Πηγές
για νέους

14-15 ετών

Πηγές για νέους 14-15 ετών

Πληροφορίες για νέους
Αυτό το φυλλάδιο έχει σχεδιαστεί για να εξηγήσει στους νέους
τι χρειάζεται να γνωρίζουν για τη διαχείριση του διαβήτη τους.
Έχει προσαρμοστεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες νέων ηλικίας
14-15 ετών. Φωτοτυπήστε τη σελίδα και δώστε την στον νεαρό
ασθενή για να την πάρει σπίτι του.

Φύλλα καταγραφής
Τα φύλλα καταγραφής παρέχονται με σκοπό να σας βοηθήσουν
στην εκτίμηση και παρακολούθηση των γνώσεων των ασθενών
σας σχετικά με το διαβήτη. Συμπληρώστε το φύλλο καταγραφής
κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου, αποτυπώνοντας έτσι
τη σταδιακή επίτευξη των στόχων εκπαίδευσης κάθε ασθενούς
στην πορεία του χρόνου.
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Πληροφορίες για νέους

Γενικές Γνώσεις για το Διαβήτη
• Μέχρι τώρα, θα πρέπει να ξέρεις πλήρως τη
λειτουργία του παγκρέατος και τη δράση της
ινσουλίνης στο σώμα σου και να μπορείς να
διαχειρίζεσαι όλες της πρακτικές πτυχές της
φροντίδας του διαβήτη σου.
• Αν δεν είσαι σίγουρος για αυτό ή αν δεν είσαι
σίγουρος για οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται
σε αυτό φυλλάδιο, ζήτα συμβουλές από κάποιο
μέλος της Ομάδας Διαβήτη σου.
Αν και ήδη συμμετέχεις με έναν πολύ σημαντικό
ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη σου, οι γονείς/
φροντιστές πρέπει ακόμη να επιτηρούν τη
συνολική φροντίδα του διαβήτη.

• Κατανοείς ότι ορισμένοι τύποι υδατανθράκων
(χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης) θα έχουν
ευεργετική επίδραση στο σάκχαρό σου.
• Κατανοείς τις πληροφορίες στις ετικέτες των
τροφίμων.
• Είσαι εξοικειωμένος, και μπορείς να
κατονομάσεις, διαφορετικούς τύπους
γλυκαντικών ουσιών.
• Μπορείς να συμμετέχεις σε δραστηριότητες
που περιλαμβάνουν φαγητό έξω με φίλους.
• Είσαι εξοικειωμένος στον υπολογισμό
υδατανθράκων με τη χρήση κατάλληλων πηγών
όπως βιβλία, εφαρμογές ή ιστοσελίδες, όπου
χρειάζεται.

Άσκηση
Φαγητό
Μέχρι τώρα θα πρέπει να:
• Ξέρεις ποια φαγητά και ποτά είναι καλύτερο να
καταναλώνεις για καλή υγεία.
• Καταναλώνεις συχνά κάποιους υδατάνθρακες
αργής απορρόφησης (χαμηλός γλυκαιμικός
δείκτης), σε όλα σου τα γεύματα.

• Πρέπει να μετράς το σάκχαρό σου πριν την
άσκηση.
• Ο στόχος του σακχάρου σου πριν την άσκηση
είναι _____ mg/dl. Μην αθληθείς αν οι κετόνες
στο αίμα σου είναι πάνω από _____ mmol/l.
• Πρέπει να γνωρίζεις σε ποιες τιμές σακχάρου να
μετρήσεις κετόνες, και σε ποιες τιμές να πάρεις
περισσότερους υδατάνθρακες πριν την άσκηση.

Κλειώ Μαστρογιάννη
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Αντώνης Κομματόπουλος

• Πρέπει να ξέρεις την πιθανή ύπαρξη ειδικών
νόμων και διατάξεων σχετικά με τη χρήση των
φαρμάκων που χρησιμοποιείς σε ανταγωνιστικά
αθλήματα σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
• Η καθημερινή δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένης και της άθλησης, είναι
σημαντική για μια υγιή καρδιά, για γερά κόκκαλα
και για έλεγχο του βάρους σου.
• Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση θα έχει
θετική επίδραση στο πώς αισθάνεσαι.
• Θα πρέπει να ξέρεις πώς να προλάβεις
διακυμάνσεις στα επίπεδα του σακχάρου σου
που μπορεί να συμβούν στη διάρκεια της
άσκησης ή ενός αθλήματος.
• Πρέπει να συνειδητοποιείς, από την εμπειρία και τα
αποτελέσματα των μετρήσεων σακχάρου, πως η
συμμετοχή σου σε αθλήματα επηρεάζει το σάκχαρό
σου, αλλά και πώς το σάκχαρό σου μπορεί να
επηρεάσει την απόδοσή σου στα αθλήματα.

