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Bρείτε την ηλεκτρονική µορφή του 
διαβατηρίου στο: dianadiabetes.gr/διαβατήριο

Τι είναι
ο ∆ιαβήτης;

1



∆ΙΑΝΑ

Το Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό 
Ιατρείο της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
ιδρύθηκε από τον καθηγητή 
κ. Γεώργιο Κατζό και είναι το µοναδικό 
Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό Ιατρείο 
στη Βόρεια Ελλάδα αναγνωρισµένο µε 
ΦΕΚ (Τόµος Β΄678/16-11-1992). Από 
το 2014 λειτουργεί µε επιστηµονικά 
υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή 
κ. Αθανάσιο Χριστοφορίδη. Με την 
αρωγή εξαιρετικών ιατρών, αλλά και 
µε τη συνεργασία µιας οµάδας 
επαγγελµατιών υγείας προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε παιδιά και εφήβους 
µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη. 

Το όνοµα ∆ΙΑΝΑ προέρχεται από τα 
αρχικά ∆ιαβητολογικό Ιατρείο 
Α΄ Παιδιατρική Νέων Α.Π.Θ. και µας 
θυµίζει ότι θέλουµε να πετυχαίνουµε 
πάντα «∆ΙΑΝΑ» στους στόχους µας. 
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Λίγα εισαγωγικά λόγια

Το πιο πιθανό είναι ότι διαβάζεις αυτά τα εισαγωγικά λόγια γιατί κάποιος αγαπηµένος 
σου διαγνώστηκε µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η διάγνωση αυτή σε γεµίζει µε 
αισθήµατα στεναχώριας, θυµού, άρνησης αλλά και φόβο και ανασφάλεια για το 
µέλλον. Αντιλαµβάνεσαι ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι µια απαιτητική 
νόσος που χρειάζεται συνεχή προσπάθεια, χωρίς να σου δίνει ούτε µια µέρα ρεπό. 
Και ξέρεις ότι για να φροντίσεις σωστά τον αγαπηµένο σου πρέπει να µάθεις ένα 
σωρό θεωρητικές πληροφορίες, αλλά και πρακτικές τεχνικές που έχουν να κάνουν 
µε τη µέτρηση του σακχάρου, τον υπολογισµό των υδατανθράκων της τροφής, αλλά 
και τη διενέργεια των ενέσεων ινσουλίνης. Το να εκπαιδευτείς σωστά σε όλα αυτά 
είναι θεµελιώδες για τη σωστή διαχείριση του διαβήτη, που θα οδηγήσει στον καλό 
έλεγχο των τιµών του σακχάρου µε απώτερο στόχο την αποφυγή των µακρόχρονων 
επιπλοκών της νόσου. Και όλα αυτά οφείλεις να τα πετύχεις έχοντας σαν βασική 
αρχή το παιδί να µεγαλώσει χωρίς να στερηθεί τίποτε από όλα αυτά που απολάµβα-
νε µέχρι σήµερα. Και το κυριότερο, να µην κάνει καµία έκπτωση στα όνειρα που έχει 
για το µέλλον του.  

Αρωγός στην εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια είναι η έκδοση που κρατάς στα χέρια 
σου και αποτελείται από έξι φυλλάδια καλύπτοντας επιµέρους εκπαιδευτικές 
ενότητες. Την έκδοση επιµελήθηκε η Οµάδα ∆ιαβήτη ∆ΙΑΝΑ από την Α΄ Παιδιατρική 
Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-
µείο. Οι πληροφορίες δίνονται µε τρόπο απλό και πρακτικό ώστε να είναι κατανοητές 
και ελκυστικές σε όλους. Επιπλέον, οι αντίστοιχες πληροφορίες παρέχονται και 
διαδικτυακά µέσω εκπαιδευτικών βίντεο και κουίζ. Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούµε 
να προσεγγίσουµε αποτελεσµατικότερα τις νεότερες γενιές των ασθενών αλλά και 
των οικογενειών τους που λαµβάνουν το σύνολο των πληροφορίων µέσω οθόνης 
και µε τη βοήθεια εικόνων και ήχου αντί του παραδοσιακού γραπτού κειµένου. 

Μπορείς να βρεις την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρµα στην ιστοσελίδα: 
dianadiabetes.gr/διαβατήριο

Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης
Αν. Καθ. Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
A’ Παιδιατρική Κλινική
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης



Τι είναι ο Σακχαρώδης 
∆ιαβήτης;Με λίγα 

λόγια...  

