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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. 
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Χορήγηση ινσουλίνης
Η ινσουλίνη είναι ορµόνη που παράγεται στα β-κύτταρα του παγκρέατος. Βοηθά τη 
γλυκόζη να εισέλθει στα κύτταρα και εκεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. 
Τα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 δεν παράγουν την ινσουλίνη που χρειάζονται 
και γι’ αυτό είναι απαραίτητο η ινσουλίνη να δοθεί εξωγενώς µε τη βοήθεια ένεσης ή µε 
τη χρήση αντλίας.  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ινσουλίνης, οι οποίοι ταξινοµούνται ανάλογα µε τον τρόπο 
δράσης τους και κυρίως ανάλογα µε την έναρξη δράσης, την κορυφή της δράσης και τη 
διάρκεια της δράσης τους.  
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα εµπορικά ονόµατα, οι χρόνοι έναρξης δράσης και η 
διάρκεια δράσης των µορφών ινσουλίνης που κυκλοφορούν.

H παρουσία πολλών µορφών ινσουλίνης, µε πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
επιτρέπει την εξατοµίκευση ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε ασθενή και µε σκοπό την καλύτερη 
και ακριβέστερη µίµηση της ενδογενούς παραγωγής ινσουλίνης. 

∆ράση Έναρξη (h) Κορυφή (h) ∆ιάρκεια (h)Ονοµασία

0,1-0,2

1-3

Regular 
(Humulin®, Actrapid®)

Ισοφανική 
(NPH, Protaphane)

Glargine U300 
(Toujeo®)

Degludec (Tresiba®)

Detemir (Levemir®)

Glargine (Lantus®)

Ανάλογα 
Υπερταχείας 
∆ράσης

Ταχείας
∆ράσης
Ενδιάµεσης 
∆ράσης

Ανάλογα 
Μακράς 
∆ράσης

0,5-1 2-4

2-4 4-12

1-2 4-7

2-4 8-12

2-6 -

0,5-1,5 -

3-5

5-8

12-24

20-24

22-24

30-36

>42

0,15-0,35

Faster Aspart (Fiasp®)

Aspart (NovoRapid®)

Glulisine (Apidra®)

Lispro (Humalog®)
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Εντατική ινσουλινοθεραπεία 

Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποιηµένη ινσουλινοθεραπεία σκοπεύει στην ακριβέστερη 
µίµηση της ενδογενούς παραγωγής ινσουλίνης προσφέροντας καλύτερη ρύθµιση του 
σακχάρου µε µεγαλύτερη ευελιξία στο ηµερήσιο πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει ότι όχι µόνο οι 
ώρες των γευµάτων αλλά και οι ποσότητες των υδατανθράκων που αυτά περιέχουν µπορεί 
να είναι ευέλικτα. Με απλά λόγια προσαρµόζουµε τον διαβήτη στη ζωή µας και όχι τη 
ζωή µας στον διαβήτη.

Η ινσουλίνη µπορεί να δοθεί µε 3 τρόπους:

3. Αντλία ινσουλίνης

1. Σύριγγα ινσουλίνης

2. Στυλός ινσουλίνης
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Κάποιες ερωτήσεις που δεν
µπορούν να περιµένουν

ΟΧΙ
Η ινσουλίνη είναι µια πρωτεΐνη που καταστρέφεται από τα 
οξέα στο στοµάχι. Ο µόνος τρόπος για να δοθεί σωστά είναι 
να γίνει σαν ένεση και να µπει κάτω από το δέρµα ώστε να 
απορροφηθεί σωστά.

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ
Η ινσουλίνη που χρησιµοποιούν συνήθως τα παιδιά είναι 
διαυγής (χωρίς χρώµα). Αν το χρώµα γίνει θολό (άσπρο ή 
γκρι, σαν γάλα) αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι η ινσουλίνη που 
κάνουµε και είναι συνήθως διαφανής έχει χαλάσει ή έχουµε 
λάθος ινσουλίνη! Πάντα να ελέγχεις την ηµεροµηνία λήξης και 
ποτέ να µην χρησιµοποιείς ινσουλίνη της οποίας έχει περάσει 
η ηµεροµηνία λήξης.

