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Εθθνξά ιόγνπ 

• Όρη πνιχ γξήγνξα- φρη πνιχ αξγά 

• Καιή δηαθξηηή πξνθνξά 

• ρεηηθά δπλαηή θσλή- απμνκείσζε έληαζεο θσλήο 

• Όρη ζβήζηκν έληαζεο ζην ηέινο θξάζεο 

• Όρη βαξηεζηεκέλν χθνο 

• σζηή απφζηαζε απφ κηθξφθσλν 

 



ηάζε- βιέκκα - θίλεζε 

• Όρη ππεξβνιηθή λεπξηθφηεηα- αλ απαηηείηαη πάξε κηζφ Ηnderal 

• Όρη πνιιέο ρεηξνλνκίεο 

• Όρη αθίλεηνο ζαλ άγαικα 

• Πεξηθνξά βιέκκαηνο ζε φινπο 

• Όρη αθνχκπηζκα ζην έδξαλν κε αγθψλα 

• Όρη ζεθσκέλεο ζεκεηψζεηο ζην πξφζσπν 

• Όρη γχξηζκα πιάηεο ζην αθξναηήξην 



Υξεζηκνπνίεζε δείθηε 

• Όρη ππεξβνιηθή ρξεζηκνπνίεζε δείθηε 

• Αλ ηξέκεη ην ρέξη, αθφκε κηθξφηεξε θίλεζε ηνπ δείθηε ή ζηήξημε ηνπ 

ρεξηνχ 

• Δμνηθείσζε κε ηνλ δείθηε πξηλ απφ ηελ ψξα ηεο νκηιίαο 



Πεξηερόκελν νκηιίαο (1) 

• Όρη απιντθή γηα ην αθξναηήξην 

• Όρη δπζλφεηε απφ ην αθξναηήξην 

• Πξνζνρή ζηε δνκή ηεο νκηιίαο 

– Δπραξηζηίεο ζχληνκεο 

– Δηζαγσγή 

– Κπξίσο ζέκα 

– πκπεξάζκαηα 



Πεξηερόκελν νκηιίαο (2) 

 ε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε 
• Δηζαγσγή 

• Αζζελείο ή πιηθφ  

• Μέζνδνη 

      ζηαηηζηηθή (αλ απαηηείηαη) 

• Απνηειέζκαηα 

• πκπεξάζκαηα 



Μέγεζνο νκηιίαο 

• Όρη κεγάιε δηάξθεηα 

• Όρη πεξηζζφηεξν απφ 25-30 ιεπηά 

• Όρη ρσξίο ρξνλνκέηξεζε 

• Αλ είζηε άπεηξνη νκηιεηέο  γξάςηε ηη ζα ιέηε ζε θάζε δηαθάλεηα 

• Σειεηψζηε ηηο δηνξζψζεηο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπιάρηζηνλ δχν κέξεο 

πξηλ απφ ηε κέξα ηεο νκηιίαο 

• Κάληε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξφβεο ηεο νκηιίαο ηελ παξακνλή θαη κία 

ηελ ίδηα κέξα 



Σερληθή δηαθαλεηώλ 

• Δληαίνο ηξφπνο ρξσκαηηθνχ ππνζηξψκαηνο 

• Δληαίνο ηξφπνο επηθεθαιίδαο 

• Βνld γξάκκαηα ηεο επηθεθαιίδαο (40 ή 36 ή 32) 

• σζηέο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο 

• Με ζθνχξν ππφζηξσκα –αλνηρηφρξσκα γξάκκαηα ή ην αληίζεην 

• Πνηέ θφθθηλα γξάκκαηα ζε κπιε θφλην 

• Να απνθεχγεηε ηα θεθαιαία 

 



Εληαίνο ηξόπνο ρξωκαηηθνύ 

ππνζηξώκαηνο 

 

α. απιή ή ππνζηξψκαηνο     

  (background retinopathy)  

β. πξνπαξαγσγηθή  

γ. θαθνήζεο ή παξαγσγηθή ή ππεξπιαζηηθή 

 

 

Παξάδεηγκα 



ωζηέο ρξωκαηηθέο 

αληηζέζεηο 
 

α. απιή ή ππνζηξψκαηνο     

   (background retinopathy)  

β. πξνπαξαγσγηθή  

γ. θαθνήζεο ή παξαγσγηθή ή ππεξπιαζηηθή 

 

Παξάδεηγκα 



Λάζνο ρξωκαηηθέο αληηζέζεηο 

 

α. απιή ή ππνζηξψκαηνο     

  (background retinopathy)  

β. πξνπαξαγσγηθή  

γ. θαθνήζεο ή παξαγσγηθή ή ππεξπιαζηηθή 

  -ηνλ νπηηθφ δίζθν 

  -ηελ πεξηθέξεηα 

 

