
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 | 25

ΑΦΙΕΡΩΜΑκυριακάτικη δημοκρατία

«ΕΠΙΘΕΣΗ» ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ «ΕΞΥΠΝΑ»

ΚΙΝΗΤΑ Η TABLETS ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΚΑΤAPPΟΛΕΜΩ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ!» ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ELPEN

Από τον
δρα Ιωάννη Ντούπη*

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ στις µέ-
ρες µας ο σακχαρώδης δια-
βήτης έχει λάβει διαστάσεις 
επιδηµίας, καθώς η επίπτω-
σή του αυξάνεται διαρκώς, 
µε ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό, σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέ-
ον, ολοένα και περισσότεροι 
συνάνθρωποί µας υφίστανται 
τις πολλαπλές συνέπειες των 
επιπλοκών της νόσου, καθώς, 
όπως είναι γνωστό, πέραν της 
εµφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων, ο σακχαρώδης δια-
βήτης αποτελεί την πρώτη αι-
τία τύφλωσης, την πρώτη αιτία 
νεφροπάθειας τελικού σταδί-
ου, αλλά και την πρώτη αιτία 
µη τραυµατικών ακρωτηρια-
σµών των κάτω άκρων, σε πα-
γκόσµιο επίπεδο.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι 
µια χρόνια νόσος η οποία εκ-
φράζει την αδυναµία του ορ-
γανισµού να διαχειριστεί την 
προσλαµβανόµενη ή την εν-
δογενώς παραγόµενη γλυκό-
ζη, καθώς η ποσότητα ή/και η 
λειτουργικότητα της παραγόµε-
νης από το πάγκρεας ινσουλί-
νης είναι ανεπαρκής. Ο πιο συ-
χνός τύπος διαβήτη είναι ο δια-
βήτης τύπου 2, ο οποίος αντι-
προσωπεύει περί το 95% των 
συνολικών περιπτώσεων δια-
βήτη. Χαρακτηρίζεται από αυ-
ξηµένα επίπεδα γλυκόζης στο 
αίµα λόγω σχετικής ανεπάρ-
κειας της ενδογενούς παρα-
γωγής ινσουλίνης, συνοδευό-
µενα κατά κανόνα από δυσλει-
τουργία της ινσουλίνης, φαι-
νόµενο γνωστό ως «αντίσταση 
στην ινσουλίνη». Η ανεπάρκεια 
της έκκρισης ινσουλίνης αφορά 
µια προοδευτική διαδικασία, η 
οποία διαρκεί πολλά χρόνια και 
χαρακτηρίζεται από τη γονιδι-
ακά προκαθορισµένη σταδιακή 
έκπτωση της ινσουλινοεκκρι-
τικής ικανότητας του παγκρέ-
ατος. Από την άλλη πλευρά, το 
φαινόµενο που χαρακτηρίζε-
ται «αντίσταση στην ινσουλί-
νη» αφορά λειτουργική αδυ-
ναµία της ινσουλίνης, η οποία 
οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην παχυσαρκία και την ελατ-
τωµένη σωµατική δραστηριό-
τητα. Η αντιµετώπιση του σακ-
χαρώδους διαβήτη τύπου 2 πε-
ριλαµβάνει την κατά το δυνατόν 
τροποποίηση του τρόπου ζω-

ής, µε στόχο την επίτευξη ιδα-
νικού σωµατικού βάρους, αλ-
λά και την αύξηση της σωµα-
τικής δραστηριότητας, σε συν-
δυασµό µε ένα εξατοµικευµένο 
σχήµα αντιδιαβητικής αγωγής. 
Η αντιδιαβητική αγωγή δύναται 
να συµπεριλαµβάνει από του 
στόµατος αντιδιαβητικά δισκία 
ή ακόµα και ενέσιµη αγωγή µε 
GLP1 αγωνιστές ή/και ινσου-
λίνη έπειτα από εξατοµίκευση 
του θεραπευτικού σχήµατος, 

ώστε αυτό να ταιριάζει απόλυ-
τα στο προφίλ, στον τρόπο ζω-
ής αλλά και στις ιδιαιτερότητες 
κάθε ασθενούς, µε στόχο την 
ασφάλεια από υπογλυκαιµίες, 
ταυτόχρονα µε τη στενή γλυ-
καιµική ρύθµιση.
Ακρογωνιαίος λίθος της πρό-
ληψης των επιπλοκών του 
διαβήτη είναι η σωστή ρύθµι-
ση του σακχάρου, ο τακτικός 
έλεγχος των οργάνων στόχου 
του διαβήτη αλλά και η σχολα-
στική ρύθµιση των υπόλοιπων 
παραγόντων κινδύνου για καρ-
διαγγειακά νοσήµατα, όπως η 
υπέρταση, η υπερλιπιδαιµία, η 
έλλειψη φυσικής δραστηριό-
τητας, η παχυσαρκία και το κά-
πνισµα. 
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης 
αλλά και της εκπαίδευσης των 
ασθενών, συµβαδίζοντας µε το 
ψηφιακό κλίµα των ηµερών 
µας, αναπτύχθηκε µια ψηφια-
κή εφαρµογή για «έξυπνα» κι-
νητά ή tablets µε την ονοµα-
σία «Κατappολεµώ το Διαβή-
τη!» υπό την αιγίδα της Ελλη-
νικής Διαβητολογικής Εταιρίας 
και την υποστήριξη της ELPEN, 
µε στόχο να αποτελέσει ένα εγ-
χειρίδιο εκπαίδευσης σε σηµα-
ντικά θέµατα που αφορούν την 
καθηµερινότητα µε τον διαβή-
τη, προφέροντας απαντήσεις 
στα συχνότερα ερωτήµατα των 
ασθενών µε απλό, αλλά αξιό-
πιστο και τεκµηριωµένο τρό-
πο, από υψηλού επιστηµονικού 

επιπέδου συγγραφείς. 
Οι κατηγορίες θεµάτων που 
µπορούν να εξερευνήσουν οι 
χρήστες στην ψηφιακή εφαρ-
µογή είναι οκτώ και σχετίζονται 
µε τις πολύπλευρες και πιο ση-
µαντικές συνιστώσες του σακ-
χαρώδους διαβήτη. 
Κάθε κατηγορία είναι εµπνευ-
σµένη από κάθε γράµµα της 
λέξης «Διαβήτης» περιλαµ-
βάνοντας: Διατροφή, Ιατρική 
παρέµβαση, Αποφυγή επιπλο-
κών, Βοήθεια/Υποστήριξη πά-
σχοντος, Ηµερήσιο αυτοέλεγ-
χο & φροντίδα, Τροποποίηση 
των παραγόντων κινδύνου, 
Ηµερήσια άσκηση και Στόχους 
ρύθµισης. 

Ευελπιστούµε ότι ο σύγχρο-
νος αυτός τρόπος επιµόρφω-
σης, µε τη χρήση της τεχνολο-
γίας των «έξυπνων» κινητών 
τηλεφώνων, θα αποτελέσει 
ένα σηµαντικό εργαλείο στη 
διαχείριση της καθηµερινότη-
τας των ατόµων µε σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 2, στοχεύο-
ντας στην αποφυγή των επι-
πλοκών και τη συντήρηση µιας 
καλής ποιότητος ζωής.
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