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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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Φυσική δραστηριότητα και Άθληση
Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί θεµέλιο λίθο στην αντιµετώπιση του διαβήτη. Είναι καλό, 
παιδιά και νέοι µε διαβήτη να παραµένουν ενεργοί για τουλάχιστον 60 λεπτά την ηµέρα, είτε 
αυτό είναι γρήγορο περπάτηµα, έντονο παιχνίδι, είτε συµµετοχή σε προπονήσεις και αθλήµα-
τα. Η διαφορά µεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της άθλησης είναι ότι η φυσική 
δραστηριότητα είναι κάθε κίνηση που χρησιµοποιεί τους σκελετικούς µύες, ενώ η άθληση 
είναι συγκεκριµένη δραστηριότητα που περιλαµβάνει προπόνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε 
ατοµικά ή οµαδικά αθλήµατα. Θυµήσου ότι το να κάνει κάποιος έντονη φυσική δραστηριότητα 
είναι το ίδιο σηµαντικό όπως και το να αθλείται συστηµατικά.  

Η φυσική δραστηριότητα και η άθληση συνήθως ρίχνουν το σάκχαρο του παιδιού και για το 
λόγο αυτό µπορεί να χρειάζεται ελάττωση στις µονάδες της ινσουλίνης ή χορήγηση επιπλέον 
υδατανθράκων. Αυτό συµβαίνει µέσω δύο µηχανισµών: 

1. Αύξηση της ευαισθησίας του οργανισµού στην ινσουλίνη µε αποτέλεσµα η γλυκόζη να 
εισέρχεται ευκολότερα στα κύτταρα

2. Λόγω της µυϊκής συστολής, αυξηµένη είσοδος της γλυκόζης στα κύτταρα µε µηχανισµό 
ανεξάρτητο από την παρουσία ινσουλίνης.
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Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και αθλήµατα που µπορεί να ανεβάσουν το σάκχαρο. 
Γενικά, τόσο ο τύπος της άσκησης όσο και η έντασή της µπορούν να επηρεάσουν το σάκχαρο 
σύµφωνα µε την παρακάτω εικόνα. Αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσετε µε την Οµάδα 
∆ιαβήτη σε ένα πιο προχωρηµένο επίπεδο. 

Είδος άσκησης και µεταβολές του σακχάρου

Υπεργλυκαιµία

Υπογλυκαιµία

Αναερόβια
Μικρή διάρκεια
Μεγάλη ένταση

Άρση βαρών
Κυνηγητό
Σπριντ
Καταδύσεις

Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Τένις
Λακρός
Πατινάζ

Τρέξιµο 
µε ρόλλερς
Σκι αποστάσεων
Έντονο 
περπάτηµα

Κολύµβηση
Γυµναστική
Πάλη
Μήλα

Σκι (κατάβαση 
πλαγιάς/σλάλοµ)
Χόκεϋ

Βόλεϊ
Χόκεϋ σε πάγο
Ποδηλασία σε 
κλειστό χώρο

Κωπηλασία 
(µέση απόσταση)
Τρέξιµο 
(µέση απόσταση)

Τζόκινγκ
Ποδηλασία

Αερόβια
Μεγάλη διάρκεια
Μικρή ένταση
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Τι να προσέχεις στην άθληση

Αν το σάκχαρο είναι κάτω από 120mg/dl δώσε ένα ελαφρύ γεύµα 10-12  
γραµµαρίων υδατανθράκων

Στα 30 λεπτά άθλησης µέτρα το σάκχαρο ξανά και δώσε 10-12 γραµµάρια 
υδατάνθρακες αν είναι κάτω από 120 mg/dl

Αν το σάκχαρο είναι πάνω από 250mg/dl µέτρα κετόνες στο αίµα. Αν υπάρχουν 
κετόνες, το παιδί δεν κάνει άθληση, κάνεις διορθωτική ινσουλίνη και δίνεις νερό. 
Αν χρειαστεί επικοινωνείς µε την Οµάδα ∆ιαβήτη

•  Το παιδί να έχει πάντα µαζί του υδατάνθρακες γρήγορης απορρόφησης (χυµός, 
ροφήµατα µε ζάχαρη, ταµπλέτες γλυκόζης) καθώς και τη γλυκαγόνη

