ  πνπ ζα ζπιιέγνληαη  απφ ηνλ ηδησηηθφ 
θαη ην  δεκφζην ηνκέα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ 
αξρείσλ ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη ε δηαρείξηζε ζα γίλεηαη θεληξηθά κε ηε ρξήζε 
κνλαδηθψλ αξηζκψλ ηαπηνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. Ζ αλάγθε απνθπγήο δηπινγξαθηψλ θαη 
ε αλάγθε ζπγρψλεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο ζα 
επηηεπρζεί  κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε αζζελνχο. Οη 
δηαζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα πξνζηαζία 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4οσ Άξονασ: Καταγραφή περιςτατικϊν ακχαρϊδουσ Διαβήτη 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
1. Επζκταςθ του EUBIROD ςε αςτικά κζντρα / εξωτερικά ιατρεία και τροποποίθςθ 

του για ςυμπερίλθψθ εγκφων/ διαβθτικοφ ποδιοφ 
2. Λιψθ πολιτικισ απόφαςθσ και εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ για εκνικό αρχείο 

διαβιτθ 
3. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ για τθν καταγραφι 

δεδομζνων διαβιτθ 
4. Προϊκθςθ νομοκεςίασ για τθ Μονάδα Παρακολοφκθςθσ Υγείασ με ςτόχο τθν 

υποχρεωτικι διλωςθ των περιςτατικϊν και τθ  διευκόλυνςθ τθσ διαςφνδεςθσ 
αρχείων 
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5νο Άμνλαο:   Έξεπλα 

ηελ Κχπξν ππάξρεη κηα βαζηθή εξεπλεηηθή ππνδνκή κε επηζηήκνλεο πςεινχ επηπέδνπ 
θαη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο. Έλαο απφ ηνπο ζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
έξεπλα, είλαη  ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ  πνπ επλνεί ζπλεξγαζίεο κε γεηηνληθέο 
ρψξεο θαη απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. Δπίζεο ε πεξηνξηζκέλε 
γεσγξαθηθή ηεο έθηαζε δηεπθνιχλεη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο γηαηί ην πεξηβάιινλ ηνπ 
λεζηνχ απνηειεί κνλαδηθφ νηθνζχζηεκα. 

 Τπάξρεη κεγάιε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο γεληθά θαη ηεο έξεπλαο ζηα  Υξφληα 
Ννζήκαηα εηδηθά.  Γπζηπρψο ηα  θνλδχιηα πνπ δηαζέηεη ην Κξάηνο γηα εξεπλεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  είλαη πεξηνξηζκέλα ψζηε λα κπνξέζεη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα λα 
πιεζηάζεη  ην επίπεδν άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ.  

 Χο αλαζηαιηηθνί  παξάγνληεο  πξέπεη  επίζεο λα ζεκεησζνχλ  ε έιιεηςε κεγάισλ  
βηνκεραληψλ θαξκαθνζεξαπείαο θαη  νη πεξηνξηζκέλεο ρνξεγίεο απφ κε θξαηηθνχο θνξείο  
πξνο ηηο Ηαηξηθέο ζρνιέο.  Ζ έιιεηςε θαη ησλ δπν πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ  
ζπκβάιινπλ επηπιένλ ζηνλ  πεξηνξηζκφ  ησλ πφξσλ.  

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηα  Υξφληα Ννζήκαηα ζηελ Κχπξν  θαη ζπγθεθξηκέλα 
γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα: 

1. Υαξηνγξάθεζε Έξεπλαο  
Οη πξνζπάζεηεο ηξνρνδξφκεζεο ηεο ραξηνγξάθεζεο ηεο έξεπλαο απφ ην Τπνπξγείν 
Τγείαο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθχπξην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ηηο 
επηζηεκνληθέο εηαηξείεο (Γηαβεηνινγίαο/Δλδνθξηλνινγίαο) θαζψο θαη άιινπο ζπλαθείο 
εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο/θνξείο.  
 
