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

Μέτρηση
σακχάρου
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∆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. 



Μέτρηση σακχάρου 

1. Σακχαρόµετρο 

2. Σύστηµα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM)

Υπογλυκαιµία 

Υπεργλυκαιµία

∆ιορθωτική δόση ινσουλίνης 

Μέτρηση κετονών – ∆ιαβητική Κετοξέωση 
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Περιεχόµενα





Πώς γίνεται 
η µέτρηση  
Υπάρχουν πολλές διαθέσιµες στην αγορά συσκευές για τη µέτρηση του σακχάρου. 
Η Οµάδα ∆ιαβήτη σου θα σε βοηθήσει να επιλέξεις την καταλληλότερη για σένα.
∆ύο είναι οι βασικοί τύποι των συσκευών µε τις οποίες µπορούµε να µετρήσουµε το 
σάκχαρο:

1
Σακχαρόµετρο

2
Συσκευή συνεχούς 
καταγραφής της γλυκόζης 
(CGM - continuous glucose 
monitoring)
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ΠΟΤΕ ΜΕΤΡΑΩ

1. Σακχαρόµετρο

Η µέτρηση του σακχάρου είναι καλό να γίνεται τακτικά, 
5-7 φορές την ηµέρα 

>2 ώρες >2 ώρες

Σε περίπτωση που το παιδί 
δεν αισθάνεται καλά ή επί 
εµφάνισης συµπτωµάτων 
υπογλυκαιµίας 
(δες αντίστοιχο κεφάλαιο) 

8:00 14:00
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Σε σχέση µε το φαγητό:
•  πριν τα κυρίως γεύµατα (πρωινό, 

µεσηµεριανό, βραδινό), 
•  πριν τα σνακ (δεκατιανό, 

απογευµατινό) και 
•  προ ύπνου.

>2 ώρες

>1 ώρα

Σε σχέση µε την άσκηση:
•  Πριν την άσκηση και µε την ολοκλήρωση αυτής
•  Στη µέση της άσκησης, όταν αυτή διαρκεί 

περισσότερο από 60 λεπτά της ώρας

24:0018:00
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Στη διάρκεια της βραδιάς είναι 
καλό να γίνεται: 

•  το πρώτο διάστηµα,
•  σε περιπτώσεις αλλαγής της δόσης 

της 24ωρης ινσουλίνης και 
•  επί συµπτωµάτων υπογλυκαιµίας 

(ανήσυχος ύπνος, υπερβολική 
εφίδρωση, κ. ά.)



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

• Συσκευή σακχαρόµετρου

• Στυλό για εύκολο τρύπηµα 
  (µε τη χρήση σκαρφιστήρα µίας χρήσης)

• Ταινίες µέτρησης σακχάρου

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ

1. Πλένω τα χέρια µε νερό

•  Στεγνώνω σχολαστικά τα χέρια
•  Αποφεύγω τη χρήση οινοπνεύµατος
•  Αποφεύγω τη χρήση µωροµάντηλων (η γλυκερίνη που µπορεί 
    να περιέχουν επηρεάζει τη µέτρηση)

3. Χρήση του στυλού για εύκολο τρύπηµα
 
•  Κάθε φορά χρησιµοποιώ καινούριο σκαρφιστήρα 
•  ∆εν µοιράζοµαι ΠΟΤΕ το στυλό τρυπήµατος µε άλλο άτοµο
•  Ρυθµίζω την ένταση τρυπήµατος στη µικρότερη δυνατή που να 
   δίνει σταγόνα αίµατος

4. Ασκώ ήπιες µαλάξεις στο δάκτυλο για να πάρω 
µια ικανοποιητική σταγόνα αίµατος

5. Τοποθετώ τη σταγόνα αίµατος στην ταινία µέτρησης
 
•  Φέρνω προσεκτικά σε επαφή το ενδεδειγµένο σηµείο της ταινίας 
    µέτρησης µε τη σταγόνα του αίµατος

6

2. Ετοιµάζω το σακχαρόµετρο
 
•  Τοποθετώ µια ταινία συµβατή µε το σακχαρόµετρο που χρησιµοποιώ
•  ∆εν πιάνω την ταινία από το σηµείο όπου θα τοποθετήσω τη σταγόνα 
   αίµατος  