Γλυκόζη

Κύτταρο

Ινσουλίνη

Υποδοχέας 
Ινσουλίνης

Ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου 1 είναι µια 
αυτοάνοση κατάσταση κατά την οποία το 
σώµα σταµατά να παράγει ινσουλίνη.   
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Τι είναι η ινσουλίνη;

 

Σακχαρώδης 
∆ιαβήτης τύπου 1 
(Σ∆-1)

Σακχαρώδης 
∆ιαβήτης τύπου 2 
(Σ∆-2)

Παιδιά, έφηβους και
νεαρούς ενήλικες 

Το πάγκρεας δεν παράγει 
ινσουλίνη 

 

Σε µια άνοση
αντίδραση που δεν
κατανοούµε πλήρως,
αλλά που ξέρουµε
ότι δεν οφείλεται σε
ανθυγιεινό τρόπο ζωής

Ινσουλίνη

Συνήθως σε 
µεγαλύτερους ενήλικες 

Το πάγκρεας παράγει
ινσουλίνη αλλά όχι 
αρκετή  

Ο Σ∆-2 είναι πιο
συχνός σε ασθενείς που
είναι υπέρβαροι κα
µπορεί να έχουν και
γενετική προδιάθεση    

Αλλαγές στον τρόπο
ζωής. Από του στόµατος
φαρµακευτική αγωγή.
Μερικές φορές
ινσουλίνη ή άλλη
ενέσιµη αγωγή.

Συµβαίνει όταν:

Εµφανίζεται κυρίως σε:

Οφείλεται σε:

Αντιµετωπίζεται µε:
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• Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη που 
παράγεται από έναν ενδοκρινή αδένα που 
ονοµάζεται πάγκρεας.

• Η ινσουλίνη δρα σαν κλειδί, 
διευκολύνοντας την είσοδο της γλυκόζης 
στα κύτταρα.  

• Η γλυκόζη δρα σαν καύσιµο στα κύτταρα, 
προσδίδοντάς τους ενέργεια.    

∆ιαφορές µεταξύ
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη
τύπου 1 και τύπου 2   

Υπάρχουν πολλοί τύποι σακχαρώδη 
διαβήτη. ∆ύο είναι οι κύριοι: ο τύπος 1 και 
ο τύπος 2. Οι κυριότερες διαφορές τους 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:    



Τα κύρια συµπτώµατα του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 1 

Συχνουρία

Το σώµα προσπαθεί να αποβάλλει την 
περίσσεια της γλυκόζης µε τα ούρα. 
Μερικές φορές στα παιδιά εµφανίζεται τη 
νύχτα, κάτι που προβληµατίζει ιδίως σε 
παιδιά που έχουν ήδη «καθαρίσει».    

Απώλεια βάρους

Όταν τα κύτταρα του αίµατος δεν µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν τη γλυκόζη από τα 
φαγητά, διασπούν λίπος και µυϊκή µάζα για 
ενέργεια και έτσι χάνεις βάρος.   

Κούραση 

Η κούραση είναι συχνή, καθώς το σώµα δεν 
µπορεί να δουλέψει σωστά χωρίς αρκετή 
ενέργεια. Μπορεί επίσης να υπάρχουν και 
άλλα συµπτώµατα όπως αλλαγές στη 
διάθεση, πείνα πονόκοιλος και ταχύπνοια 
(γρήγορη, αναπνοή).     

∆ίψα

Το να ουρείς µεγάλες ποσότητες, σε κάνει 
να διψάς πολύ. 
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Κάποιες ερωτήσεις που δεν µπορούν 
να περιµένουν!   
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Τι είναι ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου 1;  
Ο ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΝΟΣΟΣ
Αυτό σηµαίνει ότι στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 το ανοσιακό σύστηµα του σώµατος (η 
άµυνα µας) επιτίθεται και καταστρέφει τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν την 
ινσουλίνη (ονοµάζονται και β-κύτταρα) σαν να είναι εισβολείς. Αυτό αποκαλείται και 
αυτοάνοση αντίδραση. Ως αποτέλεσµα της καταστροφής των β-κυττάρων είναι η µειωµένη 
παραγωγή ινσουλίνης.    