2. Γεκηνπξγία Δληαίνπ Κεληξηθνύ Φνξέα Έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη 
αλάπηπμε ηζηνζειίδαο  
Έλαο εληαίνο Κεληξηθφο Φνξέαο Έξεπλαο ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ζα ελδπλακψζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ 
νκάδσλ θαζψο επίζεο ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε  ππνδνκψλ θαη πφξσλ. Ζ δεκηνπξγία 
Ηζηνζειίδαο, πνπ ζα είλαη κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ ηζηνρψξνπ, ζα ππνβνεζήζεη ηελ 
θαηαρψξεζε  πιεξνθνξηψλ γηα ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηηο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, 
πηζαλνχο ζπλεξγάηεο θιπ γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη εχθνιεο πξφζβαζεο ζηελ 
πιεξνθφξεζε. Δπηπξφζζεηα, ζα ππνζηεξίμεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ παξνρή 
επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα ηα Δπξσπατθά/Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα, θάησ 
απφ δηαθνξεηηθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο.  
 
3. Θεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Μνλάδα Παξαθνινύζεζεο ηεο Τγείαο  
Ζ Μνλάδα ζα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα Τγείαο πνπ αθνξνχλ ζηα άηνκα κε αθραξψδε 
Γηαβήηε. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζε ακθνηεξφπιεπξν φθεινο θαη ζα πξνσζήζεη ηελ 
επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κχπξν. 
 
4. Δλίζρπζε ρξεκαηνδόηεζεο έξεπλαο 
Απηφ ζα επηηεπρζεί κε δηεξεχλεζε ηεο δηάζεζεο ηθαλνπνηεηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο έξεπλαο (sustainability). Δπηπξφζζεηα,ε 
εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ζεζκνζεηεκέλνπ θξαηηθνχ 
κεραληζκνχ πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο.   
 
5. Δπαηζζεηνπνίεζε/ Δθπαίδεπζε Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο/Φνξέσλ ζε ζέκαηα 
έξεπλαο θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εξεπλεηώλ:  
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Ζ θνπιηνχξα εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ ηεο ρψξαο καο ζα 
αλαπηπρζεί κέζσ θαηάιιεια νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα 
απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.. 
Δπηπξφζζεηα, ε εθπαίδεπζε ζηε ζπγγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ θπξίσο ησλ 
λέσλ εξεπλεηψλ είλαη ζεκαληηθή. Ζ ζπκβνιή εθπαηδεπηψλ απφ άιια ΚΜ ηεο ΔΔ κε 
ζρεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ εθπαίδεπζε απηή ζα 
απνηειέζεη  ζνβαξφ παξάγνληα επηηπρίαο. 
 
6. Γηθηύσζε κε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ: 
Κάηη ηέηνην ζα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζε Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο 
θαη ε ζπλεξγαζία κε επξσπατθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο. Ζ θαηάιιειε δηθηχσζε ζε επίπεδν 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε ζηελ έγθξηζε 
εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ (lobbying). 
 
Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάζηαζε ηεο 
βηνεζηθήο ζε θάζε έξεπλα, ε νπνία δηαθπιάζζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5οσ Άξονασ:   Ζρευνα 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
1. Χαρτογράφθςθ ζρευνασ 
2. Δθμιουργία Ενιαίου Κεντρικοφ Φορζα Ζρευνασ ςτον τομζα τθσ Υγείασ και ανάπτυξθ 

ιςτοςελίδασ 
3. Συνεργαςία με τθ Μονάδα Παρακολοφκθςθσ τθσ Υγείασ 
4. Ενίςχυςθ χρθματοδότθςθσ ζρευνασ  
5. Ευαιςκθτοποίθςθ/ Εκπαίδευςθ Επαγγελματιϊν Υγείασ/Φορζων ςε κζματα ζρευνασ 

και ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ ερευνθτϊν:  
6. Δικτφωςθ με κζντρα του εξωτερικοφ  

 

 



 

57 

 

ΤΝΟΦΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 

1νο Άμνλαο: Πξόιεςε θαη Αγσγή Τγείαο 
 
Πξσηνγελήο πξφιεςε 

 Δλεκέξσζε /Δπαηζζεηνπνίεζε (Γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη εηδηθψλ νκάδσλ)  

 Αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ  
 
Γεπηεξνγελήο πξφιεςε 

 Δηζαγσγή νξγαλσκέλνπ screening test ζηηο εγθχνπο παγθχπξηα  

 Δηζαγσγή πξσηνθφιισλ ειέγρσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε άηνκα πνπ 
ιακβάλνπλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαξκαθνζεξαπεία πνπ πξνδηαζέηεη ηνλ 
δηαβήηε 

 Γηνξηζκφο ηερληθήο επηηξνπήο εμέηαζεο δπλαηφηεηαο εηζαγσγήο ηνπ fin risk 
assessment tool (CY-RISK) ην νπνίν ζηαζκίζηεθε ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ (πηινηηθή 
εθαξκνγή γηα πεξίνδν 2 εηψλ) 

2νο Άμνλαο: Γηάγλσζε θαη Αληηκεηώπηζε 

 
Α. Εκπαίδευςθ και ςυνεχισ επιμόρφωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ 
Β. Ειςαγωγι πλθκυςμιακϊν ανιχνευτικϊν προγραμμάτων 
Γ. Αντιμετϊπιςθ  
1. Φροντίδα ρουτίνασ 
2. Κακιζρωςθ και ενίςχυςθ τθσ πολυκεματικισ ομάδασ διαβιτθ και θ χριςθ κοινϊν 

πρωτοκόλλων  
3. Εκπαίδευςθ ςτθν αυτοφροντίδα 
4. Διατροφικι Διαμόρφωςθ 
5. Κακθμερινι ςυςτθματικι άςκθςθ  
6. Ζλεγχοσ για ζγκαιρθ ανίχνευςθ τυχόν επιπλοκϊν 
7. Συνεχισ επαφι και ενδυνάμωςθ του ατόμου με διαβιτθ από τα μζλθ τθσ Ομάδασ 

Διαβιτθ και πρόςβαςθ  ςε  ψυχολογικι ςτιριξθ από επαγγελματίεσ 
8. Φαρμακευτικι Αγωγι 

9. Ειςαγωγι του κλινικοφ ελζγχου (clinical audit) 
 

3νο Άμνλαο: Δπαλέληαμε Φξνληίδα 

1. Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 
2. Αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ  
3. πλεξγαζία κε άιια ππνπξγεία. 
4. Παξαθνινχζεζε  εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ  

5. Γεκηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηαηξείσλ δηαβεηηθνχ πνδηνχ κε δηαβεηνιφγν, Ννζειεπηή, 

Πνδνιφγν, Υεηξνπξγφ, Οξζνπεδηθφ, Αγγεηνρεηξνπξγφ, Λνηκσμηνιφγνο . Ειςαγωγι 
νζων φαρμάκων βάςει κλινικϊν πρωτοκόλλων με ςτόχο τθν ανακοφφιςθ αςκενϊν με 
επιπλοκζσ 

6. Να επεθηαζεί ε Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή:  
7. ηειέρσζε θιηληθψλ κε ςπρνιφγνπο  
8. Δθπαίδεπζε αζζελψλ θαη νηθνγέλεηαο 
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4νο Άμνλαο: Καηαγξαθή Πεξηζηαηηθώλ Αξρείσλ 

1. Δπέθηαζε ηνπ EUBIROD ζε αζηηθά θέληξα / εμσηεξηθά ηαηξεία θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ γηα ζπκπεξίιεςε εγθχσλ/ δηαβεηηθνχ πνδηνχ 

2. Λήςε πνιηηηθήο απφθαζεο θαη εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα εζληθφ αξρείν 
δηαβήηε 

3. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ θαηαγξαθή 
δεδνκέλσλ δηαβήηε 

4.Πξνψζεζε λνκνζεζίαο γηα ηε Μνλάδα Παξαθνινχζεζεο Τγείαο κε ζηφρν ηελ 
ππνρξεσηηθή δήισζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηε  δηεπθφιπλζε ηεο δηαζχλδεζεο 
αξρείσλ 