•  Βεβαιώνοµαι ότι τα χέρια είναι ζεστά – έτσι είναι ευκολότερο να πάρω σταγόνα αίµατος και  
   δεν πονάει τόσο πολύ
•  Χρησιµοποιώ την πλάγια επιφάνεια των δακτύλων
•  Αλλάζω και χρησιµοποιώ όλα τα δάκτυλα έτσι ώστε να µην γίνει το τσίµπηµα επώδυνο



7. Αποµακρύνω την ταινία µέτρησης και τον σκαρφιστήρα σε κατάλληλο δοχείο

•  Τοποθετώ ένα νέο σκαρφιστήρα αµέσως µετά τη χρήση, ώστε ο στυλός για 
εύκολο τρύπηµα να είναι άµεσα διαθέσιµος για µελλοντική χρήση

•  Αποθηκεύω τις ταινίες µέτρησης µέσα στο κουτί φύλαξης τους ή στην 
προστατευτική τους συσκευασία και µαζί µε το σακχαρόµετρο τα τοποθετώ 
κάπου όπου η θερµοκρασία είναι θερµοκρασία δωµατίου - υψηλή θερµο-
κρασία µπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποτέλεσµα

Υπόδειγµα 
ηµερολογίου 
αυτοελέγχου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

•  Τα µεγαλύτερα παιδιά µπορεί να κάνουν τη µέτρηση του σακχάρου µόνα τους, πάντα όµως 
µε την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενήλικα, ο οποίος και θα ερµηνεύσει το αποτέλεσµα

•  Προσέχω πάντα την ηµεροµηνία λήξης των ταινιών µέτρησης και δεν χρησιµοποιώ τις 
ταινίες αν έχουν λήξει

•  Το σακχαρόµετρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια
•  Καλό είναι να έχω πάντα ένα επιπλέον, αναπληρωµατικό σακχαρόµετρο σε περίπτωση που 

αυτό που χρησιµοποιώ έχει χαλάσει

6. Παίρνω την τιµή του σακχάρου

•  Κάποια δευτερόλεπτα µετά, στην οθόνη του σακχαρόµετρου θα εµφανιστεί 
η τιµή του σακχάρου

•  Καταγράφω αυτήν την τιµή στο ηµερολόγιο αυτοελέγχου
•  Ξέρω τα επιθυµητά όρια του σακχάρου, όπως και τι κάνω σε περίπτωση 

που το σάκχαρο είναι εκτός (δες αντίστοιχο κεφάλαιο)
•  Είναι καλό το σακχαρόµετρο να έχει σωστά ενηµερωµένη ώρα και ηµερο-

µηνία ώστε να µπορώ να ανακαλέσω σωστά τις αποθηκευµένες τιµές του 
σακχάρου και να εκµεταλλευτώ στο έπακρο τις δυνατότητες του ενσωµατω-
µένου λογισµικού που τα περισσότερα σύγχρονα σακχαρόµετρα διαθέτουν
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Η συσκευή συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης (για ευκολία θα το αποκαλούµε CGM από 
εδώ και πέρα) έχει έναν µικρό αισθητήρα που βρίσκεται κάτω από το δέρµα. Με τον τρόπο 
αυτό µετρά συνεχώς το σάκχαρο, µέρα και νύχτα. Μπορεί να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
ειδοποιήσεων σε περίπτωση που οι τιµές του σακχάρου είναι χαµηλές ή υψηλές. Καθώς η 
µέτρηση του σακχάρου γίνεται κάθε λίγα λεπτά, εµφανίζονται οι τάσεις στις µεταβολές του 
σακχάρου ακόµη και µε τη µορφή γραφηµάτων. Αυτό βοηθά στην πιο ακριβή ρύθµιση του 
σακχάρου καθώς παρουσιάζει λεπτοµερώς την αλληλεπίδραση της ινσουλίνης µε το φαγητό 
ή την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στις µεταβολές του σακχάρου. 