Πώς το παιδί µου 
απέκτησε διαβήτη;

Υπάρχει περίπτωση και 
κάποιο άλλο παιδί µου 
να αναπτύξει διαβήτη;

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΑΦΕΣ ΤΙ KANEΙ ΤΟ 
ΣΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ∆ΙΚΑ ΤΟΥ 
ΚΥΤΤΑΡΑ

Πιστεύεται ότι το οικογενειακό ιστορικό 
(γονίδια) µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, ενώ 
στην εµφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1 κάποιο σηµαντικό ρόλο φαίνεται να 
έχει και το περιβάλλον. Πολλή έρευνα 
γίνεται προς αυτό τον σκοπό, προσπαθώ-
ντας να καθορίσει τους παράγοντες κινδύ-
νου για την εκδήλωση του σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1 και τις πιθανές αιτίες αλλά 
µέχρι στιγµής δεν υπάρχει τρόπος πρόλη-
ψης της νόσου. 
Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλοί 
τρόποι ώστε το παιδί και ο νέος να αντιµε-
τωπίσουν τον διαβήτη τύπου 1 αποτελε-
σµατικά.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 οφείλεται 
σε συνδυασµό γενετικών και περιβαλλοντι-
κών παραγόντων. Αν ένα µέλος µια οικογέ-
νειας έχει διαβήτη τύπου 1, υπάρχει 
ελαφρώς µεγαλύτερη πιθανότητα και 
κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας να 
αναπτύξει, σε σύγκριση µε οικογένειες που 
δεν έχουν διαβήτη. Στις περισσότερες όµως 
περιπτώσεις, οι ασθενείς µε τύπου 1 
διαβήτη δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό 
και φυσικά κανείς άλλος δεν εµφανίζει 
τύπου 1 διαβήτη. Είναι δικαιολογηµένο να 
ανησυχείς µήπως και το άλλο σου παιδί 
εµφανίσει διαβήτη, αλλά προσπάθησε να 
µην σε καταβάλλει αυτό καθώς οι πιθανότη-
τες είναι ελάχιστες. 
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Γιατί η ινσουλίνη 
είναι τόσο σηµαντική;

Και τώρα θα αλλάξει 
η ζωή µας;

Η ινσουλίνη που παράγει φυσιολογικά το 
σώµα είναι µια ορµόνη που βοηθά στο να 
διαχειριστεί το σώµα τα σάκχαρα. Είναι σαν 
ένα κλειδί. Χωρίς ινσουλίνη, το καύσιµο 
(σάκχαρα) που χρειάζεται το κύτταρο για 
ενέργεια δεν µπορεί να εισέλθει σε αυτό. 
Χωρίς ενέργεια, τα κύτταρα δεν µπορούν να 
δουλέψουν ικανοποιητικά. Καθώς η 
ινσουλίνη στα άτοµα µε σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1 είναι ανεπαρκής, πρέπει να 
υποκατασταθεί πολλές φορές την ηµέρα και 
συνήθως µε τη µορφή ενέσεων (σύριγγα 
ινσουλίνης ή συνηθέστερα στυλός 
ινσουλίνης) ή µε αντλία ινσουλίνης.  

ΟΧΙ, ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΕΡΗΘΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΑΣ 
ΟΝΕΙΡΟ

Η χορήγηση της ινσουλίνης θα βοηθήσει 
στην αντιµετώπιση του διαβήτη του παιδιού 
σου. Χρειάζεται λίγο χρόνο και προσπάθεια 
για να βρεις την ισορροπία µεταξύ ποσότη-
τας υδατανθράκων στα γεύµατα του 
παιδιού και της ποσότητας της ινσουλίνης 
που χρειάζεται καθώς και της φυσικής 
δραστηριότητας, αλλά όσο εξοικειώνεσαι µε 
αυτό, τόσο γίνεται και πιο εύκολο. Και όσο 
πιο θετικά και αισιόδοξα το δεις, τόσο πιο 
εύκολο θα είναι και για το παιδί να το 
αποδεχτεί. Μην ξεχνάς ότι το παιδί µαθαίνει 
και συµπεριφέρεται µε τη µίµηση, γι’ αυτό 
να αποτελείς ένα φωτεινό πρότυπο.
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Μια οπτικοποιηµένη σύνοψη πληροφοριών για τον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 1 
µπορείτε να βρείτε στο: dianadiabetes.gr

