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Ορισμός 

 Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια 

χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται 

από υπεργλυκαιμία, διαταραχή του 

μεταβολισμού των υδατανθράκων, 

των λιπών και των πρωτεϊνών και 

οφείλεται σε μειονεκτική έκκριση ή σε 

μειονεκτική δράση της ινσουλίνης ή 

σε συνδυασμό των δύο, με 

αποτέλεσμα την απόλυτη ή σχετική 

έλλειψη 



 

Με «σημαία» το σύνθημα «Ρύθμισε το Διαβήτη 

σου, Προστάτεψε την Καρδιά σου, 

Ενημερώσου για τη σημασία του 

εμβολιασμού», η Πανελλαδική Εκστρατεία 

Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης για τη νόσο 

του Σακχαρώδους Διαβήτη ταξίδεψε για 

πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και φέτος 

αγκυροβόλησε στα λιμάνια των νησιών του 

Αργοσαρωνικού. 





Σκοπός 

  

 

Η δράση είχε σαν  στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη 

διάγνωση της νόσου μέσω της μέτρησης του γενικού 

πληθυσμού, καθώς ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί 

μια από τις κυριότερες αιτίες αυξημένης νοσηρότητας 

και πρόωρης θνησιμότητας.  

 

 

Επίσης την εκπαίδευση του πληθυσμού,καθώς και την 

στήριξη των διαβητικών ατόμων και των οικογενειών 

τους 
 
 

 



 

Το πρόγραμμα της Εκστρατείας περιλάμβανε: 

 
Δωρεάν εξειδικευμένες για το Σακχαρώδη Διαβήτη 

εξετάσεις (Γλυκόζης, Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης, 

Λιπιδαιμικού Ελέγχου) από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια, 

μέλος της επιστημονικής ομάδας μας. 

 

Ελεγχο για το Συνδρόμου Διαβητικού ποδιού, από 

εξειδικευμένο ποδολόγο. 

 

Ενημερωτικές και Εκπαιδευτικές Ομιλίες από 

Διαβητολόγο και Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας 





 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε κατοίκους των 

νησιών του Αργοσαρωνικού διαπιστώθηκε 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό παρουσίασε 

αυξημένες τιμές σακχάρου, 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 

(αρρύθμιστα περιστατικά), καθώς 

εντοπίστηκαν περιστατικά με έλκη άκρου 

ποδός. 



Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε δείγμα 650 ατόμων 

εντοπίστηκαν 15 άτομα που πάσχουν από Σακχαρώδη 

Διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν.  

 

Επιπλέον, στους εξεταζόμενους που στα κάτω άκρα 

εμφάνιζαν έλκη, η κλινική εικόνα ήταν ανησυχητική.  

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε δείγμα 60 ατόμων που 

εξετάστηκαν, τα 4 περιστατικά έχρηζαν άμεσης 

παρακολούθησης, ενώ στα υπόλοιπα 56 δεν είχε 

πραγματοποιηθεί καθαρισμός των μη βιώσιμων ιστών και 

καμία προσπάθεια αποφόρτισης της περιοχής του έλκους. 





Η πρόληψη του διαβήτη απαιτεί 

συνεργασίες, καθώς δεν αποτελεί μόνο 

ένα προσωπικό πρόβλημα, αλλά ένα 

κοινωνικό πρόβλημα υγείας  

 

Η πρόληψη του διαβήτη για να είναι 

αποτελεσματική απαιτεί την 

ενεργοποίηση της Πολιτείας με Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης 



   

  Με το τέλος της εθελοντικής μας 

δράσης, πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας κυρίως σε σχέση με το 

διαβήτη, θέλω να μοιραστώ μαζί 

σας την μεγάλη ηθική ικανοποίηση 

που εισπράξαμε όλα τα μέλη της 

ομάδας "με οδηγό το διαβήτη" από 

τους ανθρώπους που φροντίσαμε. 
 



 

  Ταυτόχρονα όμως και τη θλίψη μου 
για την παραμέληση των κατοίκων 
των νησιών μας ακόμη και του 
Αργοσαρωνικού που βρίσκονται 
τόσο κοντά, παρά τον αγώνα που 
κάνουν οι επαγγελματίες υγείας 
εκεί, στα υποστελεχωμένα Κέντρα 
υγείας και αγροτικά ιατρεία, καθώς 
και οι εκάστοτε δήμοι! 
 







 

Κανείς δεν μπορεί να είναι 

ελεύθερος, αν δεν είναι κύριος 

του εαυτού του 

                  Επίκτητος 
 