  
5νο Άμνλαο: Έξεπλα 

1. Υαξηνγξάθεζε έξεπλαο 
2. Γεκηνπξγία Δληαίνπ Κεληξηθνχ Φνξέα Έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη αλάπηπμε 

ηζηνζειίδαο: 
3. Γεκηνπξγία Αξρείνπ Βάζεο Γεδνκέλσλ 
4. Δλίζρπζε ρξεκαηνδφηεζεο έξεπλαο  
5. Δπαηζζεηνπνίεζε/ Δθπαίδεπζε Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο/Φνξέσλ ζε ζέκαηα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εξεπλεηψλ:  
6. Γηθηχσζε κε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ  
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ύζηαζε Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ αθραξώδε Γηαβήηε 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο γίλεηαη εηζήγεζε γηα ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο 
Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ αθραξψδε Γηαβήηε, ε νπνία ζα έρεη ραξαθηήξα 
ζπκβνπιεπηηθνχ ζψκαηνο πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζα δηαβνπιεχεηαη καδί ηνπ γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δξάζεσλ πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο. ην παξφλ ζηάδην θαη εθφζνλ 
δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, δελ ππάξρεη 
νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δέζκεπζε ή αλάγθε πνπ λα πξνθχπηεη απφ ηελ έγθξηζε ηεο 
ζηξαηεγηθήο. Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζα επηηεπρζεί , κε βάζε ην ρέδην Γξάζεο 
πνπ ζα εηνηκαζηεί θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηεηνχο πξνυπνινγηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ. 
  
Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε. 

 εηζήγεζε  Πιάλνπ  Γξάζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηεηνχο πξνυπνινγηζκνχ 
δξαζηεξηνηήησλ γηα πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο. 

 δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη 
πξνψζεζε ηεο θνηλήο δξάζεο. 

 αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. 

 νξηζκφο ππν–επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο απνηεινχκελεο απφ εθπξνζψπνπο ησλ 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ/ππεξεζηψλ, αλαιφγσο ηνπ ζέκαηνο. 

 
Ζ Δζληθή Δπηηξνπή  δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, ζα έρεη ζεηεία πεληαεηή θαη ε 
δξάζε ηεο ζα ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Θα απνηειείηαη απφ 
εθπξφζσπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ, εθπξνζψπνπο άιισλ 
εκπιεθνκέλσλ Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο κε εμεηδίθεπζε ζηα 
ζπάληα λνζήκαηα θαη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ αζζελείο/ζπγγελείο/θίινπο. 
  
Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε Δζληθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαιεί 
εθπξνζψπνπο άιισλ θνξέσλ ή ππεξεζηψλ ή/θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο αλαιφγσο 
ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ζπδεηείηαη.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Δζληθή Δπηηξνπή γηα ην αθραξώδε Γηαβήηε (2014)  

Δρ.  Χριςτίνα Γιαννάκθ – Γενικι Διευκφντρια Υπουργείου Υγείασ, (Πρόεδροσ) 

Δρ. Όλγα Καλακοφτα, Πρϊτθ Λειτουργόσ Υγείασ  

Δρ. Μυρτϊ Αηίνα – Ιατρικόσ Λειτουργόσ 1θσ Τάξθσ, Ομάδα δθμόςιασ Υγείασ ΥΥ, 

Δρ. Ευθ Μιςςοφρθ, Ιατρικόσ Λειτουργόσ, Εκπρόςωποσ ΙΥ&ΥΔΥ, Κεντρικά Γραφεία, 

Δρ. Γεϊργιο Ολφμπιο, Βοθκόσ Διευκυντισ Πακολογικισ Κλινικισ ΓΝ Λάρνακασ, 

Εκπρόςωποσ ΙΥ&ΥΔΥ, (Κλινικόσ Χϊροσ), 

κ Σταυροφλα Μιχαιλ, Προϊςτάμενθ Νοςθλευτικόσ Λειτουργόσ ΓΝ Λεμεςοφ, Εκπρόςωποσ 

Νοςθλευτικϊν Υπθρεςιϊν, 

κ. Ειρινθ Γεωργίου- Λειτουργόσ Υπθρεςιϊν Υγείασ, Ομάδα Δθμόςιασ Υγείασ, ΥΥ 

Δρ. Σταφροσ Σταφρου, Ενδοκρινολόγοσ,  Εκπρόςωποσ Παγκφπριου Ιατρικοφ Συλλόγου 

κ. Ανδρζασ Τελοφδθσ, Φαρμακοποιόσ, Εκπρόςωποσ Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν  