Υπάρχει ινσουλίνη σε χάπι;

Χαλάει η ινσουλίνη;
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Υπάρχουν τεχνικές, χειρισµοί και τρόποι που µπορεί να 
βοηθήσουν το παιδί να αισθάνεται λιγότερο πόνο κατά την 
ένεση της ινσουλίνης. Συζήτησε σχετικά µε την Οµάδα 
∆ιαβήτη που παρακολουθεί το παιδί. 

Το παιδί µου δεν θέλει να κάνει ενέσεις. Τι κάνω;
Είναι δύσκολο να δικαιολογήσεις σε ένα µικρό παιδί το λόγο 
που πρέπει να κάνει συχνά ενέσεις, αλλά πρέπει να καταλάβει 
ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα 
επιλογής σε κάτι άλλο: σε ποιο σηµείο να κάνει την ένεση (και 
πάλι µε τους γνωστούς περιορισµούς), ποιος να κάνει την 
ένεση, πού να κάθεται όταν κάνει την ένεση και άλλα. Επίσης 
µπορεί να έχουν έναν βοηθό στην ένεσή τους (το αγαπηµένο 
του παιχνίδι ή την Κόκο), ή να επιλέγουν το βιβλίο ή το 
κινούµενο σχέδιο που θα βλέπουν. Μπορούν επίσης να είναι 
οι ίδιοι βοηθοί πατώντας το έµβολο ή ακόµη πιο σηµαντικό, 
µετρώντας δυνατά µέχρι το 10, για να βεβαιωθούν ότι η 
ινσουλίνη έγινε σωστά.
Αν και είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά να εκφράζουν τα 
συναισθήµατα και τις αντιρρήσεις τους, ωστόσο, πολλές 
φορές αυτό γιγαντώνεται και τα πράγµατα γίνονται δύσκολα 
χωρίς πραγµατικά να είναι. Αν η κατάσταση δεν είναι εύκολη, 
ζήτα τη βοήθεια της Οµάδας ∆ιαβήτη. Ίσως έχουν και αυτοί 
κάτι να προτείνουν. 

Υπάρχει τρόπος να κάνω την ινσουλίνη να 
πονάει λιγότερο;



Τρόποι χορήγησης ινσουλίνης
        1. Σύριγγα ινσουλίνης
 

Η χρήση φιαλιδίου ινσουλίνης και σύριγγας είναι κάτι που έχει σήµερα αντικατα-
σταθεί από τη χρήση του στυλού ινσουλίνης που είναι πιο πρακτικός στη µεταφορά 

και αποθήκευση, προσφέροντας ακρίβεια και ευκολία στη χρήση. Η χρήση της παραδοσιακής 
σύριγγας ινσουλίνης στις µέρες µας γίνεται πια µόνο σε φτωχές οικονοµικά χώρες ή σε 
έκτακτες περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση στη χορήγηση ινσουλίνης µε στυλούς 
ινσουλίνης ή µε αντλία. Για λόγους οικονοµίας χώρου και λόγω της περιορισµένης πια 
χρήσης τους δε θα γίνει περαιτέρω αναφορά στη χρήση τους. Σε περίπτωση που θα χρεια-
στείς περισσότερες πληροφορίες, η Οµάδα ∆ιαβήτη θα σε κατευθύνει αντίστοιχα. 

          2. Στυλός ινσουλίνης
 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν συγκεντρωµένοι οι στυλοί ινσουλίνης που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Οι στυλοί διακρίνονται σε 2 τύπους:

1. Μιας χρήσης, που µε την ολοκλήρωση της χρήσης τους απορρίπτονται. Η πλειοψηφία 
των στυλών µιας χρήσης έχει δυνατότητα για χορήγηση ακέραιων µονάδων (1, 2, 3 κλπ). 
Ένας µόνο στυλός µιας χρήσης έχει δυνατότητα χορήγησης ½ µονάδας.

2. Πολλαπλών χρήσεων (µε ανταλλακτικό φιαλίδιο) που χρησιµοποιούνται ξανά. Κάποιοι 
από τους στυλούς πολλαπλών χρήσεων έχουν τη δυνατότητα χορήγησης ½ µονάδας, κάτι 
που για παιδιά µε διαβήτη τύπου 1 είναι πολύ χρήσιµο. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται 
µόνο οι στυλοί πολλαπλών χρήσεων µε δυνατότητα ½ µονάδας. 