 

Παξάδεηγκα 



ωζηέο ρξωκαηηθέο 

αληηζέζεηο 
 

α. απιή ή ππνζηξψκαηνο     

    (background retinopathy)  

β. πξνπαξαγσγηθή  

 

γ. θαθνήζεο ή παξαγσγηθή ή ππεξπιαζηηθή 

  -ηνλ νπηηθό δίζθν 

  -ηελ πεξηθέξεηα 

 

 

Παξάδεηγκα 



Mνξθέο δηαβεηηθήο 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο 

α. απιή ή ππνζηξψκαηνο     

    (background retinopathy)  

β. πξνπαξαγσγηθή  

 

γ. θαθνήζεο ή παξαγσγηθή ή ππεξπιαζηηθή 

  -ηνλ νπηηθφ δίζθν 

  -ηελ πεξηθέξεηα 

 

 

Παξάδεηγκα 



Παξαδείγκαηα πξνο απνθπγή 

• Πνιιέο ζεηξέο -  πνιιέο ιέμεηο 

• Φσηνγξαθία απφ νιφθιεξε ζειίδα ή κέξνο ηεο 

• Πνιχ κεγάια γξάκκαηα 

• Πνιχ κηθξά γξάκκαηα  

• Πνιχπινθα ζρήκαηα κεραληζκψλ 

• Αλαθάηεκα ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ζηηο δηαθάλεηεο 



Πνιιέο ζεηξέο -  πνιιέο ιέμεηο 

                                         DIABETIC NEPHROPATHY 
General Aspects 

• Diabetic nephropathy is the commonest cause of end-stage renal disease (ESRD) in 
the USA.  

• The next most common cause is glomerulonephritis, the most important varieties 
being:  

-membraneous glomerulonephritis (MGN) and  

-focal sclerosing glomerulonephritis (GSGN).  

• Among all the complications of diabetes mellitus, nephropathy is the diabetes-specific 
complication with the greatest mortality 1.  

• Recently, there appears to have been an explosion in the incidence of diabetes 
mellitus (DM), which is most often type II, or non-insulin dependent diabetes mellitus 
(NIDDM).  

• The increased incidence of NIDDM appears linked to a virtual epidemic of obesity in 
the USA.  

• Among all diabetic patients in the USA, the overall incidence of diabetic nephropathy 
remains small at about 20%.  

• However, it used to be believed that most cases of diabetic nephropathy occurred in 
individuals with insulin dependent diabetes mellitus (type I). However, recent data 
establishes that diabetic nephropathy now commonly occurs in patients with type II 
diabetes mellitus. 

Παξάδεηγκα 



Οιόθιεξε  ή κέξνο ζειίδαο 

βηβιίνπ 
                                                                                          45 

• Mνξθέο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο 

• πλήζσο ε ακθη/πάζεηα δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: 

• α. Tελ απιή ή ππνζηξώκαηνο (background retinopathy)  

• β. Tελ πξνπαξαγωγηθή  

• γ. Tελ θαθνήζε ή παξαγωγηθή ή ππεξπιαζηηθή  

• H απιή κνξθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα κηθξναλεπξχζκαηα, ηηο αηκνξξαγίεο 
θαη ηα ζθιεξά εμηδξψκαηα. Aπφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ απιή κνξθή 
ακθη/πάζεηαο, πνζνζηφ 15% κεηαπίπηεη ζε ππεξπιαζηηθή κνξθή. 

• H πξνπαξαγωγηθή κνξθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα βακβαθφκνξθα 
εμηδξψκαηα θαη ηηο IRMA. Πεξηζζφηεξα απφ πέληε βακβαθφκνξθα 
εμηδξψκαηα πξναλαγγέινπλ παξαγσγηθή ακθη/πάζεηα. ηε κειέηε ETDRS 
(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) κάηηα κε πνιιαπιέο ζέζεηο, 
φπνπ νη θιέβεο παξνπζίαδαλ θάκςεηο, ζνβαξά IRMA θαη κεγάιεο 
αηκνξξαγίεο κέζα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή είραλ ην 55% κεηάπησζε ζε 
παξαγσγηθή κνξθή δηαβεηηθήο ακθη/πάζεηαο κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν.8 

• Ζ ππεξπιαζηηθή κνξθή (Proliferative retinopathy) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 
παξνπζία λεφπιαζησλ ηξηρνεηδψλ θαη ηλψδε ηζηνχ. Eπηπξφζζεηα επξήκαηά 
ηεο κπνξεί λα είλαη ελδνυαινεηδηθή αηκνξξαγία θαη απνθφιιεζε ηνπ 
ακθηβιεζηξνεηδνχο. ηελ ππεξπιαζηηθή κνξθή ακθη/πάζεηαο δελ ιείπνπλ 
θπζηθά θαη ηα νθζαικνζθνπηθά επξήκαηα ηεο απιήο ακθη/πάζεηαο.9 