•  Το σακχαρόµετρο µε επαρκείς ταινίες µέτρησης σακχάρου να συνοδεύει πάντα το 
παιδί µε διαβήτη στην άθλησή του

•  Μέτρα το σάκχαρο πριν την άθληση:

•  Το παιδί να µην κάνει άθληση αν το προηγούµενο 24ωρο εµφάνισε επεισόδιο 
βαριάς, αδικαιολόγητης, συµπτωµατικής υπογλυκαιµίας

•  Φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της άθλησης
•  Βεβαιώσου ότι κάποιος που βρίσκεται µε το παιδί κατά τη διάρκεια της άθλησης 

ξέρει για την κατάσταση και τι να κάνει σε περίπτωση υπογλυκαιµίας
•  Σε περίπτωση που το παιδί έχει αντλία ινσουλίνης, µπορεί να διαχειριστεί την 

πιθανή υπογλυκαιµία βάζοντας έναν χαµηλότερο, προσωρινό, βασικό ρυθµό 
(διάρκεια και ποσοστό ελάττωσης ποικίλλουν ανάλογα µε τη διάρκεια, την ένταση 
και το είδος της άθλησης) ή προσαρµόζοντας αντίστοιχα το bolus της πρόσφατης 
γευµατικής ινσουλίνης.

Προγραµµατισµένη δραστηριότητα

Συνήθως περιλαµβάνει προγραµµατισµένη συµµετοχή σε προπόνηση, µάθηµα χορού κλπ. Αν 
η άθληση είναι µέσα στο 2ωρο από το γεύµα και τη χορήγηση γρήγορης ινσουλίνης, ίσως να 
χρειαστεί µείωση της ινσουλίνης που χορηγείται µε το γεύµα. Ανάλογα µε τη δραστηριότητα, 
η ελάττωση αυτή µπορεί να είναι 25-75%. Ίσως να χρειαστεί και η χορήγηση επιπλέον 
υδατανθράκων. Συµβουλέψου αντίστοιχα την Οµάδα ∆ιαβήτη.

Μη-προγραµµατισµένη δραστηριότητα

Αφορά κυρίως βόλτα στο πάρκο και παιχνίδι που δεν γίνεται σε σταθερή βάση και δεν είναι 
προγραµµατισµένο. Στην περίπτωση αυτή είναι καλό να δώσεις 10-12 γραµµάρια επιπλέον 
υδατάνθρακες. Αν το σάκχαρο είναι κάτω από 100 mg/dl ίσως να χρειαστούν και περισσότε-
ροι υδατάνθρακες. Επιπλέον 10-12 γραµµάρια υδατάνθρακες είναι καλό να δίνονται για κάθε 
30 λεπτά παιχνιδιού - δραστηριότητας.
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Τι να προσέχω µετά την άθληση

Κατά τη διάρκεια της άθλησης, το σώµα χρησιµοποιεί γλυκόζη που βρίσκεται αποθηκευµένη 
σε συκώτι και µύες και την οποία πρέπει να αντικαταστήσει στο επόµενο διάστηµα αλλιώς το 
σάκχαρο θα είναι χαµηλό. Αυτή η διαδικασία συνήθως διαρκεί µέχρι και 12 ώρες αλλά µπορεί 
να χρειαστεί και περισσότερη ώρα σε περιπτώσεις έντονης άθλησης ή σε περιπτώσεις που δεν 
ακολουθεί ικανοποιητική πρόσληψη υδατανθράκων. Επίσης, µετά την άθληση, η ινσουλίνη 
µπορεί να δρα πιο αποτελεσµατικά και αυτό να είναι αιτία χαµηλού σακχάρου. Για τον λόγο 
αυτό, µπορεί να χρειαστεί αναπροσαρµογή των δόσεων ινσουλίνης που χρειάζεται το παιδί 
και µετά την άθληση. Είναι καλό αυτό να το συζητήσεις µε την Οµάδα ∆ιαβήτη. 