κ. Σταφροσ Μιχαιλ, Εκπρόςωποσ Παγκφπριου Συνδζςμου Ατόμων με διαβιτθ 

κ. Ντίνα Κωνςταντινίδθ, Εκπρόςωποσ Συνδζςμου Ατόμων με διαβιτθ 

κ. Ιωάννθ Λουβαρίδθ, Εκπρόςωπο Συνδζςμου Ποδολόγων Κφπρου 

κ. Ελζνθ Ανδρζου Εκπρόςωποσ ςυνδζςμου Διαιτολόγων 

κ Κίκα Καςςινίδου, Εκπρόςωποσ ΜΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. Δξγαζηήξην αλάπηπμεο εζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ην αθραξώδε  
Γηαβήηε 

πκκεηέρνληεο ζην Δξγαζηήξη (28–29 Ηαλνπαξίνπ 2015, Λεπθσζία) 

Γηήκεξν εξγαζηήξη γηα αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο καο γηα ηνλ 
αθραξψδε Γηαβήηε κε επξεία ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ εκπιεθφκελσλ Τπνπξγείσλ θαη 
Τπεξεζηψλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο κε εμεηδίθεπζε ζην Γηαβήηε θαη θνξέσλ πνπ 
εθπξνζσπνχλ αζζελείο, ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπο 

1. Αιέμεο ακνχηεο, Γεληθφο Ηαηξφο, Παλεπηζηήκην Frederic 

2. Αλαζηαζία Υαξαιάκπνπο, Ννζειεπηηθφο Λεηηνπξγφο , Γ.Ν Λάξλαθαο 

3. Αλδξέαο ηπιηαλνχ, Ηαηξφο Παζνιφγνο/ Γηαβεηνιφγνο, Γελ. Ννζνθνκείν Λάξλαθαο, 
εθπξφζσπνο Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο 
4. Αλζνχια Γεσξγίνπ, Βνεζφο Γηεπζχληξηα Παζνινγηθήο Κιηληθήο  Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πάθνπ 

5. Άληξε Γησξγαιιίδνπ, Ννζειεπηηθφο Λεηηνπξγφο, θσδηθνπνίεζε ΓΝ Λεπθσζίαο  

6. Αληψλεο Μηραειίδεο, Γεληθφο Ηαηξφο, Γεληθφ Ννζθνκείν Ακκνρψζηνπ  

7. Βάιηα Μάξθνπ,  Γεληθφο Ηαηξφο Κέληξν Τγείαο Ληλφπεηξαο  

8. Βαζηιηθή Υαηδεησλά, Μαία 

9. Βηβή Σξέπλνξ, Πξνηζηάκελε Ννζει. Λεηη. Γελ. Ννζνθνκ. Λάξλαθαο, Κέληξν Αλαθνξάο Γηαβήηε  

10. Γεψξγηνο Μαξθνπιήο, Κνζκήηνξαο Δπξσπαηθφ Παλεπηζηήκην Σκήκα Ηαηξηθήο  

11. Γηάλλεο Καζνπιίδεο, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

12. Γηψξγνο Οιχκπηνο , Βνεζφο Γηεπζπληήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γελ. Ννζνθνκείνπ Λάξλαθαο 

13. Γηψξγνο ακνχηεο, Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο, Παλεπηζηήκην 
Λεπθσζίαο 

14. Γλψζηα Αρληψηνπ, Αλψηεξε Λεηηνπξγνο Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο 

15. Γέζπνηλα ηπιηαλνχ, Λεηηνπξγφο Κσδηθνπνίεζεο, Μνλ. Παξαθνινχζεζεο Τγείαο, Τπνπξγείν 
Τγεία 

16. Γψξνο Λνΐδνπ, Γηαβεηνιφγνο, Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ 