Στυλός πολλαπλών 
χρήσεων µε 
δυνατότητα ½ 
µονάδας

Ονοµασία 
ινσουλίνης

Στυλός µιας 
χρήσης

Στυλός µιας 
χρήσης

Μ
Α

Κ
ΡΑ

Σ 
ΤΑ

ΧΕ
ΙΑ

Σ 
∆

ΡΑ
ΣΗ

Σ

Luxura

Luxura

Echo

Echo

JuniorSTAR

JuniorSTAR

Kwikpen

Kwikpen Junior

Kwikpen

Flexpen

Flexpen

Solostar

Solostar

Humalog

Abasaglar

Toujeo Solostar

NovoRapid

Levemir

Apidra

Fiasp Flexpen

Lantus

Tresiba FlexTouch
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Η µίµηση της ενδογενούς παραγωγής ινσουλίνης σε σχήµα εντατικοποιηµένης ινσουλινοθε-
ραπείας, µε τη χρήση στυλού ινσουλίνης προϋποθέτει τη χρήση 2 ειδών ινσουλίνης:

1.    Το ανάλογο µακράς δράσης που χορηγείται µία φορά την ηµέρα (συνήθως πριν   
       τον βραδινό ύπνο)
2.    Το ανάλογο ταχείας δράσης που χορηγείται σε κάθε κύριο γεύµα ή σε περιπτώσεις          
       υψηλής τιµής (διόρθωση) 

Σε συνεργασία µε την Οµάδα ∆ιαβήτη θα βρεις τις µονάδες ινσουλίνης µε τις οποίες οι 
τιµές του σακχάρου θα είναι µέσα στα όρια που επίσης θα ορίσεις µε τη συνεργασία της 
Οµάδας.

Η εντατικοποιηµένη ινσουλινοθεραπεία µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια 
της αντλίας ινσουλίνης όπου τόσο η βασική όσο και η έκτακτη χορήγηση ινσουλίνης γίνεται 
µε τη χορήγηση ταχείας ινσουλίνης, όπως ακριβώς και στο πάγκρεας (δες αντίστοιχο 
κεφάλαιο).

Τεχνική χορήγησης ινσουλίνης µε στυλό

1     Πλύνε και στέγνωσε καλά τα χέρια σου

2     Επίλεξε το σηµείο που θα κάνεις την ένεση αποφεύγοντας σηµεία που χρησιµοποιείς   
         συχνά καθώς και σηµεία που είναι πρησµένα ή έχουν µελανιές

1

Bραχίονες

2

Kοιλιά

3

Mηροί

4

Γλουτοί

Τα σηµεία στα οποία γίνεται η ινσουλίνη είναι

Σηµεία στα οποία γίνεται η ένεση ινσουλίνης
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Η απορρόφηση της ινσουλίνης από το σηµείο της ένεσης µπορεί να γίνει πιο γρήγορη σε 
περιπτώσεις ζεστού µπάνιου ή ηλιοθεραπείας, άσκησης (π.χ. αποφεύγουµε να κάνουµε ένεση 
στα πόδια αν πρόκειται να πάµε άµεσα για τρέξιµο) και µαλάξεων στο σηµείο.  Θεωρητικά, η 
απορρόφηση της ινσουλίνης γίνεται γρηγορότερα από την περιοχή της κοιλιάς σε σχέση µε 
τα άλλα σηµεία.

Απολύµανε και στέγνωσε το 
σηµείο της ένεσης

Βγάλε το προστατευτικό καπάκι από το 
στυλό ινσουλίνης και απολύµανε το 
ελαστικό τµήµα του φιαλιδίου ινσουλίνης 
στο οποίο βιδώνει η βελόνα

Χρησιµοποίησε µία καινούρια βελόνα κάθε 
φορά που θα χρειαστεί να κάνεις ένεση. 
Αφαίρεσε το προστατευτικό αυτοκόλλητο 
και βίδωσε τη βελόνα στην κορυφή του 
φιαλιδίου αριστερόστροφα

Αφαίρεσε τα δύο προστατευτικά 
καλύµµατα της βελόνας

Για να διώξεις πιθανόν αέρα που µπορεί να 
έχει µαζευτεί και να προετοιµάσεις σωστά 
το σύστηµα, βάλε 2 µονάδες ινσουλίνης