Ινσουλίνη
• Θα πρέπει να μπορείς να κάνεις από μόνος σου
την ινσουλίνη είτε με πένα είτε με αντλία.
• Θα πρέπει να μαθαίνεις πώς να προσαρμόζεις τις
δόσεις ινσουλίνης σου με βάση τις τιμές σακχάρου
και να έχεις καταλάβει τη σχέση μεταξύ φαγητού,
άσκησης και ινσουλίνης (δες και Αλκοόλ).
• Θα πρέπει να καταλαβαίνεις πως το είδος της
ινσουλίνης που κάνεις επηρεάζει το χρόνο που
πρέπει να την κάνεις σε σχέση με το φαγητό.
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• Θα πρέπει να εξετάζεις, να φροντίζεις και να
εναλλάσσεις κυκλικά τα σημεία ένεσης/έκχυσης.
Αν χρησιμοποιείς αντλία ινσουλίνης θα πρέπει να:
• Αισθάνεσαι ασφαλής και σίγουρος στη χρήση
προχωρημένων χαρακτηριστικών του bolus – έτσι
ώστε να προσαρμόζεις τη δόση της ινσουλίνης για
να καλύπτει το περιεχόμενο των υδατανθράκων των
φαγητών – και στον προγραμματισμό της αντλίας.
• Ξέρεις πώς να υπολογίζεις τη δόση και πώς να
κάνεις ένεση ινσουλίνης χρησιμοποιώντας στυλό σε
περίπτωση βλάβης της αντλίας. Επίσης, θα πρέπει
να ξέρεις πώς μπορείς να προμηθευτείς μια νέα
αντλία και πώς να την επαναπρογραμματίσεις.
• Αισθάνεσαι ασφαλής και σίγουρος στην αλλαγή
του καθετήρα έκχυσης ινσουλίνης.
Αν χρησιμοποιείς σύστημα συνεχούς καταγραφής
της γλυκόζης (CGM) θα πρέπει να μπορείς να
διαχειρίζεσαι την τοποθέτησή του από μόνος σου
και να μπορείς να ερμηνεύεις τα αποτελέσματά του
και τι πιθανόν να πρέπει να κάνεις με βάση αυτά.

Μέτρηση σακχάρου
• Είσαι υπεύθυνος για τη μέτρηση του σακχάρου
σου και την ερμηνεία των τιμών του.
• Είναι σημαντικό να κρατάς αρχείο με τα επίπεδα
του σακχάρου σου και με τις δόσεις ινσουλίνης.
Οι πληροφορίες αυτές θα σε βοηθήσουν να
παρακολουθείς τον έλεγχο του σακχάρου σου
και να προσαρμόζεις την ινσουλίνη.

• Θα πρέπει να μπορείς να προγραμματίζεις
έναν υπολογιστή δόσης, και με βοήθεια, να
ερμηνεύεις τα αποτελέσματα που κατεβάζεις.
• Θα πρέπει να μπορείς να εξηγείς τις επιπτώσεις
των τιμών του σακχάρου που είναι εκτός των
ορίων.

Υπογλυκαιμία ή Χαμηλό
σάκχαρο
(χαμηλότερο από _____ mg/dl)
Πρέπει να:
• Συνειδητοποιήσεις τη σημασία του
να μάθεις στους φίλους σου και
στους συμμαθητές σου σχετικά με τις
προφυλάξεις του διαβήτη, ιδίως τα
συμπτώματα και την αντιμετώπιση της
υπογλυκαιμίας.
• Ξέρεις πότε και πώς να αντιμετωπίσεις την
υπογλυκαιμία ώστε να εκπαιδεύσεις και
πιθανούς βοηθούς.
• Ξέρεις τη σημασία του να ελέγχεις το σάκχαρό
σου μετά τη διόρθωση της υπογλυκαιμίας
για να επιβεβαιώνεις την άνοδό του.
• Γνωρίζεις ότι οι τρόποι αντιμετώπισης της
υπογλυκαιμίας πρέπει να περιλαμβάνονται
στο «κουτί πρώτων βοηθειών», και ότι θα
πρέπει να μπορείς να εκπαιδεύσεις και
άλλους να το χρησιμοποιούν.
 α πρέπει να έχεις την ευκαιρία να αναθεωρείς
Θ
τις οδηγίες για τη χρήση της γλυκαγόνης
ετησίως, και να ελέγχεις την ημερομηνία λήξης
της αποθηκευμένης γλυκαγόνης τακτικά.