Αίτια
Η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στο παιδί ήταν σίγουρα ένα σοκ. Αυτό είναι 
δικαιολογηµένο, όπως δικαιολογηµένο είναι να αναρωτιέσαι τι το προκάλεσε. Ωστόσο, 
προς το παρόν, δε γνωρίζουµε και πολλά για τα ακριβή αίτια που οδηγούν ένα παιδί στο 
να εµφανίσει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

Αυτό που ξέρουµε είναι ότι είναι µια αυτοάνοση κατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι το σώµα 
καταστρέφει τα δικά του κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη (τα β-κύτταρα του παγκρέατος) 
και έτσι αυτά δεν λειτουργούν. Και από τη στιγµή που το β-κύτταρο σταµατά να παράγει 
ινσουλίνη, δεν θα µπορέσει να ξεκινήσει ποτέ ξανά. Και έτσι εµφανίζεται ο σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου 1. 

∆εν ξέρουµε γιατί αυτό συµβαίνει σε κάποια παιδιά και όχι σε άλλα. Τα γονίδια παίζουν 
κάποιο ρόλο καθώς ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι ελαφρώς συχνότερος όταν το 
έχει και κάποιος από τους γονείς ή κάποιος από τα αδέρφια. Αλλά υπάρχουν και πολλοί 
περισσότεροι, άγνωστοι ακόµη, παράγοντες που συµµετέχουν στην εµφάνιση του διαβήτη.

Αισθάνεσαι τύψεις και κατηγορείς, κατά κάποιον τρόπο, τον εαυτό σου σκεπτόµενος ότι 
θα µπορούσες να κάνεις κάτι να το προλάβεις. Αλλά δεν θα µπορούσες! ∆εν υπάρχει κάτι 
που εσύ ή κάποιος άλλος έκανε για να το προκαλέσει και τουλάχιστον προς το παρόν δεν 
γνωρίζουµε κάποιον τρόπο µε τον οποίο να µπορούσαµε να το προλάβουµε.

Με λίγα παραπάνω λόγια 
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3. Κόπωση: 
πιο έντονη από ότι συνήθως.

1. Συχνουρία: 
συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα, νυχτερινή 
ενούρηση σε παιδί που απέκτησε νυχτερινό 
έλεγχο των σφιγκτήρων ή πολύ γεµάτες πάνες 
σε µωρά.

2. ∆ίψα: 
ακατάσχετη δίψα που δεν υποχωρεί παρά την 
υπερβολική λήψη υγρών.

Τα κύρια συµπτώµατα του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1 είναι τέσσερα:

Συµπτώµατα

4. Απώλεια βάρους: 
να ζυγίζει λιγότερα κιλά από 
προηγούµενα ή να φαίνεται 
λεπτότερος/η.



Αντιµετώπιση

στην αντιµετώπιση του διαβήτη είναι:  

Οι 4 ακρογωνιαίοι λίθοι 
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Υγιεινή ∆ιατροφή

Έξυπνες επιλογές γευµάτων, διατροφή φιλική προς τον 
διαβήτη µε ποικιλία φαγητών θα εξασφαλίσει την επαρκή 
κάλυψη του παιδιού σε πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες.

Επαρκής φυσική δραστηριότητα

Κάθε παιδί είναι σηµαντικό να είναι σε δραστηριότητα, είτε 
αυτό είναι η συµµετοχή σε κάποιο άθληµα, είτε είναι απλώς 
το παιχνίδι µε τους φίλους.

Χορήγηση ινσουλίνης

Με τη βοήθεια της Οµάδας ∆ιαβήτη, θα επιλεγεί το 
κατάλληλο πρόγραµµα χορήγησης ινσουλίνης για το παιδί 
και θα εκπαιδευτείς κατάλληλα ώστε αυτό να εφαρµόζεται 
µε ασφάλεια και επιτυχία.

Μέτρηση και καταγραφή των  
τιµών σακχάρου 

Η µέτρηση του σακχάρου και η αποτύπωση της 
τιµής (είτε σε χαρτί, είτε µε τη βοήθεια λογισµικών 
προγραµµάτων), θα βοηθήσει να δεις πώς τα πας 
µε τη ρύθµιση του σακχάρου στο παιδί.
 Έτσι θα µπορείς και µε τη βοήθεια της Οµάδας 
∆ιαβήτη, να εντοπίσεις πιθανές αλλαγές που 
χρειάζονται να γίνουν.