17. Γψξνο Πνιπδψξνπ, Δλδνθξηλνιφγνο Γηαβεηνιφγνο,  Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ 

18. Δηξήλε Γεσξγίνπ, Λεηηoπξγφο. Τπεξεζηψλ Τγείαο 

19. Δθπξφζσπνο απφ Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο  

20. Έιελα Αλδξένπ, Δλδνθξηλνιφγνο- Γηαβεηνιφγνο, Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ 

21. Έιελα Δπαγγειάθε, Γεληθφο Ηαηξφο, Κέληξν Τγείαο Έγθσκεο  

22. Διέλε Αλδξένπ, Πξφεδξνο Παγθχπξηνπ  πλδέζκνπ Γηαηηνιφγσλ  

23. Διέλε Ησάλλνπ, Ννζειεπηηθή Λεηηνπξγφο Γεληθφ Ννζνθνκείν Ακκνρψζηνπ  

24. Διέλε ηεθθεξή, Ννζειεπηηθέο Τπεξεζίεο  

25. Διίδα Μαξθίδνπ, Κιηληθήο Γηαηηνιφγνο Α' 
26. Δχε Μηζζνχξε , Ηαηξηθφο Λ/γφο 1εο Σάμεο, Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκ. Τγείαο 

27. Θέθια Βαζηιείνπ, Ννζειεπηηθφο Λεηη. ΓΝ Λάξλαθαο 

28. Ησάλλεο Λνπβαξίδεο, Πνδνιφγνο 

29. Ησάλλεο Παηξίθηνο, Καζεγεηήο, Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην 

30. Λνπθία Γξακηψηνπ , Παζνιφγνο,  ΓΝ Λεκεζνχ 
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31. Μαξία Αζαλαζηάδνπ, Λεηη. ηαηηζηηθήο, Μνλ. Παξαθ. Τγείαο 

32. Μαξία Νηθνιάνπ,  Σκήκα Ννζειεπηηθήο (Δπξσπαηθφ Παλεπηζηήκην ) 

33. Μαξηάλλα Μαζνχξα, Πνδνιφγνο 

34. Μαξθίδνπ Μαξίλα, Φαξκαθνπνηφο , ΦΤ 

35. Μηράιεο  Μέδνο, Αληηπξφεδξνο Παγθχπξηνο Γηαβεηηθφο χλδεζκνο 

36. Μηράιεο Μαθξήο, Οδνληηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, Οδνληηαηξηθέο Τπεξεζηέο 

37. Μηράιεο Σξχθσλνο Γηεπζπληήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο  Ννζνθνκείνπ Κππεξνχληαο 

38. Μηράιεο Υίλεο, Γεληθφο Ηαηξφο εμ. Ηαηξεία Παιαηνχ Ννζθνκείνπ Λάξλαθαο 

39. Μφληθα Νηθεηαξά, Λέθηνξαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο (Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο)  

40. Μπξηψ Αδίλα, Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο 1εο Σάμεο, Τπνπξγείνπ Τγείαο 

41. Νίθε Υξηζηνθή, Παηδνςπρίαηξνο, ΝΑΜ παηδηψλ θαη Δθήβσλ 

42. Νίθνο Αγαζνθιενπο , Αλψηεξνο Δηδηθφο Φπρνιφγνο, Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο 

43. Νίθνο Παλαγίδεο, (Γελίθνο Ηαηξφο), Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ 

44. Νίηζα Αςηψηνπ,  Πξψηε Ννζειεπηηθφο Λεηηνπξγφο 

45. Νηίλα Κσλζηαληηλίδνπ, Πξφεδξνο πλδέζκνπ Αηφκσλ κε Γηαβήηε 

46. Παλαγηψηα Μαξνχρνπ, Αλψηεξε Ηαηξηθή Λεηηνπξγφο, Κέληξν Τγείαο Λαθαηάκεηαο  

47. Παχινο Παχινπ, Αλψηεξνο Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, Τπνπξγείν Τγείαο 