Κράτα το στυλό σε κάθετη θέση µε τη 
βελόνα προς τα πάνω και χτύπα απαλά την 
κορυφή 2-3 φορές. Σε αυτή τη θέση δώσε 
τις 2 µονάδες πιέζοντας το έµβολο µε σκοπό 
να διώξεις τον αέρα και να προετοιµάσεις το 
σύστηµα

Γύρισε τον µοχλό στις µονάδες ινσουλίνης 
που θα πρέπει να δώσεις
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Κάνε µια πτυχή στο δέρµα αν είσαι ιδιαίτερα 
λεπτός. Προσοχή να µην είναι πολύ σφιχτή 
ώστε να προκαλεί πόνο ή να αλλάζει το 
χρώµα στην περιοχή του δέρµατος που 
επιλέγεις. Αν δεν είσαι λεπτός, δε χρειάζεται 
να ακολουθήσεις το βήµα αυτό. 

Εισήγαγε 
τη βελόνα 
(µήκος 4 ή 5 
χιλιοστών) κάθετα 

Πίεσε το έµβολο 
στο στυλό ινσουλίνης 
µέχρι να φτάσει στο τέρµα

Μέτρησε αργά µέχρι το 5 (περίµενε 10 sec)

Αποµάκρυνε τη βελόνα από το 
σώµα, τραβώντας το στυλό µε µια 
κυκλική κίνηση γύρω από τον εαυτό 
του

Τοποθέτησε µόνο το εξωτερικό καπάκι στη 
βελόνα και γύρισέ τη δεξιόστροφα για να 
την αφαιρέσεις από το στυλό

Αποµάκρυνε τα αιχµηρά αντικείµενα 
(βελόνα) στο κατάλληλο δοχείο.

10 13 
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•  Φύλαξε τα κλειστά φιαλίδια και στυλούς στο ψυγείο (συντήρηση)
•  Φύλαξε το ανοιχτό φιαλίδιο και το στυλό που χρησιµοποιείς σε 

θερµοκρασία δωµατίου και µην το εκθέτεις σε ζέστη ή σε ήλιο
•  Το ανοιχτό φιαλίδιο/στυλό χρησιµοποίησέ το µόνο για ένα µήνα 

από την ηµεροµηνία που το άνοιξες
•  Πρόσεξε την ηµεροµηνία λήξης

Φύλαξε την ινσουλίνη σωστά!
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              3. Αντλία ινσουλίνης
 

    Η αντλία ινσουλίνης είναι µία µικρή, ηλεκτρονική συσκευή (µε τη χρήση µπαταρίας) 
που χορηγεί ινσουλίνη µέσω ενός σωληνίσκου στο σώµα (συνήθως κάτω από το 

δέρµα). Χρησιµοποιεί µόνο ένα είδος ινσουλίνης, ταχείας δράσης, και έτσι µιµείται καλύτερα 
τη φυσιολογική έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας καθώς βρίσκεται συνδεδεµένη συνεχό-
µενα στο σώµα. Είναι ελκυστική για τα µικρά παιδιά γιατί έτσι αποφεύγουν τα τσιµπήµατα, 
ενώ για τα µεγαλύτερα παιδιά µπορεί να τα γοητεύσει η χρήση της προηγµένης τεχνολογίας.

Υπάρχουν 2 τύποι αντλίας:

1. Αντλία µε καθετήρα - ο καθετήρας όπως και η δεξαµενή µε την ινσουλίνη 
χρειάζονται αλλαγή και αλλαγή/γέµισµα αντίστοιχα ανά 3 µέρες περίπου. 
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Η αντλία είναι προγραµµατισµένη να χορηγεί συνεχόµενα µικρές ποσότητες ινσου-
λίνης που καλύπτουν το βασικό ρυθµό έκκρισης (basal), ενώ κάθε φορά που ο 
ασθενής θέλει να φάει ή έχει υψηλή τιµή δίνει επιπλέον δόση ινσουλίνης (bolus). H 
χορήγηση bolus γίνεται, προς το παρόν, χειροκίνητα, µε τη συµµετοχή του χρήστη, 
ενώ στο µέλλον πιθανόν να έχουµε και αυτοµατοποιηµένα µοντέλα αντλίας που να 
κάνουν αυτόµατα bolus ινσουλίνης. 
Ο προγραµµατισµός της αντλίας γίνεται µε τη βοήθεια της Οµάδας ∆ιαβήτη όπως 
και οι αλλαγές που θα χρειαστεί να γίνουν στις ρυθµίσεις. 