• Tν νίδεκα ηεο ωρξήο θειίδαο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θάζε κνξθήο 
ακθη/πάζεηαο, φηαλ παζνινγηθά ζηνηρεία αζξνίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο 
(σρξνπάζεηα). H σρξνπάζεηα είλαη κία απφ ηηο αηηίεο ηχθισζεο, γηαηί 
πξνθαιεί εθθχιηζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ σρξηθνχ βνζξίνπ. Mε ηε 
θινπαγγεηνγξαθία ην νίδεκα ηεο σρξήο θειίδαο δηαθξίλεηαη ζε εζηηαθφ θαη 
δηάρπην.10 ε εξγαζία ζην Wisconsin ε ζπρλφηεηα ηνπ νηδήκαηνο ηεο σρξήο 
θειίδαο βξέζεθε ζε νκάδα αζζελψλ κε Γ ηχπνπ 1 8,2% (50/610), ζε νκάδα 
κε Γ ηχπνπ 2β (ππφ ηλζνπιίλε) 8,4% (23/273) θαη ζε νκάδα κε Γ ηχπνπ 2α 
(ρσξίο ηλζνπιίλε), 2,9% (11/379). H ηλζνπιηλνζεξαπεία ελ πξνθεηκέλσ 
ππνδειψλεη ηε βαξχηεηα ή ηε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ηνπ δηαβήηε, άζρεηα κε ηε 
γλσζηή ηνπ δηάξθεηα.11 

Παξάδεηγκα 



Πνιύ κεγάια γξάκκαηα 

• Πνιιέο ζεηξέο -  πνιιέο ιέμεηο 

• Φσηνγξαθία απφ νιφθιεξε ζειίδα 

ή κέξνο ηεο 

• Πνιχ κεγάια γξάκκαηα 

• Πνιχ κηθξά γξάκκαηα  

• Πνιχ πνιχπινθα ζρήκαηα 

κεραληζκψλ 

 

Παξάδεηγκα 



Πνιύ κηθξά γξάκκαηα 

• Πνιιέο ζεηξέο -  πνιιέο ιέμεηο 

• Φωηνγξαθία από νιόθιεξε ζειίδα ή κέξνο ηεο 

• Πνιύ κεγάια γξάκκαηα 

• Πνιχ κηθξά γξάκκαηα  

• Πνιχ πνιχπινθα ζρήκαηα κεραληζκψλ 

• Αλαθάηεκα ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ζηηο δηαθάλεηεο 

 
 

Παξάδεηγκα 



ωζηό κέγεζνο γξακκάηωλ 

• Πνιιέο ζεηξέο -  πνιιέο ιέμεηο 

• Φσηνγξαθία απφ νιφθιεξε ζειίδα ή κέξνο ηεο 

• Πνιχ κεγάια γξάκκαηα 

• Πνιχ κηθξά γξάκκαηα  

• Πνιχ πνιχπινθα ζρήκαηα κεραληζκψλ 

 

Παξάδεηγκα 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΑΠΟΦΤΓΗ 
• ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΟΠΟ ΥΡΩΜΑΣΗΚΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

• ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΚΔΦΑΛΗΓΑ 

• ΒΟLD ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΚΔΦΑΛΗΓΑ (36 Ζ 32) 

• ΩΣΔ ΥΡΩΜΑΣΗΚΔ ΑΝΣΗΘΔΔΗ 

• ΤΝΖΘΩ ΚΟΤΡΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ –ΑΝΟΗΥΣΟΥΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Ζ ΣΟ 
ΑΝΣΗΘΔΣΟ 

• ΝΑ ΑΠΟΦΔΤΓΔΣΔ ΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

• ΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑΗ ΠΗΟ ΑΡΓΑ ΑΠΟ  Ο,ΣΗ ΣΑ ΠΔΕΑ 

• Ζ ΑΝΑΓΝΩΖ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΔΗΚΟΝΔ ΛΔΞΔΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΗΚΟΝΔ ΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 
ΛΔΞΔΩΝ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΤΝΖΘΗΜΔΝΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΜΑ 

• ΠΟΣΔ ΠΟΛΤΦΟΡΣΩΜΔΝΟΤ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΛΟΚΑ ΥΖΜΑΣΑ 