2. Συσκευή συνεχούς καταγραφής 
της γλυκόζης (CGM – Continuous 
Glucose Monitoring)

 

Το CGM αποτελείται από 3 µέρη:

Τον αισθητήρα που τοποθετείται κάτω από το δέρµα

Η τοποθέτηση του αισθητήρα γίνεται ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Η είσοδος του κάτω από το δέρµα γίνεται συνήθως µε τη χρήση συσκευής µιας χρήσης που 
διαθέτει «µηχανισµό σφραγίδας». Με τον τρόπο αυτό εισάγεται ο αισθητήρας κάτω από το 
δέρµα και αυτόµατα αφαιρείται το µεταλλικό στοιχείο. Η µέτρηση του σακχάρου γίνεται στο 
διάµεσο υγρό (υγρό που υπάρχει µεταξύ των κυττάρων). Η διάρκεια ζωής του αισθητήρα 
ποικίλλει (συνήθως από 6-14 ηµέρες).

Τον ποµπό που µεταδίδει το αποτέλεσµα

Το αποτέλεσµα που λαµβάνει ο αισθητήρας µεταδίδεται µε τη βοήθεια του ποµπού που 
βρίσκεται, είτε ενσωµατωµένος στον αισθητήρα, είτε κάθεται πάνω σε αυτόν. Η µέτρηση του 
σακχάρου γίνεται αυτόµατα ανά χρονικά διαστήµατα που και αυτά ποικίλλουν ανάλογα µε 
τον κατασκευαστή του CGM (ανά λεπτό ή ανά 5λεπτο).

Τη συσκευή ανάγνωσης 

Αυτή µπορεί να είναι ξεχωριστή συσκευή ή η ανάγνωση του αποτελέσµατος να γίνεται πάνω 
στην αντλία ινσουλίνης ή ακόµη και σε συσκευή κινητού τηλεφώνου ή tablet. Στην τελευταία 
περίπτωση υπάρχει και η δυνατότητα αποµακρυσµένης αποστολής του αποτελέσµατος µέσω 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για οδηγίες τοποθέτησης του CGM ακολουθήσε τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή. Μπορείς 
συνήθως να βρεις αναλυτικές οδηγίες στις εµπορικές συσκευασίες. Η Οµάδα ∆ιαβήτη µπορεί 
επίσης να σε βοηθήσει σε αυτό.
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Το 2015 κυκλοφόρησε συσκευή CGM που συνδύαζε τα γνωρίσµατα του CGM µε την 
ιδιότητα της κατ’ επίκλησης µέτρησης του σακχάρου µε «σκανάρισµα» του αισθητήρα. 
Η τεχνολογία που χρησιµοποίησε για τη µετάδοση του αποτελέσµατος από τον αισθητήρα 
στη συσκευή ανάγνωσης ονοµάστηκε flash glucose monitoring. Τα πλεονεκτήµατα του 
συγκεκριµένου συστήµατος ήταν η µεγάλη διάρκεια ζωής του αισθητήρα (14 ηµέρες) και η 
απουσία ανάγκης για βαθµονόµηση µε µέτρηση µε σακχαρόµετρο. Με τον τρόπο αυτό, 
πολλοί ασθενείς µε διαβήτη τύπου 1 και οι γονείς τους ήρθαν σε επαφή µε την τεχνολογία, 
είδαν ότι δεν είναι δύσκολο να έχουν στο σώµα τους ένα εξάρτηµα για όλο το 24ωρo και 
έτσι προχώρησαν την αντιµετώπιση του διαβήτη τους και µε άλλες συσκευές τεχνολογίας 
(π.χ. αντλία ινσουλίνης ή σύστηµα CGM  και αντλία ινσουλίνης – δες αντίστοιχο κεφάλαιο).  

