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Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

ΥΔΡΙΑ- Σακχαρώδης Διαβήτης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΡΙΑ οι συμμετέχοντες καλούνταν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με κατά

πρόσωπο συνέντευξη και απαντούσαν εάν έχουν σακχαρώδη διαβήτη και αν έχει γίνει διάγνωση της νόσου από ιατρό.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με προτυποποιημένες διαδικασίες και από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς

λήψη δείγματος ολικού αίματος, στο οποίο έγινε μεταξύ άλλων, προσδιορισμός της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης

(GHbA1c, %) (μέτρηση με μέθοδο αναφοράς HPLC, διαπιστευμένη*).

Κριτήρια διάγνωσης Σακχαρώδους Διαβήτη
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WHO/IDF Classification of   Diabetes and Pre-Diabetes*

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη 

GHbA1c < 5.7%

Υγιής πληθυσμός

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη 

GHbA1c 5.7-6.4%

Προ-Διαβήτης, κίνδυνος

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη     

GHbA1c ≥ 6.5%

Διάγνωση Σακχαρώδους Διαβήτη

*κατά ISO 15189/2007

*Πηγή:Diabetes Care, Volume 35,Supplement 1,January 2012.WHO 2011,Handelsman Y. et al. Endocri. Pract. 2011: 17(Suppl 2):1-53.

Συμπεράσματα 

Αποτελέσματα

� Περίπου ένας στους δέκα ενήλικες μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας δήλωσε ότι πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη

(ινσουλινοεξαρτώμενο ή μη), χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων

� Η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας. Μεταξύ των ατόμων άνω των 65 ετών περίπου τρεις στους

δέκα πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, κατά δήλωση

� Το 1% του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας έχει σακχαρώδη διαβήτη (επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ≥6.5%) και δεν το

γνωρίζει. Το 7% του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας έχει Προ-Διαβήτη (GHbA1c = 5.7% έως 6.4%) και δεν έχει ιατρική διάγνωση ή δε

λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

� Τα νεώτερα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη συχνότερα από άτομα αντίστοιχων ηλικιών και

μεσαίου ή ανώτερου μορφωτικού επιπέδου
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Μέση τιμή

±

Σταθερή Απόκλιση

Τεταρτημόρια

Q1 Q2

Διάμεσος

Q3

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (%) 5.3 ± 0.7 4.9 5.2 5.5

Αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού στην Ελλάδα
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Κατά δήλωση επιπολασμός (%) σακχαρώδους διαβήτη ανά φύλο
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Κατά δήλωση επιπολασμός (%) σακχαρώδους διαβήτη ανά φύλο και 

μορφωτικό επίπεδο στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών

Κατά δήλωση επιπολασμός (%) σακχαρώδους διαβήτη ανά φύλο 

και ηλικιακή ομάδα
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