1

2

3

4
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Η Οµάδα ∆ιαβήτη που παρακολουθεί το 
παιδί, θα καταστρώσει ένα σχέδιο για την 
καλύτερη αντιµετώπιση. Η θεραπεία του 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 περιλαµβάνει 
την ινσουλίνη που χορηγείται µε ενέσεις ή 
µε αντλία ινσουλίνης. Επιπλέον, µια υγιεινή 
και ισορροπηµένη διατροφή µε υπολογι-
σµένους υδατάνθρακες, καθώς και η 
φυσική δραστηριότητα, είναι ιδιαιτέρως 
σηµαντικοί παράγοντες στην αντιµετώπιση 
του διαβήτη (δες τα αντίστοιχα κεφάλαια).

Ένα σακχαρόµετρο είναι απαραίτητο για 
την τακτική µέτρηση της γλυκόζης στο αίµα 
που συνήθως αποκαλούµε «σάκχαρο». Θα 
εκπαιδευθείς πώς να διαχειρίζεσαι τις τιµές 
του σακχάρου και να ρυθµίζεις τη δόση της 
ινσουλίνης που κάνεις µε το φαγητό, όπως 
και τη φυσική δραστηριότητα.

Η αντιµετώπιση του διαβήτη χρειάζεται 
προγραµµατισµό, προσοχή και πολλή 
προσπάθεια. Και µπορεί πραγµατικά να µας 
κουράσει, ιδίως στην αρχή. Πολλοί γονείς 
παραδέχονται ότι είναι σαν το "τρενάκι του 
τρόµου" – φορές που το σάκχαρο είναι 
υψηλό, µετά πέφτει απότοµα στα χαµηλά 
και κάποιες φορές να είναι και στα φυσιολο-
γικά όρια. Αυτό είναι ταυτόχρονα απογοη-
τευτικό αλλά και τροµακτικό καθώς σαν 
γονιός αισθάνεσαι υπεύθυνος για την υγεία 
του παιδιού σου. Το να αναλογίζεσαι τι 
µπορεί να συµβεί αν κάνεις κάποιο λάθος 
είναι ιδιαίτερα αγχωτικό. Πάντα να θυµάσαι 
ότι δεν είσαι µόνος σου. Η Οµάδα 
∆ιαβήτη που παρακολουθεί το παιδί σου 
είναι εκεί για να σε βοηθά σε κάθε βήµα. Με 

τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη 
δεν υπάρχει λόγος ο σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου 1 να εµποδίσει το 
παιδί σου να έχει µια µακρά και 
υγιή ζωή. 
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Αποτελεί µια οµάδα ειδικών που θα εργαστούν µαζί σου 
για να αντιµετωπίσετε τον διαβήτη του παιδιού. Είναι 
δίπλα σου και δίπλα στο παιδί σου και θα είναι σε κάθε 
στιγµή.  

Αρχικά η οµάδα θα σου εξηγήσει τι είναι ο σακχαρώ-
δης διαβήτης τύπου 1 και πώς αντιµετωπίζεται. Θα 
προσφέρει όλη τη φροντίδα και την υποστήριξη που θα 
χρειαστείς. Αυτό περιλαµβάνει και την ψυχολογική 
υποστήριξη.

Η αντιµετώπιση του διαβήτη είναι µια καθηµερινή 
µάχη και είναι σηµαντικό να συµµετέχεις σε κάθε 
απόφαση που θα αφορά την αντιµετώπισή του. Θα είσαι 
σε συνεχή επαφή µε µέλη της Οµάδας ∆ιαβήτη, ακόµη 
και καθηµερινά, τις πρώτες εβδοµάδες µετά τη διάγνωση. 
Η Οµάδα ∆ιαβήτη θα εκπαιδεύσει εσένα αλλά και το 
παιδί, αν είναι εφικτό, για ότι πρέπει να γνωρίζεις για το 
διαβήτη. Αυτό θα γίνεται στα πλαίσια του Εξωτερικού 
Ιατρείου όπου θα παρακολουθείται το παιδί, αλλά και µε 
τηλεφωνική επικοινωνία, σε οποιαδήποτε στιγµή είναι 
απαραίτητη µια επείγουσα επικοινωνία. 