Υπεργλυκαιμία = υψηλό
σάκχαρο
(περισσότερο από _____ mg/dl)
Θα πρέπει να:
• Γνωρίζεις τις αιτίες και τα συμπτώματα του
υψηλού σακχάρου και τις προφυλάξεις για
να το αποφύγεις.
• Ξέρεις ότι θα πρέπει να μετράς κετόνες
στο αίμα.
• Μπορείς να αντιμετωπίζεις τα υψηλά
σάκχαρα με επιτυχία από μόνος σου.
• Κρατάς αρχείο με τις τιμές του σακχάρου
σου και τις δόσεις ινσουλίνης για να
παρακολουθείς το διαβήτη και να
προσαρμόζεις τις δόσεις ινσουλίνης όπου
χρειάζεται.

Ασθένεια
Αν αρρωστήσεις, οι γονείς/φροντιστές σου είναι
ακόμη υπεύθυνοι για τη φροντίδα σου.
Αν αρρωστήσεις, πρέπει:
• Να ενημερώσεις έναν ενήλικα.
• Να μετράς το σάκχαρό σου τακτικά.
• Έλεγξε την παρουσία κετονών στο αίμα, ακόμη κι
αν οι τιμές του σακχάρου δεν είναι εκτός ορίων.
• Ανέφερε την παρουσία κετονών στο αίμα,
αμέσως σε κάποιον ενήλικα.
• Μάθε πώς να υπολογίζεις την επιπλέον
ινσουλίνη που χρειάζεσαι με τη βοήθεια των
γονιών ή φροντιστών σου.
• Φάε και πιες υγρά ακόμη και αν δεν το θέλεις πολύ.

Απώτερες Επιπλοκές

Αντώνης Κομματόπουλος

• Πρέπει να κατανοείς γιατί ο καλός έλεγχος
του σακχάρου είναι πολύ σημαντικός για την
πρόληψη μακροχρόνιων επιπλοκών.
• Θα πρέπει να γνωρίζεις τους τακτικούς ελέγχους
που χρειάζονται για την έγκαιρη διάγνωση
μακρόχρονων επιπλοκών. Αυτοί περιλαμβάνουν:
- Τον ατομικό σου στόχο για την HbA1c
(γλυκοζυλιωμένη Hb) και τι σημαίνει.
- Τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.
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Θεόδωρος Κονδύλης

- Έλεγχο των ούρων για μικρολευκωματινουρία.
- Έλεγχο αισθητικότητας των ποδιών.
- Τακτική επίσκεψη σε οφθαλμίατρο.

Θα πρέπει να ενημερωθείς σχετικά με το αλκοόλ.

Θα πρέπει να ξέρεις:

Πρέπει να ξέρεις ότι:

• Για ποιο λόγο κάνεις κάθε μια από τις εξετάσεις.
• Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα.
• Τις θεραπευτικές παρεμβάσεις αν κάποια εξέταση
είναι παθολογική.

• Πρέπει να τρως όταν πίνεις αλκοόλ.
• Τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν υδατάνθρακες,
για να καταλάβεις την επίδραση που θα έχουν
στο σάκχαρό σου.
• Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για υπογλυκαιμία
μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη και στη
διάρκεια του ύπνου, και ιδίως μετά από άσκηση.
• Πριν κοιμηθείς, είναι σημαντικό να καταναλώσεις
υδατάνθρακες μακράς απορρόφησης και να
μετρήσεις το σάκχαρό σου.
• Κινδυνεύεις σημαντικά αν πίνεις μεγάλες
ποσότητες αλκοόλ.
• Μπορεί να παραβλέψεις τα συμπτώματα της
υπογλυκαιμίας.
• Το συκώτι δεν θα απελευθερώσει την
αποθηκευμένη γλυκόζη του ακόμη και σε
περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιμίας.

Φαγητό ή ύπνος μακριά
από το σπίτι
• Θα πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς το
διαβήτη σου μόνος σου.
• Για προληπτικούς λόγους, ενημέρωσε τους
καθηγητές σου ότι έχεις διαβήτη. Θα πρέπει
επίσης να ενημερώσεις και άλλους ενήλικες που
είναι υπεύθυνοι, π.χ. προπονητές αθλημάτων.
• Επειδή είσαι τώρα περισσότερο κοινωνικά
ανεξάρτητος (και θα συμμετέχεις σε διάφορες
εκδηλώσεις), θα πρέπει να φέρεις κάποια μορφή
ταυτότητας μαζί σου που να δηλώνει ότι έχεις
διαγνωστεί με διαβήτη και χρειάζεσαι ινσουλίνη.
Αυτό μπορεί να είναι μια κάρτα, ένα βραχιόλι ή
μια ιατρική ταυτότητα στο κινητό σου.
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Αλκοόλ