Έλεγχος γλυκόζης µε τεχνολογία flash  

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

•  Ελέγχει το σάκχαρο συνεχώς, µέρα και νύχτα
•  ∆είχνει αν το σάκχαρο ανεβαίνει ή πέφτει και άρα 

σε βοηθάει να πάρεις πιο γρήγορα αποφάσεις
•  Λιγότερες µετρήσεις µε τρύπηµα δακτύλου
•  Έχει ειδοποιήσεις για χαµηλά ή υψηλά
•  Μπορεί να σε βοηθήσει µε τις υπογλυκαιµίες
•  Μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις καλύτερη ρύθµιση
•  Η προοπτική επαρκούς επικοινωνίας µε την αντλία 

µπορεί να κάνει τη ρύθµιση του σακχάρου πιο 
εύκολη και αποτελεσµατική
 

•  Πολλές πληροφορίες τελικά 
σε µπερδεύουν

•  Μετράς ακόµη σάκχαρο για 
βαθµονόµηση

•  ∆εν σου αρέσει να έχεις κάτι 
πάνω σου

•  Είναι ακριβό

Υπέρ και Κατά της Χρήσης CGM



Υπογλυκαιµία

∆ιακρίνονται ανάλογα µε τη βαρύτητα της υπογλυκαιµίας:
Ήπια: ωχρότητα, πείνα, τρόµος, εφίδρωση, µυρµηγκιάσµατα
Μέτρια: δυσκολία στη συγκέντρωση, σύγχυση, αλλαγές στη συµπεριφορά, αργή οµιλία, νύστα
Σοβαρή: υπερβολική νύστα, απώλεια συνείδησης, σπασµοί
ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ 
ΕΠΙ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

Ορισµός 
Υπογλυκαιµία είναι η χαµηλή τιµή του σακχάρου, 
κάτω από 70 mg/dl.

Συµπτώµατα

Υδατάνθρακες

Γρήγορης απορρόφησης

15 gr

10 gr

3 καραµέλες dextrose
100 ml χυµού*
100 ml ροφήµατος µε ζάχαρη
2 ζελεδάκια

5 καραµέλες dextrose
150 ml χυµού*
150 ml ροφήµατος µε ζάχαρη
3 ζελεδάκια

* Σηµείωση: κάποιοι παραγωγοί χυµών ελαττώνουν την περιεκτικότητα σε πρόσθετα 
σάκχαρα των χυµών τους. Είναι σηµαντικό να ελέγχεις την περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
των χυµών που χρησιµοποιείς για τη διόρθωση της υπογλυκαιµίας.
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Αργής απορρόφησης

2 κρακεράκια
1 µπισκότο digestive

3 κρακεράκια
1,5 µπισκότο digestive
1 µικρή µπανάνα
1 φέτα ψωµί



Γενικές αρχές αντιµετώπισης της υπογλυκαιµίας
•  ∆εν αφήνουµε ποτέ µόνο το παιδί
•  Ησυχάζουµε µόνο όταν το σάκχαρο ανέβει στα κανονικά όρια
•  Καταγράφουµε το επεισόδιο της υπογλυκαιµίας στο ηµερολόγιο αυτοελέγχου ώστε να το 

συζητήσουµε µε την Οµάδα ∆ιαβήτη στην καθιερωµένη επίσκεψή µας στο ιατρείο
•  Επικοινωνούµε άµεσα µε την Οµάδα ∆ιαβήτη αν το επεισόδιο είναι σοβαρό ή αν τα 

επεισόδια υπογλυκαιµίας επαναλαµβάνονται τακτικά

Αντιµετώπιση ήπιας/µέτρια υπογλυκαιµίας
Βήµα 1: ∆ώσε 10-15gr υδατανθράκων γρήγορης απορρόφησης
Βήµα 2: Περίµενε 10-15 λεπτά και µέτρα ξανά το σάκχαρο 
Βήµα 3: Αν το σάκχαρό σου είναι κάτω από 70mg/dl επέστρεψε στο βήµα 1
Αν το σάκχαρο είναι πάνω από 70mg/d, συνέχισε µε το κανονικό σου πρόγραµµα.

Αντιµετώπιση βαριάς υπογλυκαιµίας
Σε περίπτωση που το παιδί είναι πολύ ζαλισµένο, δεν συνεργάζεται ή είναι αναίσθητο:

Βήµα 1:
Τοποθέτησε το παιδί σε πλάγια θέση

Βήµα 2: 
∆ώσε γλυκαγόνη
ΚΑΛΕΣΕ ΑΜΕΣΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 
ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ

Ενδοµυϊκά (δες τεχνική χορήγησης)

•  0,5 mg (µισή ένεση): 
    Σε παιδιά <25 kg ή αν το βάρος 
    είναι άγνωστο σε παιδιά < 6 ετών