• ΠΟΣΔ ΚΟΚΚΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Δ ΜΠΛΔ ΦΟΝΣΟ 

Πνηέ θφθθηλα γξάκκαηα ζε κπιε θφλην  

ζπλήζσο δελ δηαβάδνληαη εχθνια  

ζε αληίζεζε κε ηα θίηξηλα θαη ηα άζπξα γξάκκαηα 

Παξάδεηγκα 



Παξάδεηγκα γηα ζύγθξηζε 

• Δληαίνο ηξφπνο ρξσκαηηθνχ ππνζηξψκαηνο 

• Δληαίνο ηξφπνο επηθεθαιίδαο 

• Βνld γξάκκαηα ηεο επηθεθαιίδαο (40 ή 36 ε 32) 

• σζηέο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο 

• πλήζσο ζθνχξν ππφζηξσκα –αλνηρηφρξσκα γξάκκαηα ε ην 

αληίζεην 

• Πνηέ θφθθηλα γξάκκαηα ζε κπιε θφλην 

• Να απνθεχγεηε ηα θεθαιαία 

• Σα θεθαιαία δηαβάδνληαη πην αξγά απφ  φ,ηη ηα πεδά 

• Ζ αλάγλσζε γίλεηαη κε εηθφλεο ιέμεσλ θαη νη εηθφλεο ησλ θεθαιαίσλ 

ιέμεσλ δελ είλαη ζπλεζηζκέλεο ζηα κάηηα καο 

 

Παξάδεηγκα 



Πνην ιάζνο ζηελ πξνεγνύκελε 

δηαθάλεηα 

• Πνιιέο ζεηξέο 

• Πνιιέο ιέμεηο 



 

Παξάδεηγκα γηα ζύγθξηζε 

ρεηξηζκνύ πνιιώλ ζεηξώλ 
• Δληαίνο ηξφπνο ρξσκαηηθνχ ππνζηξψκαηνο 

• Δληαίνο ηξφπνο επηθεθαιίδαο 

• Βνld γξάκκαηα ηεο επηθεθαιίδαο (40 ή 36 ή 32) 

• σζηέο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο 

• πλήζσο ζθνχξν ππφζηξσκα –αλνηρηφρξσκα γξάκκαηα ή ην 

αληίζεην 

• Πνηέ θφθθηλα γξάκκαηα ζε κπιε θφλην 

• Να απνθεχγεηε ηα θεθαιαία 

– Σα θεθαιαία δηαβάδνληαη πην αξγά απφ  φ,ηη ηα πεδά 

– Ζ αλάγλσζε γίλεηαη κε εηθφλεο ιέμεσλ θαη νη εηθφλεο ησλ θεθαιαίσλ ιέμεσλ δελ 

είλαη ζπλεζηζκέλεο ζηα κάηηα καο 

 

 

 



Πξνζέιθπζε  πξνζνρήο 

• Δπηζήκαλζε ζνβαξφηεηαο ζέκαηνο 

• Δπηζήκαλζε ηειεπηαίαο ζνβαξήο αλαθάιπςεο 

• Δπηζήκαλζε ζνβαξνχ ιάζνπο πνπ γίλεηαη 

• χληνκν αλέθδνην ή εληππσζηαθή εηθφλα 

• Αnimation 

• Γηαθνπή νκηιίαο κε εξψηεζε ζην αθξναηήξην 

• Γηαθνπή νκηιίαο κε εξψηεζε αλ ππάξρεη εξψηεζε απφ αθξναηή 

• Απμνκείσζε έληαζεο θσλήο 



Αnimation 

• Με κέηξν 

• Με θαηάρξεζε ράλεηαη ε ζνβαξφηεηα ηεο παξνπζίαζεο 

• Απνζπάηαη ε πξνζνρή απφ ην θπξίσο ζέκα 

• Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ αθξναηεξίνπ 

• Καιή επηινγή γηα ηειείσκα νκηιίαο 



Παξάδεηγκα γηα θιείζηκν νκηιίαο 



• Γελ ηξσο ππεξβνιηθά 

• Γελ ηξσο βηαζηηθά 

• Γελ ηξσο ιηπαξά –παρπληηθά θαγεηά 

• Γελ πίλεηο ζπρλά πνηά 

• Γελ θάλεηο πιήξσο θαζηζηηθή δσή 

• Κάλεηο ειαθξά αεξφβηα άζθεζε (έζησ πεξπάηεκα 40-60’) 

• Γηαηεξείο ηδαληθφ ή ειάρηζηα παξαπάλσ βάξνο 

Ση κπνξνύκε λα ιέκε ζηνλ αζζελή  
Παξαθξάδνληαο ηνλ Κίπιηγθ ΑΝ 



 

  

Καη δελ ζα γίλεηο έηζη 