Εξ αιτίας των κινδύνων αυτών, πρέπει να:
• Καταναλώνεις επιπλέον φαγητό όταν πίνεις αλκοόλ.
• Κάνεις ίσως λιγότερη ινσουλίνη, αν χρειάζεται.
• Πεις στους φίλους σου για τη σχέση μεταξύ της
κατανάλωσης αλκοόλ και του σακχάρου σου.
Αυτό γίνεται για να είσαι σίγουρος ότι οι φίλοι σου
δεν θα μπερδέψουν την υπογλυκαιμία με τη μέθη.
• Κατάστρωσε ένα αξιόπιστο σχέδιο για πρωινή
αφύπνιση μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Εύα Σαμαρά

Κάπνισμα
• Θα πρέπει να γνωρίζεις για τις επιπτώσεις του
καπνίσματος στον διαβήτη σου αλλά και στην
μακρόχρονη υγεία σου.
• Αν έχεις ξεκινήσει το κάπνισμα, θα πρέπει να σου
προσφερθεί βοήθεια για να το σταματήσεις.

Κατάχρηση Ουσιών
Θα πρέπει να ξέρεις για την επίδραση που τα
ψυχοτρόπα φάρμακα και η κατάχρηση των ουσιών
μπορεί να έχουν στον έλεγχο του διαβήτη σου και πού
μπορείς να λάβεις συμβουλές και υποστήριξη τοπικά.

Σεξ και Εγκυμοσύνη
• Θα πρέπει να γνωρίζεις τη σημασία του να κάνεις
ασφαλές σεξ και πώς να κάνεις αντισύλληψη
(συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης
αντισύλληψης).
• Θα πρέπει να ξέρεις ότι η αντισύλληψη φραγμού
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόληψη
των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.
• Θα πρέπει να καταλάβεις ότι επειδή έχεις
διαβήτη, δε σε προφυλάσσει από το να μείνεις
έγκυος, αλλά σε εκθέτει σε κάποιους κινδύνους
κατά τη διάρκεια της κύησης. Θα πρέπει να
ενημερώσεις την Ομάδα Διαβήτη αμέσως αν
υποπτεύεσαι εγκυμοσύνη.

• Θα πρέπει να ξέρεις πώς να διασφαλίσεις την
ασφαλέστερη κύηση:
-Άριστος έλεγχος του σακχάρου πριν την σύλληψη
- Πιθανή αναπροσαρμογή της αγωγής σου και
χορήγηση φυλλικού οξέος.
-Ά
 ριστος έλεγχος του σακχάρου κατά τη διάρκεια
της κύησης.
-Συχνές επισκέψεις στο Διαβητολογικό ιατρείο.
-Συχνές εξετάσεις αίματος.

Μετάβαση
• Θα πρέπει να μπορείς να περιγράφεις την
διαδικασία μετάβασης με την οποία η Ομάδα
Διαβήτη σου θα σε βοηθήσει να μεταβείς σε
Ομάδα Διαβήτη ενηλίκων στην περιοχή σου.
• Θα πρέπει να δουλέψεις με την Ομάδα Διαβήτη
σου στο να θέσεις τους δικούς σου στόχους για
τον διαβήτη.

Κοινωνικοί παράγοντες
• Θα πρέπει να μπορείς να συζητάς στρατηγικές
για την αντιμετώπιση του διαβήτη σου στη
διάρκεια εξετάσεων.
• Υπάρχουν ελάχιστα επαγγέλματα που δεν
μπορείς να τα κάνεις λόγω του διαβήτη σου,
ωστόσο, σε ορισμένες δουλειές οι ασθενείς με
διαβήτη τύπου 1 δεν μπορούν να προσληφθούν.
Καλό είναι να τις γνωρίζεις.
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• Θα πρέπει να ξέρεις ότι μπορεί να είναι πιο
δύσκολο για ένα άτομο με διαβήτη να εξασφαλίσει
ιδιωτική ασφάλεια.
• Θα πρέπει να γνωρίζεις προφυλάξεις που
χρειάζονται σε περιπτώσεις που θέλεις να βάλεις
σκουλαρίκι (piercing) ή να κάνεις τατουάζ.