48. ηαχξνο ηαχξνπ , Δλδνθξηλνιφγνο 

49. ηέιια Νηθνιάνπ,  Παηδίαηξνο, Δλδνθξηλνινγηθή Κιηληθή ΝΑΜΗΗΗ 

50. ηέιηα Ησαλλίδε Καδή , Δλδνθξηλνιφγνο Γηαβεηνιφγνο Σκήκα Ηαηξηθήο Παλεπηζηήκην 
Λεπθσζίαο  

51. σηήξεο Γηάγθνπ, Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Παγθχπξηνπ Γηαβεηηθνχ πλδέζκνπ 

52. Φίιηπ αββίδεο,  Δηδηθφο Φπρνιφγνο, Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο 

53. Υαξά Αδίλα, Βνεζφο Γηεπζχληξηα  Παζνινγηθήο Κιηληθήο   ΓΝ Λεπθσζίαο 

54. Υξηζηηάλα Φηιίππνπ, Αληηπξφεδξνο πλδέζκνπ Γηαηηνιφγσλ θαη Γηαηξνθνιφγσλ Κχπξνπ 

55. Υξηζηίλα Δπζηαζίνπ, Λεηη. Ννζ. Τπεξεζηψλ  

56. Υξηζηίλα Λνΐδνπ, Αλψηεξε Δξεπλήηξηα, Rubsi, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο  

57. Υξηζηίλα Μηραήι, Αλψηεξε Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Ννζειεπηηθέο Τπεξεζίεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Πξόγξακκα Δξγαζηεξίνπ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Δπγαζηήπι, 28-29 Ιανοςαπίος 2015 

“Ανάπηςξη Δθνικήρ  ηπαηηγικήρ για ηο ακσαπώδη Γιαβήηη”  
Ξενοδοσείο Semeli, Λεςκυζία 

1η Ημέπα 

08:30 - 9:00        Δγγξαθέο  

09:00 - 9:30       Φαηξεηηζκνί 

09:30 - 10:00    Παξνπζίαζε ηεο Παξνύζαο Καηάζηαζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην 

Σαθραξώδε Γηαβήηε / Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Γηαβήηε  γηα 

ηελ Αλάπηπμε Σηξαηεγηθήο  

Mr Mayur Mandalia, Σπληνληζηήο έξγνπ Policy Puzzle,  Δθπξόζσπνο Παγθόζκηαο  

Οκνζπνλδίαο Γηαβήηε 

          

ΜΔΡΟ Α: Παπούζα Καηάζηαζη ζηη Κύππο 

10:00- 10:05       Ππόλητη και Αγυγή ηηρ Υγείαρ, 
                            Γξ. Μπξηώ Αδίλα, Ιαηξηθόο Λεηηνπξγόο 1εο Τάμεο , Υπνπξγείν Υγείαο 
10:05- 10:10      Έγκαιπη Γιάγνυζη και Θεπαπεία 
                          Γξ. Γηώξγνο Οιύκπηνο, Βνεζόο Γηεπζπληήο Κιηληθήο Γ.Ν. Λάξλαθαο 
10.10- 10.15      Δπανένηαξη / Φπονηίδα 
                          Γξ. Αλδξέαο Σηπιηαλνύ, Ιαηξηθόο Λεηηνπξγόο 1εο Τάμεο, ΓΝ. Λάξλαθαο 
10:15- 10:20  Καηαγπαθή πεπιζηαηικών  
                       Γξ. Παύινο Παύινπ, Σπληνληζηήο Μνλάδαο Παξαθνινύζεζεο Υγείαο 
10.20 -10.30  Έπεςνα ζηον ηομέα ηος Γιαβήηη 
                        Γξ. Δύε Μηζζνύξε, Ιαηξηθόο Λεηηνπξγόο 1εο Τάμεο, ΙΥ&ΥΓΥ 
10.30- 11.00      Γιάλειμμα 
 