Η Οµάδα ∆ιαβήτη 

Όνοµα και τηλέφωνο

Θα σας υποστηρίξει 
συναισθηµατικά και θα σας 
βοηθήσει να διαχειριστείτε τις 
ψυχολογικές συνέπειες της 
διάγνωσης αλλά και των 
αλλαγών στη ζωή σας

Ψυχολόγος
Ψυχολόγος

Όνοµα και τηλέφωνο

∆ιατροφολόγος

Θα σας συµβουλεύσει για 
θέµατα διατροφής και θα σας 
εκπαιδεύσει στον υπολογισµό 
των υδατανθράκων

∆ιατροφολόγος
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Επιπλέον, µια σειρά από άλλους επαγγελµατίες υγείας (οφθαλµίατρος, νεφρολόγος, κλπ), 
µπορεί κατά περιόδους να προσφέρουν συµβουλές για ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν 
κατά τη διαχείριση του διαβήτη στο παιδί.

Είναι σηµαντικό να έχεις άµεσα διαθέσιµα τα τηλέφωνα επικοινωνίας µε την 
Οµάδα ∆ιαβήτη (τόσο για προγραµµατισµένη επικοινωνία εντός ωραρίου, όσο και 
µια 24ωρη γραµµή επικοινωνίας για περίπτωση έκτακτης ανάγκης). 

Όνοµα και τηλέφωνο
Είναι συνήθως στην πρώτη 
γραµµή επικοινωνίας µαζί σας

Νοσηλεύτρια διαβήτηΝοσηλεύτρια διαβήτη

Όνοµα και τηλέφωνο

Έχει τη συνολική ευθύνη για 
τη φροντίδα του παιδιού σου. 
Το παιδί θα έχει ακόµη τον 
γενικό Παιδίατρο για 
οποιοδήποτε άλλο ιατρικό 
θέµα που δεν έχει σχέση µε 
τον διαβήτη

Παιδοενδοκρινολόγος- 
παιδοδιαβητηλόγος

15



16

Συνήθως 4 φορές το χρόνο (ανά 3µηνο) θα 
προγραµµατίζεται επίσκεψη στα πλαίσια 
λειτουργίας του Παιδοδιαβητολογικού 
Εξωτερικού Ιατρείου. Στις επισκέψεις αυτές 
θα είναι παρόντα, συνήθως, όλα τα µέλη 
της Οµάδας ∆ιαβήτη (γιατρός, νοσηλεύτρια,  
διατροφολόγος).

Μια φορά το χρόνο θα γίνονται πιο ολοκληρωµένες 
εξετάσεις αίµατος και ίσως και ούρων, κάτι που ονοµάζεται 
«ετήσιος έλεγχος» και ίσως και έλεγχος των µατιών (βυθο-
σκόπηση).

Επιπλέον, η προγραµµατισµένη επίσκεψη στο Παιδο-∆ιαβη-
τολογικό Ιατρείο δίνει την ευκαιρία για εκτενή συζήτηση για 
οτιδήποτε έχει να κάνει µε τη διαχείριση του διαβήτη, αλλά 
και προσφέρει τη δυνατότητα για συνταγογράφηση και 
συµπλήρωση βεβαιώσεων και γνωµατεύσεων που θα 
χρειαστούν.

Η φροντίδα 
του παιδιού 
στο Εξωτερικό 
Ιατρείο

Το βάρος 
και ύψος 
του παιδιού

Η αρτηριακή 
πίεση

Τα σηµεία των 
ενέσεων ή των 
καθετήρων

Οι τιµές του σακχάρου 
και θα ακολουθεί 
συζήτηση για µοτίβα 
αυτών

Τα σηµεία των 
µετρήσεων του 
σακχάρου στα δάκτυλα 
ή τα σηµεία όπου 
τοποθετούνται οι 
αισθητήρες

Πιθανόν να γίνεται µέτρηση της 
γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης 
(HbA1c), µιας εργαστηριακής 
παραµέτρου που σχετίζεται µε τον 
µέσο όρο των τιµών του σακχάρου 
του τελευταίου 3µήνου.