•  1 mg (ολόκληρη ένεση)
    Σε παιδιά >25 kg ή > 6 ετών

   ΑΝ ∆ΕΝ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
   ΚΑΛΕΣΕ ΑΜΕΣΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ  

Ενδορρινικά (δες τεχνική χορήγησης)

•  3 mg (ολόκληρο φιαλίδιο): 
    Σε παιδιά > 4 ετών
•  Επανάληψη της δόσης µετά 
   15 λεπτά αν δεν υπάρχει ανταπόκριση
•  ΑΝ ∆ΕΝ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
   ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

        ΚΑΛΕΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Βήµα 3:
∆ώσε 10-15gr υδατανθράκων από το 
στόµα µόλις το παιδί ανακτήσει αισθήσεις. 
Το παιδί µπορεί να έχει ναυτία και τάση 
για εµετό 10-20 λεπτά µετά τη γλυκαγόνη.

Βήµα 4:
Επικοινώνησε µε την Οµάδα ∆ιαβήτη και 
πήγαινε στο εφηµερεύον νοσοκοµείο αν το 
παιδί είχε µία σοβαρή υπογλυκαιµία.     

Μικρότερα παιδιά 
µπορεί να χρειάζονται 

λιγότερους υδατάνθρακες 
για τη διόρθωση της 

υπογλυκαιµίας

“
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Τεχνική χορήγησης γλυκαγόνης

1. Ενδοµυϊκά

Αφαίρεσε το πορτοκαλί καπάκι της 
συσκευασίας µε τη σκόνη

Τράβηξε το καπάκι της προγεµισµένης 
ένεσης που περιέχει αποστειρωµένο νερό

Προώθησε τη βελόνα της σύριγγας στο 
φιαλίδιο µε τη σκόνη

Κράτησε µαζί τη σύριγγα και το φιαλίδιο 
µε τη σύριγγα να βρίσκεται σταθερά µέσα 
σε αυτό. Πίεσε το έµβολο της σύριγγας.

Απαλά ανακίνησε τη σύριγγα και το 
φιαλίδιο µέχρι η σκόνη να διαλυθεί 
πλήρως

Αναποδογύρισε το σύµπλεγµα µε το 
φιαλίδιο προς τα πάνω και τη σύριγγα 
προς τα κάτω. Τράβηξε το έµβολο και 
αργά µετέφερε όλο το υγρό στη σύριγγα.

1

2

3

4

5

6
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Κράτησε το σύµπλεγµα όπως στην 
εικόνα. ∆ιάλεξε τη δόση της γλυκαγόνης 
για τον ασθενή σου (δες κείµενο)

∆ιάλεξε το σηµείο της ένεσης

Με το ένα χέρι σήκωσε το δέρµα στο 
σηµείο της ένεσης και µε το άλλο χέρι 
κάνε την ένεση πιέζοντας το έµβολο 
µέχρι να αδειάσει η σύριγγα

Βγάλε την ένεση και κάνε ήπιες 
µαλάξεις στο σηµείο

7

8

9

Αφαίρεσε πιθανές φυσαλίδες χτυπώντας 
απαλά τη σύριγγα και πιέζοντας το 
έµβολο προς τα πάνω έχοντας ακόµη τη 
σύριγγα µέσα στο φιαλίδιο

10

11
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Κράτα τη συσκευή µεταξύ των 
δακτύλων και του αντίχειρα. 
Μην πιέσεις το έµβολο ακόµα.

Πάτησε το έµβολο µέχρι το τέλος. 
Η δόση θεωρείται ότι χορηγήθηκε όταν 
η πράσινη γραµµή δεν φαίνεται πια.

Εισήγαγε απαλά την κορυφή στο ένα 
ρουθούνι µέχρι τα δάκτυλα να 
ακουµπήσουν τη µύτη.