Παραδείγµατα ελαφρών γευµάτων που µπορώ να πάρω πριν ή κατά την άσκηση 
(10-12 γραµµάρια)

•  1 µπάρα δηµητριακών
•  1 λεπτή φέτα του τοστ
•  1 ποτήρι γάλα
•  1 κεσεδάκι γιαούρτι
•  1 µέτριο φρούτο 
    ή 1 µικρή µπανάνα
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Είναι σηµαντικό να οργανώσεις µε ακρίβεια και προνοητικότητα κάθε ταξίδι αρκετές µέρες 
πριν την πραγµατοποίησή του µε τη βοήθεια της Οµάδας ∆ιαβήτη, ώστε να αποφύγεις το 
άγχος της τελευταίας στιγµής.

Ταξίδι
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Πριν ταξιδέψεις: 

Η Οµάδα ∆ιαβήτη µπορεί να σε βοηθήσει σχετικά µε:
•  Επιστολή για τον έλεγχο του αεροδροµίου και απαραίτητη συνταγογράφηση
•  Πληροφορίες για φαγητό
•  ∆ραστηριότητα – το παιδί µπορεί να είναι πιο ενεργητικό στο ταξίδι και για το λόγο 
    αυτό ο έλεγχος του σακχάρου πρέπει να είναι πιο επισταµένος
•  Προσαρµογές στις δόσεις ινσουλίνης καθώς:
•  Η ινσουλίνη µπορεί να απορροφάται πιο γρήγορα σε αυξηµένες θερµοκρασίες
•  Ταξιδεύουµε σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (υπερατλαντικά)  

Ασφάλεια ταξιδιού 

Είναι πολύ σηµαντικό για όλους που ταξιδεύουν να έχουν ασφάλεια υγείας σε ισχύ όταν 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό καθώς τα πιθανά έξοδα για την παροχή ιατρικής φροντίδας αν 
χρειαστεί σε µια ξένη χώρα µπορεί να είναι υπερβολικά.



Εµβολιασµοί 

Το ταξίδι σε ορισµένες χώρες προϋποθέτει τον προληπτικό εµβολιασµό έναντι ορισµένων 
ασθενειών. Κάποιοι από αυτούς τους εµβολιασµούς µπορεί να χρειάζεται να γίνουν και 3 
µήνες πριν το ταξίδι γι' αυτό να είστε προνοητικοί. Οι εµβολιασµοί αυτοί δεν γίνονται επειδή 
το παιδί έχει διαβήτη τύπου 1, αλλά γίνονται σε όλους τους ταξιδιώτες για τους 
συγκεκριµένους προορισµούς. Συµβουλευτείτε ανάλογα τις υγειονοµικές υπηρεσίες. 

Ταξίδι µε την αντλία ινσουλίνης 

Ρώτησε µήπως µπορείς να έχεις µια «δανεική» αντλία για τη χρονική περίοδο του ταξιδιού. 
Σίγουρα πάντως εξασφάλισε να έχεις στυλούς ινσουλίνης (και γρήγορης και αργής δράσης) 
σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά µε την αντλία. Η δόση της ινσουλίνης αργής δόσης είναι 
περίπου οι µονάδες του βασικού ρυθµού (basal) που είναι στο πρόγραµµα της αντλίας. 
Η χρήση της γρήγορης δράσης ινσουλίνης είναι για να καλύψει τα 
γεύµατα υπολογίζοντας τις µονάδες µε βάση την αναλογία ινσουλίνης /
υδατανθράκων και το ποσό των υδατανθράκων που θα καταναλωθούν. 
Επιπλέον, η ινσουλίνη γρήγορης δράσης θα χρειαστεί και για την 
περίπτωση διόρθωσης όταν η τιµή του σακχάρου είναι υψηλή.

Στον έλεγχο του αεροδροµίου µην περάσεις από αυτόµατο µηχάνηµα 
ελέγχου καθώς αυτό µπορεί να αποσυντονίσει τις λειτουργίες της αντλίας. 
Ζήτησε από το προσωπικό του αεροδροµίου να περάσεις από χειροκίνητο έλεγχο 
µεταλλικών στοιχείων αφού τους δείξεις την επιστολή από την Οµάδα ∆ιαβήτη.

Σε περιπτώσεις υπερατλαντικών ταξιδιών, µην αλλάξεις τις ρυθµίσεις της 
ώρας της αντλίας κατά τη διάρκεια της πτήσης. 
Μόλις προσγειωθείς στον τόπο του ταξιδιού, προσάρµοσε την ώρα της 
αντλίας στην ώρα του προορισµού. ΠΡΟΣΟΧΗ, µε την επιστροφή µην 
ξεχάσεις να επαναφέρεις την ώρα της αντλίας στην ώρα της χώρας σου.