Συναισθηματική ευεξία
• Θα πρέπει συχνά να έχεις την ευκαιρία
να συζητάς σκέψεις και συναισθήματα,
συμπεριλαμβανομένων και των ανησυχιών σου
σχετικά με το διαβήτη, εμπειρίες εκφοβισμού
(bullying) ή ανησυχίες σχετικά με την εικόνα του
σώματός σου.
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• Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα ερωτηθείς
σχετικά με τη συναισθηματική σου ευεξία για να
ελεγχθεί αν χρειάζεσαι επιπλέον υποστήριξη.
• Αν χρειαστείς συναισθηματική υποστήριξη ή
βοήθεια με τη διαχείριση του αντίκτυπου του
διαβήτη στη ζωή σου, ίσως μπορεί να σου δοθεί η
ευκαιρία να μιλήσεις με έναν κλινικό ψυχολόγο, αν
κάποιος συνεργάζεται με την Ομάδα Διαβήτη σου.
• Πρέπει να ζητήσεις την υποστήριξη της Ομάδας
Διαβήτη αν κάποια πτυχή της φροντίδας του
διαβήτη σου προκαλεί σημαντικά προβλήματα
στο σπίτι ή με τους φίλους σου.
• Πρέπει να ζητήσεις βοήθεια από τους γονείς/
φροντιστές σου, ή από την Ομάδα Διαβήτη σου,
αν αρχίσεις να αισθάνεσαι ότι οποιαδήποτε πτυχή
της φροντίδας του διαβήτη σου σε ξεπερνά.

Φύλλο καταγραφής

Οδηγίες χρήσης:
• Χρησιμοποιήστε το φύλλο αυτό για να καταγράψετε
τις γνώσεις και τις ικανότητες του ασθενή σας.
• Συστήνεται ένας μέγιστος αριθμός «δύο στόχων τη φορά»,
με την πρόοδο στην επίτευξή τους να ελέγχεται τακτικά.
• Δώστε στον ασθενή ένα αντίγραφο για το σπίτι σε κάθε
ανανέωση.

Ορισμοί στην ικανότητα επίτευξης των στόχων:
Πλήρως επιτευχθείς:
Ο ασθενής παρουσιάζει πλήρη ικανότητα και σιγουριά στο
να εκπληρώνει τον εκπαιδευτικό στόχο που περιγράφεται
στην πρώτη στήλη.
Μερικώς επιτευχθείς:
Ο ασθενής έχει μερική κατανόηση και/ή κάποιο επίπεδο
σιγουριάς σχετικά με τον εκπαιδευτικό στόχο.

ΠΛΗΡΩΣ
ΜΕΡΙΚΩΣ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣ
(✓/ - )
( ✓/ - )
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ

• Ξέρει ποια τιμή σακχάρου σημαίνει ότι πρέπει να κάνει έλεγχο κετονών και ποια τιμή ότι
πρέπει να πάρει επιπλέον υδατάνθρακες πριν την άσκηση.

• Ξέρει ότι ο στόχος της γλυκόζης πριν την άσκηση είναι _____ mg/dl και ότι δεν πρέπει να
ασκείται αν οι κετόνες στο αίμα είναι πάνω από _____ mmol/l.

• Ξέρει ότι το σάκχαρο πρέπει να ελέγχεται πριν την άσκηση.

Άσκηση
Ο νέος:

• Μπορεί να υπολογίσει υδατάνθρακες με τη χρήση κατάλληλων πηγών (βιβλία, εφαρμογές
και ιστοσελίδες), αν χρειάζονται.

• Μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν φαγητό με φίλους.

• Είναι εξοικειωμένος, και μπορεί να κατονομάσει, διάφορα είδη γλυκαντικών ουσιών.

• Διαβάζει τις πληροφορίες στις ετικέτες τροφίμων.

• Κατανοεί ότι ορισμένοι υδατάνθρακες (χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης) θα έχουν ευεργετική
επίδραση στο σάκχαρό του.

• Ξέρει ποια φαγητά είναι τα καλύτερα για μια καλή υγεία και τακτικά περιλαμβάνει
υδατάνθρακες βραδείας απορρόφησης (χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης) σε όλα τα γεύματά του.

Φαγητό
Μέχρι τώρα, ο νέος:

• Αν ο νέος δεν είναι σίγουρος για κάποιες πτυχές του διαβήτη του, μπορεί να ρωτήσει
συμβουλευτικά κάποιο μέλος της Ομάδας Διαβήτη.

• Μέχρι τώρα, ο νέος καταλαβαίνει πλήρως τη λειτουργία του παγκρέατος και την δράση της
ινσουλίνης στο σώμα και μπορεί να χειριστεί όλες τις πρακτικές πτυχές της φροντίδας του
διαβήτη.