1

2

3

Τεχνική χορήγησης γλυκαγόνης

2. Ενδορρινικά
Αφαίρεσε τη συσκευή από τη συσκευασία της ανοίγοντας το καπάκι.
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Αίτια Πρόληψη

Αίτια υπογλυκαιµίας και Πρόληψη 

Έµετοι
∆ιάρροια
Ανορεξία

Λάθος στη δόση
Όχι σωστή αναλογία 

υδατανθράκων/ινσουλίνη

Έντονη άσκηση
Όχι προσαρµογή της ινσουλίνης 

ή όχι λήψη υδατανθράκων 
στην άσκηση

Υπερεκτίµηση των 
υδατανθράκων

∆εν έφαγε όλο το γεύµα

Αλλαγή προγράµµατος
Ζέστη / Ζεστό µπάνιο

Άγχος, Αλκοόλ

Συχνός έλεγχος σακχάρου
Ελάττωση ινσουλίνης

Κανόνες µέρας ασθένειας

Προσαρµογή της αναλογίας 
αν η υπογλυκαιµία επιµένει 

(π.χ. από 1:12 σε 1:15 )

Έλεγχος σακχάρου πριν και µετά 
την άσκηση. Προσαρµογή 

ινσουλίνης/υδατανθράκων

Εκπαίδευση στον υπολογισµό των 
υδατανθράκων της τροφής.
Μίλησε µε τον διαιτολόγο

Τακτικός έλεγχος σακχάρου

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΦΑΓΗΤΟ
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Υπεργλυκαιµία

Πολλές φορές η υπεργλυκαιµία δεν προκαλεί κανένα απολύτως σύµπτωµα. 
Παρ’ όλα αυτά, αν συστηµατικά βλέπεις αυξηµένες τιµές σακχάρου είναι καλό να το συζητή-
σεις µε την Οµάδα ∆ιαβήτη ώστε να κάνεις αλλαγές στις δόσεις ινσουλίνης. 

•  Μέτρησε κετόνες όταν η τιµή της γλυκόζης είναι συνεχώς > 250 mg/dl (δες αντίστοιχο 
κεφάλαιο)

•  ∆ώσε αρκετό νερό

•  Βρες την αιτία της υπεργλυκαιµίας, διόρθωσέ την κατάλληλα αλλά και προσπάθησε να την 
προλάβεις για την επόµενη φορά

•  Κατέγραψε το γεγονός στο ηµερολόγιο αυτοελέγχου και την πιθανή αιτία

Ορισµός 
Υπεργλυκαιµία είναι ο όρος που χρησιµοποιούµε για την 
υψηλή τιµή του σακχάρου. Και ενώ τα επιθυµητά όρια του 
σακχάρου είναι συνήθως 70-140 mg/dl, σε τιµές σακχάρου 
πάνω από 250 mg/dl πρέπει να λαµβάνουµε ιδιαίτερα µέτρα. 

Πιθανά συµπτώµατα

Αντιµετώπιση υπεργλυκαιµίας
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Υπολογισµός της διορθωτικής δόσης:
Για να υπολογίσεις τις µονάδες γρήγορης ινσουλίνης που πρέπει να κάνεις για να 
διορθώσεις µια υπεργλυκαιµία πρέπει να ξέρεις πόσες µονάδες σακχάρου ρίχνει µία µονάδα 
γρήγορης ινσουλίνης. Ο αριθµός αυτός ονοµάζεται ευαισθησία και τον υπολογίζεις µε βάση 
το σύνολο των µονάδων που σε συνηθισµένες συνθήκες κάνει το παιδί (µονάδες γρήγορης 
και µονάδες αργής ινσουλίνης) και σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

•  ∆ιορθωτική δόση γίνεται µόνο µε γρήγορη ινσουλίνη. Αν το παιδί χρειάζεται διόρθωση την 
ώρα που κάνει την αργή ινσουλίνη, κάνεις 2 ενέσεις ινσουλίνης (αργή και γρήγορη)

•  Η ευαισθησία είναι καλό να επαναπροσδιορίζεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, ιδιαίτερα 
όταν συµβαίνουν σηµαντικές αλλαγές στις αναλογίες της γρήγορης ινσουλίνης ή στις µονάδες 
της αργής ινσουλίνης. Μην το παρακάνεις µε το να υπολογίζεις καινούρια ευαισθησία µε 
την ηµερήσια δόση ινσουλίνης της προηγούµενης µέρας. ∆εν είναι βοηθητικό και θα σε 
αποσυντονίσει.