Σε κάθε επίσκεψη 
θα ελέγχονται:



Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω τι µου λέει ο 
γιατρός. Είναι ντροπή να του ζητάω να µου τα εξηγεί 
ξανά;

Και βέβαια δεν είναι ντροπή. Ο γιατρός σου είναι 
συνηθισµένος να δέχεται πολλές ερωτήσεις και είναι 
σηµαντικό να είναι ξεκάθαρο σε εσένα ότι σε απασχολεί. 
Κάνε µια λίστα µε τις ερωτήσεις σου πριν επισκεφτείς το 
γιατρό σου και βεβαιώσου ότι κατανοείς τις απαντήσεις που 
σου δίνει. Μπορείς να κρατάς σηµειώσεις για να µην ξεχνάς 
τίποτε. Βεβαιώσου επίσης ότι κατανοείς τι σηµαίνουν τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων. Μη φοβηθείς να ζητάς από 
τον γιατρό ή όποιο άλλο µέλος της Οµάδας ∆ιαβήτη να σου 
εξηγούν ότι δεν κατάλαβες. 

Το παιδί µου δε θέλει να πηγαίνει στο Εξωτερικό 
Ιατρείο. Τι να κάνω;

Στα περισσότερα Παιδο∆ιαβητολογικά Εξωτερικά Ιατρεία η 
προσπάθεια των υπευθύνων είναι να κάνουν τα παιδιά να 
αισθάνονται όµορφα.  Ίσως βοηθήσει να κρατάς το παιδί 
απασχοληµένο δηµιουργικά µε κάτι ευχάριστο, για αυτό να 
το ανταµείβεις για την καλή του διαγωγή µε ένα αγαπηµένο 
γεύµα ή µια ταινία. Συζήτησέ το και µε την Οµάδα ∆ιαβήτη 
αν το παιδί εξακολουθεί να αρνείται την επίσκεψη. 
Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο µπορεί να παρευρίσκονται 
και άλλα άτοµα εκτός της Οµάδας ∆ιαβήτη (για παράδειγµα 
ειδικευόµενοι γιατροί ή φοιτητές ιατρικής ή νοσηλευτικής). 
Αν αυτό αναστατώνει το παιδί σου ή εσένα, µπορείς να 
ζητήσεις να δεις την Οµάδα ∆ιαβήτη ιδιωτικά.

∆εν είµαι ικανοποιηµένος από τη φροντίδα που 
λαµβάνει το παιδί µου και εγώ από την Οµάδα 
∆ιαβήτη. Τι µπορώ να κάνω;

Προσπάθησε να δεις µε ψυχραιµία και αντικειµενικότητα τι 
σε ενόχλησε. Είναι καλύτερο να συζητήσεις κάτι που 
συνεχίζει να σε απασχολεί µε τον υπεύθυνο του Ιατρείου. 
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, µπορείς να απευθυνθείς και σε 
πιο ανώτερο επίπεδο. Ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα στην 
περιοχή σου, η παρακολούθηση του παιδιού µπορεί να 
µεταφερθεί σε άλλο Ιατρείο και να γίνεται από άλλη Οµάδα 
∆ιαβήτη.

Πιθανά προβλήµατα
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Ακούγονται διάφορα για τον διαβήτη, άλλωστε ζούµε σε 
εποχή υπερπληροφόρησης, ωστόσο δεν είναι όλα αληθινά. 
Το να γνωρίζεις την αλήθεια για τον διαβήτη, σε βοηθά να 
τον διαχειρίζεσαι αποτελεσµατικά και να µην πέφτεις θύµα 
παραπληροφόρησης. Για περισσότερες πληροφορίες 
µπορείς να παρακολουθήσεις το αντίστοιχο εκπαιδευτικό 
video της εισαγωγικής ενότητας της διαδικτυακής 
πλατφόρµας εκπαίδευσης που µπορείς να βρεις εδώ:  
dianadiabetes.gr/διαβατήριο

Κατά καιρούς διάφοροι µύθοι έχουν κυκλοφορήσει για το 
διαβήτη τύπου 1. Εδώ θα βρεις µερικούς:

Μύθοι σχετικά 
  µε τον ∆ιαβήτη
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«Τα παιδιά µε διαβήτη δεν θα φάνε γλυκό ξανά»

Αυτό είναι ΨΕΜΑ. Η ισορροπηµένη δίαιτα είναι ευεργετική 
για την υγεία, γι’ αυτό συστήνεται µια υγιεινή διατροφή 
χαµηλή σε κορεσµένα λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη. Αλλά, το 
καλό µε τους κανόνες είναι ότι έχουν και εξαιρέσεις. Και 
αυτό κάνει τη ζωή όµορφη. Το γλυκό «επιβάλλεται» σε 
ειδικές περιπτώσεις όπως γιορτές, πάρτι, κοινωνικές 
συναθροίσεις, κλπ.