Γνώσεις Διαβήτη
Είναι από όλους κατανοητό ότι ο νέος αναλαμβάνει έναν μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη του, ωστόσο οι γονείς/φροντιστές εξακολουθούν να επιβλέπουν τη συνολική φροντίδα του διαβήτη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΗΓΈΣ ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ 14-15 ΕΤΏΝ • ΦΎΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΛΗΡΩΣ
ΜΕΡΙΚΩΣ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣ
(✓/ - )
( ✓/ - )

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΠΗΓΈΣ ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ 14-15 ΕΤΏΝ • ΦΎΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ

• Ξέρει ότι η καθημερινή δραστηριότητα και η άσκηση είναι σημαντική για υγιή καρδιά, γερά
κόκκαλα και έλεγχο του σωματικού βάρους του.
• Ξέρει ότι η δραστηριότητα και η άσκηση έχουν θετική επίδραση στο πώς αισθάνονται.
• Ξέρει πώς να προλαμβάνει προβλήματα με τις τιμές του σακχάρου του που μπορεί να
συμβούν κατά τη διάρκεια της άσκησης ή αθλημάτων.
• Μαθαίνει με την εμπειρία και από τις τιμές του σακχάρου πώς η συμμετοχή σε αθλήματα
επηρεάζει το σάκχαρό του και πως το σάκχαρό του επηρεάζει την απόδοσή του.
• Ξέρει ότι μπορεί να υπάρχουν ειδικοί νόμοι για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά αθλήματα
σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο για αθλητές που λαμβάνουν κάποια αγωγή.
Ινσουλίνη
Ο νέος θα πρέπει να:
• Μπορεί να κάνει μόνος του την ινσουλίνη με στυλό ή αντλία.
• Μαθαίνει πως να προσαρμόζει τις δόσεις ινσουλίνης βάσει του σακχάρου.
• Κατανοεί τη σχέση μεταξύ φαγητού, άσκησης και ινσουλίνης (δες Αλκοόλ).
• Ξέρει ότι τα διαφορετικά είδη ινσουλίνης επηρεάζουν το χρόνο που θα δοθούν σε σχέση με
το φαγητό.
• Μπορεί να ελέγξει και να φροντίσει τα σημεία ένεσης/έκχυσης και συνειδητοποιεί την
ανάγκη για κυκλική εναλλαγή των σημείων.
Ο νέος που χρησιμοποιεί αντλία ινσουλίνης:
• Αισθάνεται σιγουριά στο να χρησιμοποιεί προχωρημένες τεχνικές bolus για να προσαρμόζει
τη δόση ινσουλίνης ώστε να καλύψει το περιεχόμενο των υδατανθράκων του φαγητού και
να προγραμματίζει την αντλία.
• Ξέρει να υπολογίζει τη δόση ινσουλίνης και πως να την κάνει με στυλό σε περίπτωση
βλάβης της αντλίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 νέος γνωρίζει ότι μπορεί να αναθεωρήσει τις οδηγίες χρήσης της γλυκαγόνης και ότι πρέπει
Ο
να ελέγχει την ημερομηνία λήξης της τακτικά.

• Η αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας πρέπει να αποτελεί μέρος ενός «κουτιού πρώτων
βοηθειών», και θα πρέπει να εκπαιδεύσει και άλλους στη χρήση του.

• Τη σημασία του να ελέγχει το σάκχαρό του ξανά για να επιβεβαιώνει άνοδο.

• Να αντιμετωπίζει την υπογλυκαιμία και να εκπαιδεύσει πιθανούς βοηθούς.

• Τη σημασία να μάθει σε φίλους και συμμαθητές σχετικά με τις προφυλάξεις του διαβήτη και
ιδίως συμπτώματα και αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας.

Υπογλυκαιμία (σάκχαρο χαμηλότερο από _____ mg/dl)
Ο νέος θα πρέπει να ξέρει:

• Να μπορεί να εξηγεί τις επιπτώσεις του σακχάρου που είναι εκτός ορίων.

• Να μπορεί να προγραμματίζει τον υπολογιστή δόσης, να κατεβάζει τα δεδομένα σε
υπολογιστή και με βοήθεια να ερμηνεύει τα δεδομένα.

• Κατανοεί ότι οι πληροφορίες αυτές θα τον βοηθήσουν να εκτιμήσει τον έλεγχο του
σακχάρου του και να προσαρμόσει τις δόσεις ινσουλίνης.

• Είναι σημαντικό να κρατά αρχείο με τις μετρήσεις και τις δόσεις ινσουλίνης.

• Είναι υπεύθυνος για τη μέτρηση και ερμηνεία του σακχάρου του.

Μέτρηση σακχάρου
Ο νέος πρέπει να ξέρει ότι:

• Να μπορεί να εισάγει αισθητήρα μόνος του, να ερμηνεύει τα αποτελέσματα και να ξέρει τι
να κάνει με αυτά.

Αν χρησιμοποιεί σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), ο νέος πρέπει:

• Αισθάνεται σιγουριά στο να αλλάξει καθετήρα έκχυσης ινσουλίνης.