•  ∆ιορθωτική δόση γίνεται ιδανικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργή ινσουλίνη (2-2,5 
ώρες µετά από προηγούµενη χορήγηση γρήγορης ινσουλίνης ή σε περίπτωση χρήσης αντλίας, 
η αντλία ενηµερώνει για τις µονάδες ενεργής ινσουλίνης που υπάρχουν στον οργανισµό και τις 
οποίες αφαιρείς από τη διορθωτική δόση)

•  Σε περίπτωση που η διορθωτική δόση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή σε περίπτωση που 
υπερδιορθώνει την υπεργλυκαιµία οδηγώντας σε υπογλυκαιµία, συζήτησέ το µε την Οµάδα 
∆ιαβήτη. 

Για παράδειγµα αν ένα παιδί κάνει 6 µονάδες αργής ινσουλίνης το βράδυ και συνήθως 2,5 
µονάδες γρήγορης το πρωί, 3,5 το µεσηµέρι και 3 το βράδυ, το σύνολο των ηµερησίων 
µονάδων είναι 15. Με βάση τον προηγούµενο κανόνα, η ευαισθησία του είναι 1800 : 15= 
120. Αυτό σηµαίνει ότι µία µονάδα γρήγορης ινσουλίνης ρίχνει το σάκχαρο κατά 120 mg/dl.

Ευαισθησία = -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800

Ηµερήσιο σύνολο µονάδων ινσουλίνης (αργή + γρήγορη)

Στο προηγούµενο παράδειγµα, αν η αυξηµένη τιµή είναι 285, η διορθωτική δόση θα είναι: 
(285-100)/120= 1,54. Και φυσικά στρογγυλοποιούµε στην κοντινότερη µισή µονάδα, άρα 
1,5 µονάδα.

Ο κανόνας µε τον οποίο υπολογίζονται οι µονάδες της διορθωτικής δόσης είναι ο ακόλουθος:

∆ιορθωτική ∆όση = ----------------------------------------------------------------------------------------------
Ευαισθησία

Τιµή σακχάρου που έχω – Τιµή σακχάρου που θέλω (100mg/dl)
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Αίτια Πρόληψη

Αίτια υπεργλυκαιµίας και Πρόληψη 

Λοίµωξη.
Υψηλός πυρετός

Παράλειψη/ανεπαρκής δόσης
Πρόβληµα στα σηµεία ένεσης

Τεχνικό πρόβληµα
Κακή συντήρηση ινσουλίνης

Ελαττωµένη δραστηριότητα
Όχι προσαρµογή της ινσουλίνης ή 

των υδατανθράκων στη 
συγκεκριµένη άσκηση

Υποεκτίµηση των υδατανθράκων 
του γεύµατος. Λάθος εκτίµηση 

υδατανθράκων ετικέτας.
Λήψη φαγητού χωρίς ινσουλίνη.
Υπερδιόρθωση υπογλυκαιµίας

Αλλαγή προγράµµατος.
Άγχος. Έµµηνος ρύση.

Ψευδώς αυξηµένη τιµή (όχι καλή 
καθαριότητα των χεριών)

Μίλα µε τον Παιδίατρό σου.
∆ώσε διορθωτική δόση.

Κανόνες µέρας ασθένειας.

Αλλαγή της αναλογίας 
αν η υπεργλυκαιµία επιµένει 

(π.χ. από 1:12 σε 1:10 ).
Προσοχή στα σηµεία ένεσης.
Έλεγξε τις συσκευές (αντλία, 

καθετήρας, πένες κλπ)

Έλεγχος σακχάρου πριν και µετά 
την άσκηση. Προσαρµογή 

ινσουλίνης/υδατανθράκων

Εκπαίδευση στον υπολογισµό των 
υδατανθράκων της τροφής.
Μίλησε µε τον διαιτολόγο.

Χορήγηση ινσουλίνης ακόµη 
και στα σνακ.