«Τα παιδιά µε διαβήτη πρέπει να τρώνε µόνο προϊό-
ντα για διαβητικούς»

∆εν υπάρχει καµµιά επιβεβληµένη ανάγκη για κατανάλωση 
αποκλειστικά προϊόντων για διαβητικούς. ∆εν προσφέρουν 
κανένα όφελος, συνήθως είναι πιο πλούσια σε λιπαρά και 
θερµίδες και µπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές 
ενοχλήσεις. 
Τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα κράτη απαγορεύουν 
σε εταιρείες τη σήµανση κάποιων προϊόντων τους ως 
«για διαβητικούς»



«Τα άτοµα µε διαβήτη δεν µπορούν να συµµετέχουν 
σε αθλήµατα»

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Αντιθέτως, είναι πολύ καλό για το 
παιδί σου να είναι ενεργητικό. Η φυσική δραστηριότητα και 
η άσκηση έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες και µειώνουν 
τον κίνδυνο εµφάνισης επιπλοκών του διαβήτη.

«∆εν είναι ασφαλές να οδηγείς αν έχεις διαβήτη»

Το παιδί σου ΜΠΟΡΕΙ να οδηγεί όταν ενηλικιωθεί. 
Με την προϋπόθεση ότι θα έχει καλά ρυθµισµένο διαβήτη 
και θα παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

«Τα άτοµα µε διαβήτη δεν µπορούν να εργαστούν σε 
κάποια επαγγέλµατα»

Ο διαβήτης δεν πρέπει να σταµατήσει το παιδί σου από το 
να κάνει το επάγγελµα που επιθυµεί. Η µόνη δουλειά που 
δεν µπορεί να κάνει είναι στις ένοπλες δυνάµεις. Επιπλέον, 
κάποιες θέσεις εργασίας µπορεί να θέτουν νοµικές απαιτή-
σεις που να αποκλείουν άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1. Οι αποφάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
να εξατοµικεύονται. 
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www.dianadiabetes.gr, ∆ιαβητολογικό Ιατρείο Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.
www.ede.gr, Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία
www.ngda.gr, ∆ιαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
www.elodi.org, Ελληνική Οµοσπονδία για το ∆ιαβήτη
www.diabetestype1.gr, Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων µε ∆ιαβήτη
www.peand.gr, Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού ∆ιαβήτη
www.glikos-planitis.gr, Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων – Συλλόγων Ατόµων µε 
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (ΠΟΣΣΑΣ∆ΙΑ)

Προτεινόµενες 
διαδικτυακές ιστοσελίδες:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

www.ispad.org, ∆ιεθνής Εταιρεία Παιδικού και Εφηβικού ∆ιαβήτη
www.diabetes.org, Aµερικανική ∆ιαβητολογική Εταιρεία
www.joslin.org, Joslin Diabetes Center
www.childrenwithdiabetes.com
www.idf.org, ∆ιεθνές Ίδρυµα ∆ιαβήτη

ΞΕΝΕΣ



∆ΙΑΝΑ

Το Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό 
Ιατρείο της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
ιδρύθηκε από τον καθηγητή 
κ. Γεώργιο Κατζό και είναι το µοναδικό 
Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό Ιατρείο 
στη Βόρεια Ελλάδα αναγνωρισµένο µε 
ΦΕΚ (Τόµος Β΄678/16-11-1992). Από 
το 2014 λειτουργεί µε επιστηµονικά 
υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή 
κ. Αθανάσιο Χριστοφορίδη. Με την 
αρωγή εξαιρετικών ιατρών, αλλά και 
µε τη συνεργασία µιας οµάδας 
επαγγελµατιών υγείας προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε παιδιά και εφήβους 
µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη. 

Το όνοµα ∆ΙΑΝΑ προέρχεται από τα 
αρχικά ∆ιαβητολογικό Ιατρείο 
Α΄ Παιδιατρική Νέων Α.Π.Θ. και µας 
θυµίζει ότι θέλουµε να πετυχαίνουµε 
πάντα «∆ΙΑΝΑ» στους στόχους µας. 
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Bρείτε την ηλεκτρονική µορφή του 
διαβατηρίου στο: dianadiabetes.gr/διαβατήριο

Τι είναι
ο ∆ιαβήτης;
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