• Ξέρει πώς μπορεί να αντικαταστήσει την αντλία και να προγραμματίσει την καινούρια σε
περίπτωση βλάβης
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Υπεργλυκαιμία (σάκχαρο περισσότερο από _____ mg/dl)
Ο νέος θα πρέπει να ξέρει:
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• Τις αιτίες και τα συμπτώματα των υψηλών σακχάρων και τις προφυλάξεις για
την αποφυγή τους.
• Τη σημασία να ελέγχει κετόνες στο αίμα σε περιπτώσεις υπεργλυκαιμίας.
• Τα αποτελέσματα του ελέγχου των κετονών και τι ενέργειες να αναλάβει.
• Να μπορεί να αντιμετωπίζει τα υψηλά σάκχαρα με επιτυχία μόνος του.
Να κρατά αρχείο με τις τιμές σακχάρου και τις δόσεις για να παρακολουθεί το διαβήτη και να
προσαρμόζει τις δόσεις ινσουλίνης όπου χρειάζεται.

Ασθένεια
Είναι κατανοητό από όλους ότι αν ο νέος αρρωστήσει, οι γονείς/φροντιστές είναι ακόμη υπεύθυνοι για τη φροντίδα του. Ο νέος πρέπει να ξέρει να κάνει τα κάτωθι σε περιπτώσεις ασθένειας:
• Να ενημερώνει κάποιον ενήλικα αν δεν είναι καλά.
• Να ελέγχει τακτικά το σάκχαρό του.
• Να μετρά κετόνες στο αίμα, ακόμη και με φυσιολογικό σάκχαρο.
• Να ενημερώνει κάποιον ενήλικα αν υπάρχουν κετόνες στο αίμα.
• Να μαθαίνει να υπολογίζει την επιπλέον δόση ινσουλίνης που χρειάζεται (με βοήθεια από
γονείς/φροντιστές).
• Να τρώει και να πίνει υγρά, ακόμη κι αν δεν το θέλει.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Απώτερες επιπλοκές
Ο νέος θα πρέπει να καταλάβει γιατί ο καλός έλεγχος του σακχάρου του είναι σημαντικός για να προλάβει τις απώτερες επιπλοκές. Θα πρέπει να καταλάβει ότι ο συνήθης έλεγχος που χρειάζεται για να διαγνώσει έγκαιρα τις επιπλοκές του
διαβήτη περιλαμβάνει:
• Τον ατομικό στόχο της HbA1c (γλυκοζυλιωμένη) και τι σημαίνει.
• Έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

• Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υπογλυκαιμίας μετά την κατανάλωση αλκοόλ, και κατά τη
διάρκεια του ύπνου.

• Ορισμένα αλκοολούχα ποτά περιέχουν υδατάνθρακες, για να καταλάβει την επίδραση που
αυτά θα έχουν στο σάκχαρό του.

• Θα πρέπει να τρώει όταν καταναλώνει αλκοόλ.

Αλκοόλ
Ο νέος θα πρέπει να δέχεται συμβουλές για τα αλκοολούχα ποτά.
Χρειάζεται να γνωρίζει ότι:

• Καθώς ο νέος είναι τώρα κοινωνικά ανεξάρτητος, είναι σκόπιμο να φέρει κάποια ταυτότητα
μαζί του που να λέει ότι έχει διαγνωστεί με διαβήτη και χρειάζεται ινσουλίνη.

• Σαν προφύλαξη, οι καθηγητές και άλλοι ενήλικες θα πρέπει να γνωρίζουν για τη φροντίδα
του διαβήτη του νέου.

• Ο νέος πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί μόνος του τον διαβήτη.

Φαγητό ή ύπνος μακριά από το σπίτι

• Τις θεραπευτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση που οι εξετάσεις δείξουν κάτι.

• Πώς αξιολογούνται τα αποτελέσματα.

• Γιατί κάνει κάθε μία από τις εξετάσεις.

Ο νέος θα πρέπει να ξέρει:

• Τακτικές επισκέψεις σε οφθαλμίατρο.

• Έλεγχο αισθητικότητας κάτω άκρων.

• Εξετάσεις ούρων για μικρολευκωματινουρία.

• Εξετάσεις αίματος.
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• Πριν τον ύπνο, είναι σημαντικό να καταναλώνει υδατάνθρακες μακράς απορρόφησης και να
μετρά το σάκχαρό του.
• Κινδυνεύει περισσότερο όταν πίνει πολύ.
• Μπορεί να παραβλέψει τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας.
• Το ήπαρ δε θα απελευθερώσει την αποθηκευμένη γλυκόζη σε περίπτωση σοβαρής
υπογλυκαιμίας.