Με τη βοήθεια της αντλίας, η ρύθµιση του διαβήτη µπορεί να γίνει ακόµη πιο 
ευέλικτη κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τα «απρόβλεπτα» µικρά παιδιά αλλά 
και για τους εφήβους µε φορτωµένο πρόγραµµα. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η 
επικοινωνία της αντλίας µε τον αισθητήρα γλυκόζης (CGM) προσφέρει τη δυνατότη-
τα αυτόµατης ρύθµισης σε περιπτώσεις πρόβλεψης χαµηλών αλλά και υψηλών 
τιµών σακχάρου.

2. Αντλία χωρίς καθετήρα (αυτοκόλλητη – patch) – χρειάζεται και αυτή 
αντικατάσταση ανά 2 µε 3 ηµέρες (ανάλογα και µε τις µονάδες ινσουλίνης που 
καταναλώνονται στη διάρκεια της µέρας) 
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•  Καλύτερος έλεγχος του σακχάρου

•  Λιγότερα τσιµπήµατα

•  Ποικιλία bolus, ακριβέστερη κάλυψη 
των γευµάτων

•  ∆υνατότητα χορήγησης πολύ µικρών 
δόσεων

•  Ανά ώρα διαφορετικός βασικός ρυθµός

•  Ασφαλέστερες τιµές σακχάρου 
στην άθληση

•  Καλύτερη διαχείριση σακχάρου σε 
υπερατλαντικά ταξίδια

•  Επικοινωνία µε CGM, ένα βήµα πριν το 
τεχνητό πάγκρεας

•  Πιθανά τεχνικά προβλήµατα µε καθετήρες 

•  Πρέπει να την κουβαλάς συνέχεια

•  Χρειάζεται να αφιερώσεις χρόνο στην 
εκπαίδευση της χρήσης της

ΚΑΤΑΥΠΕΡ



Απόρριψη αιχµηρών αντικειµένων

NAI OXI
Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ

στη διαχείριση των αιχµηρών απορριµµάτων 

Απορρίπτεις χρησιµοποιηµένες σύριγγες, βελόνες και σκαρφιστήρες

ΜΗΝ πετάς σε κοινά σκουπίδια σύριγγες, βελόνες και σκαρφιστήρες

ΜΗΝ πετάς άλλα σκουπίδια στο κουτί

ΜΗΝ προσπαθήσεις να αφαιρέσεις από το κουτί βελόνα που ήδη πέταξες

Φύλαξε το δοχείο µακριά από παιδιά

Χρησιµοποίησε το ειδικό καπάκι για την απόρριψη των αιχµηρών

ΜΗΝ προσπαθείς να κλείνεις τα αιχµηρά αντικείµενα µε το καπάκι τους

Όταν το δοχείο γεµίσει, ασφάλισε το καπάκι, ώστε να µην ανοίξει ξανά

ΜΗΝ παραγεµίσεις το δοχείο – κίνδυνος υπερχείλισης των βελόνων

Επέστρεψε το γεµάτο δοχείο εκεί που πρέπει

ΜΗΝ πετάς το κουτί στους κοινούς κάδους σκουπιδιών

Να έχεις πάντα ένα επιπλέον άδειο δοχείο

Ιδανικά, ένα ειδικό δοχείο για την απόρριψη αιχµηρών 
αντικειµένων θα σου δοθεί από τη Νοσηλεύτρια ∆ιαβήτη, η 
οποία και θα σου δείξει πώς να το χρησιµοποιήσεις. Επίσης 
µπορείς να προµηθευτείς αυτό το δοχείο από κάποιο 
νοσηλευτικό ίδρυµα της περιοχής σου ή από κάποιο 
φαρµακείο. Όταν το δοχείο έχει γεµίσει, πρέπει να επιστρα-
φεί σε νοσηλευτικό ίδρυµα ή σε ειδικούς κάδους απόρρι-
ψης αιχµηρών απορριµµάτων. 

Η ασφαλής απόρριψη των αιχµηρών αντικειµένων πρέπει να γίνεται για δύο λόγους:

1. Αποφυγή τραυµατισµού
2. Αποφυγή µετάδοσης νοσηµάτων

15



ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ



∆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
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