Τακτικός έλεγχος σακχάρου.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΦΑΓΗΤΟ
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Μέτρηση κετονών – 
∆ιαβητική κετοξέωση
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΤΟΝΕΣ;

Έµαθες ήδη ότι όταν το σώµα δεν έχει ινσουλίνη, δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τη γλυκόζη 
ως πηγή ενέργειας και καταφεύγει σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως είναι το λίπος. 
Αυτή όµως η διαδικασία παράγει τοξικά προϊόντα που ονοµάζονται κετόνες και µπορεί να 
οδηγήσουν στην εµφάνιση µιας επείγουσας κατάστασης που ονοµάζεται 
διαβητική κετοξέωση. 

Συµπτώµατα διαβητικής κετοξέωσης 

Χαµηλά επίπεδα κετονών δεν προκαλούν κάτι στον οργανισµό, αλλά όταν αυτές συσσωρευ-
θούν µπορεί να προκαλέσουν συµπτώµατα όπως πόνο στην κοιλιά και έµετο. Σε πολύ 
υψηλές συγκεντρώσεις το παιδί δεν αισθάνεται καλά, οι έµετοι και ο πονόκοιλος επιδεινώνο-
νται και το παιδί µπορεί να αναπνέει γρήγορα. Η διαβητική κετοξέωση είναι επείγουσα 
κατάσταση και η αντιµετώπισή της απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκοµείο. Συνήθως εµφανίζεται 
κατά τη διάγνωση ενός παιδιού µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, υπάρχει όµως η περίπτωση 
να εµφανιστεί και σε ήδη διαγνωσµένα παιδιά όταν δεν επαρκεί η χορηγούµενη ινσουλίνη ή 
όταν υπάρχει κάποια ασθένεια.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ
ΠΟΝΟΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΚΕΤΟΝΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΝΑΠΝΟΗ

ΕΜΕΤΟΙ

Συµπτώµατα
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Πότε µετράω κετόνες
•  Αν το παιδί δεν αισθάνεται καλά, πονάει η κοιλιά του ή κάνει εµέτους.
•  Αν το σάκχαρο του παιδιού είναι πάνω από 250 mg/dl
•  Αν το παιδί αναπνέει γρήγορα

 

Πώς µετράω κετόνες
Οι κετόνες µπορεί να µετρηθούν στο αίµα (που είναι προτιµότερο) ή στα ούρα. Κάποια από τα 
σακχαρόµετρα που κυκλοφορούν στο εµπόριο έχουν τη δυνατότητα µέτρησης και κετονών, 
απλά µε τη χρήση ειδικών ταινιών για τη µέτρηση κετονών. Συνήθως τις ταινίες αυτές τις 
βρίσκεις σε αναγνωριστικές συσκευασίες µε χαρακτηριστικό µωβ χρώµα. 
Η ερµηνεία του αποτελέσµατος της µέτρησης των κετονών στο αίµα είναι η ακόλουθη:

Τιµή < 0,6mmol/L
H τιµή είναι φυσιολογική. 
Σε περίπτωση όµως που η υψηλή 
τιµή του σακχάρου επιµένει ή η 
συµπτωµατολογία δεν υποχωρεί, 
είναι καλό να επαναλάβεις τη 
µέτρηση µετά από 1-2 ώρες.

20

Τιµή: 0,6-1,5mmol/L
H τιµή δείχνει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες 
σηµαντικές ενέργειες:

•  Είναι σηµαντικό να ακολουθήσεις τις οδηγίες που έχεις από 
την Οµάδα ∆ιαβήτη ή να επικοινωνήσεις άµεσα µαζί τους. 

•  ∆ώσε πολλά υγρά–κυρίως νερό. Κάτι τέτοιο µπορεί να είναι 
δύσκολο ιδίως όταν υπάρχουν έµετοι και πονόκοιλος.

•  Κάνε διορθωτική δόση ινσουλίνης. 
•  Σύστησε ξεκούραση–µην επιτρέψεις έντονη δραστηριότητα. 
•  Μέτρα τακτικά σάκχαρο αλλά και κετόνες.

Τιµή >1,5mmol/L
Είναι ενδεικτική τιµή παρουσίας διαβητι-
κής κετοξέωσης. Επικοινώνησε µε την 
Οµάδα ∆ιαβήτη επειγόντως – πιθανόν να 
χρειαστεί εισαγωγή στο νοσοκοµείο.  



∆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

Μέτρηση
σακχάρου
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