Εξαιτίας αυτών των κινδύνων, θα πρέπει να ξέρει:
• Να τρώει επιπλέον φαγητό όταν πίνει αλκοόλ.
• Ίσως να κάνει λιγότερη ινσουλίνη αν χρειάζεται.
• Να έχει ένα αξιόπιστο πλάνο για αφύπνιση το πρωινό μετά την κατανάλωση
αλκοόλ.
Κάπνισμα
• Ο νέος καταλαβαίνει τις επιπτώσεις του καπνίσματος στον διαβήτη και στην
μακρόχρονη υγεία του.
• Αν έχει ξεκινήσει το κάπνισμα, να ξέρει πώς μπορεί να βοηθηθεί για να το
σταματήσει.
Κατάχρηση ουσιών
Ο νέος θα πρέπει να ξέρει την επίδραση των ψυχοτρόπων φαρμάκων και της
κατάχρησης ουσιών στον έλεγχο του διαβήτη και πού μπορεί να βρει συμβουλές
και υποστήριξη τοπικά.
Σεξ και εγκυμοσύνη
Ο νέος θα πρέπει:
• Να ξέρει τη σημασία του ασφαλούς σεξ και τους τρόπους αντισύλληψης,
συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης αντισύλληψης.
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Συναισθηματική ευεξία
Ο νέος πρέπει να καταλάβει ότι:

• Ξέρει τις προφυλάξεις για τοποθέτηση σκουλαρικιών ή για να κάνει τατουάζ.

• Ξέρει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να εξασφαλίσει ιδιωτική ασφάλεια.

• Είναι ενήμερος ότι ελάχιστα επαγγέλματα δεν μπορεί να τα ασκήσει λόγω
διαβήτη, αλλά και σε κάποια καλό είναι να μην προσληφθεί.

• Συζητήσει στρατηγικές διαχείρισης του διαβήτη σε εξετάσεις.

Κοινωνικοί παράγοντες
Ο νέος πρέπει να:

• Ο νέος θα πρέπει να μπορεί να συζητά την διαδικασία μετάβασης και να εργαστεί
με την Ομάδα Διαβήτη στο να θέσουν τα δικά του όρια.

Μετάβαση

- Να κάνει συχνές εξετάσεις αίματος.

- Να κάνει συχνές επισκέψεις στο διαβητολογικό ιατρείο.

- Να πετύχει άριστο γλυκαιμικό έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της κύησης.

- Να αναπροσαρμόσει την αγωγή και να λάβει συμπλήρωμα φυλλικού οξέος.

- Να πετύχει άριστο έλεγχο του σακχάρου πριν μείνει έγκυος.

• Να ξέρει πώς να εξασφαλίσει την μέγιστη ασφάλεια στην κύηση:

• Να καταλάβει ότι ο διαβήτης δεν προφυλάσσει από μια εγκυμοσύνη αλλά θέτει
κάποιους κινδύνους για την κύηση και ότι πρέπει να ενημερώσει την Ομάδα
Διαβήτη αμέσως αν υποπτεύεται κύηση.

• Να καταλάβει ότι η αντισύλληψη φραγμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται και σαν
προφύλαξη από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
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• Θα έχει συχνές ευκαιρίες για να συζητήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του,
μαζί και τυχόν ανησυχίες σχετικά με το διαβήτη του, τις εμπειρίες του σχολικού
εκφοβισμού (bullying) ή ανησυχίες σχετικά με την εικόνα του σώματός του.
• Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα ερωτηθεί σχετικά με τη συναισθηματική του
ευεξία για να ελεγχθεί αν χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη.
• Αν χρειαστεί συναισθηματική υποστήριξη ή βοήθεια με τη διαχείριση του
αντίκτυπου του διαβήτη στη ζωή του, θα του δοθεί η ευκαιρία να μιλήσει με έναν
κλινικό ψυχολόγο, ο οποίος να συνεργάζεται με την Ομάδα Διαβήτη.
• Μπορεί να ζητήσει βοήθεια από την Ομάδα Διαβήτη αν οποιαδήποτε πτυχή της
φροντίδας του διαβήτη του προκαλεί σημαντικά προβλήματα στο σπίτι ή με τους
φίλους του.
• Μπορεί να «μπουχτίσει» με το διαβήτη ή να έχει ανησυχίες σχετικά με αυτόν, και
αυτό είναι φυσιολογικό.

Ημερομηνία επόμενης εκτίμησης: ………………………………

Κατέγραψε όποια άλλη εκπαίδευση έχει δοθεί ή άλλες σημειώσεις εδώ:

Ημερομηνία ελέγχου: ………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Η ψηφιακή έκδοση είναι μία ευγενική χορηγία της