ΜΔΡΟ Β: Ομάδερ Δπγαζίαρ 

11.00- 11.30    Αποζηολή – Όπαμα  

11.30 – 12-30   SWOT ANALYSIS  

12.30 -2.00  Ομάδερ Δπγαζίαρ 

Ομάδα 1: Πξόιεςε θαη Αγσγή ηεο Υγείαο 
                  Σπληνληζηήο: Γξ. Μπξηώ Αδίλα 
Ομάδα 2:  Έγθαηξε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία  
                 Σπληνληζηήο :Γξ. Γηώξγνο Οιύκπηνο 
Ομάδα 3:  Δπαλέληαμε/Φξνληίδα   
                 Σπληνληζηήο :Γξ. Αλδξέαο Σηπιηαλνύ 
Ομάδα 4:Καηαγξαθή πεξηζηαηηθώλ – Αξρείν 
                 Σπληνληζηήο: Γξ. Παύινο Παύινπ 
 Ομάδα 5:   Έξεπλα 

                  Σπληνληζηήο : Γξ. Δύε Μηζζνύξε 
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14:00-15:00        Γεύμα 

 

2ε Ηκέξα 

8.00 - 9.00   Δγγξαθέο 
 
9.00-10:15   Σπλέρεηα ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο  
 
10.15-10.45  Γηάιεηκκα 
 
10.45-12.00 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ από ηνπο ζπληνληζηέο ηεο θάζε 
νκάδαο  
 
12.00-1.00  Τειηθά απνηειέζκαηα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο εξεπλώλ γηα ην αθραξώδε Γηαβήηε 

1. Loizou, T., S. Pouloukas, C. Tountas, A. Thanopoulou and V. Karamanos, (2006). An 
epidemiologic study on the prevalence of diabetes, glucose intolerance and metabolic 
syndrome in the adult population of the Republic of Cyprus. Diabetes Care, 29: 1714-
1715. 

2. Peristianis, N., Phellas, C., Karekla, M., Loizou, C., & Constantinou, C. (2009). Ζ 
Φπρνθνηλσληθή Γηάζηαζε ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε (The Psycho-Social Aspects of 
Diabetes Mellitus). Τςηπεηεο,23, 24-25. 

3. Di Iorio, C. t., Carinci, F., Azzopardi, J.,…..Olympios, G., et al. (2009)   Privacy impact 

assessment in the design of transnational public health information systems ：the BIRO 

project. Journal of Medical Ethics Vol. 35 Issue 12 BMJ Journals pp35  

4. Massi Benedetti M, et al(A joint production of the BIRO Consortium) (2009), Best 

information through Regional Outcomes： a shared European Diabetes Information 

System for Policy & Practice, Perugia ,Italy. 

5. Carinci, F., Baglioni, V., Di Iorio, C.T. Olympios, G., et al. (2010) A novel framework for 

the routine production of EU indicators： the BIRO system. European Working 

Conference on Health Services Research, The Hague, Netherlands 

6. Ong, SH, Kawata DK, Wilson H,..….Olympios, G, et al. (2014)Psycometric Evaluation 

of the Hypoglycemia Perspectives Questionnaire in Patients with Type 2 Diabetes 

Mellitus. Poster presented at ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The 

Netherlands,  

7.Κ. Γηάγθνπ θαη ζπλ., (2013), Ζ ρξήζε ηνπ TEI-INDEX ζηελ αλίρλεπζε πξψηκεο 

δηαζηνιηθήο. δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ζε αζπκπησκαηηθνχο. 

αζζελείο κε Γ 1.  

8.Nicholas Tentolouris  , Andreas Stylianou, Evangelia Lourida † , Despoina Perrea,et al 
(2007) High postprandial triglyceridemia in patients with type 2 diabetes and 
Microalbuminuria. J Lipid Res 48:218-225 

9.Doupis J , Grigoropoulou P , Voulgari C , Stylianou A , Georga A , Thomakos P , 

Xiromeritis K , Koliaki X , Katsilambros N , Tentolouris N, High Rates of Comorbid 

Conditions in Patients With Type 2 Diabetes and Foot Ulcers. Wounds  5 :132-138 

 

10. A Stylianou, G Lavranos, P Kosteas, R Andoniadou, M Valdoudi, A Michaelides L 

Andoniades ( 2011),Genetic cardiovascular risk factors and early atherosclerosis in 

patients with Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) ,Diabetologie und Stoffwechsel 6 - P120 
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11. Di Iorio C,  et al. Privacy impact assessment in the design of transnational public 
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