Προβληµατισµοί µε το σακχαρόµετρο 

Το σακχαρόµετρο µπορεί να µη λειτουργεί σωστά σε πολύ ζεστό 
ή κρύο περιβάλλον καθώς και σε υψόµετρο. Απευθύνσου στον 
κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Τι άλλο χρειάζεσαι όταν ταξιδεύεις; 

Είναι σηµαντικό να µεταφέρεις τις προµήθειες που θα χρειαστείς για 
τον διαβήτη (σακχαρόµετρο, ταινίες µέτρησης γλυκόζης και κετονών, 
σκαρφιστήρες, ινσουλίνη, ταµπλέτες γλυκόζης, γλυκαγόνη, αναλώσιµα 
αντλίας) σε χειραποσκευή, και ιδανικά εις διπλούν σε περίπτωση που η µια χειραποσκευή 
χαθεί ή κλαπεί. Τοποθέτησε την ινσουλίνη σε ισοθερµικά τσαντάκια. Προσοχή, η ινσουλίνη 
να µην πάει σε βαλίτσα που ταξιδεύει στον χώρο αποσκευών του αεροπλάνου. Μετέφερε 
µαζί σου ελαφρά γεύµατα ή προϊόντα µε ζάχαρη σε περίπτωση που υπάρχουν 
καθυστερήσεις ή δεν υπάρχει διαθέσιµο φαγητό στην πτήση. Μην επιλέξεις γεύµα για 
«διαβητικούς» στην πτήση καθώς η περιεκτικότητά του σε υδατάνθρακες µπορεί να είναι 
ανεπαρκής.  
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Μπορείς να οδηγείς όταν έχεις Σακχαρώδη 
∆ιαβήτη τύπου 1, ωστόσο, είναι σηµαντικό 
να προσέχεις ορισµένα πράγµατα:

•  Να αναγνωρίζεις τα συµπτώµατα της 
υπογλυκαιµίας – αν έχεις «ανεπίγνωστη 
υπογλυκαιµία» δεν µπορείς να οδηγείς

•  Να έχεις πάντα µαζί σου το σακχαρόµετρο 
µε επαρκείς ταινίες 

•  Μέτρα το σάκχαρό σου πριν ξεκινήσεις να 
οδηγείς: αν το σάκχαρο είναι κάτω από 
90mg/dl, φάε κάτι πριν την οδήγηση, 

αν το σάκχαρο είναι κάτω από 
70mg/dl µην οδηγήσεις µέχρι να 
έχεις διορθώσει την τιµή

•  Σε περίπτωση µεγάλων ταξιδιών:
•  Μέτρα το σάκχαρό σου ανά 2 ώρες 
•  Κάνε διαλείµµατα 
•  Μην παραλείπεις ή καθυστερείς τα γεύµατα 
•  Να έχεις πάντα έτοιµα προς χρήση αυτά που 

σε βοηθούν 
να αντιµετωπίσεις την υπογλυκαιµία
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Πάρτι, φαγητό και ύπνος 
εκτός σπιτιού

Το πιο σηµαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να περάσει αξέχαστα το παιδί! Ο έγκαιρος 
προγραµµατισµός πολλές φορές βοηθά στο να πετύχουµε και καλές τιµές γλυκόζης.

Φαγητό στο πάρτι και Ινσουλίνη

Το παιδί σου µπορεί (...και πρέπει) να έχει το φαγητό στο πάρτι που έχουν και τα υπόλοιπα 
παιδιά. Μάλιστα, η ινσουλίνη που θα χρειαστεί µπορεί να είναι ελαττωµένη καθώς η 
δραστηριότητα στο πάρτι είναι συνήθως αυξηµένη. Ή µπορεί να χρειαστεί η χορήγηση 10-12 
γραµµαρίων επιπλέον υδατανθράκων. 

Επίπεδα σακχάρου

Είναι καλό να ελέγξουµε τα επίπεδα του σακχάρου πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πάρτι 
για να ξέρουµε πώς βαδίζουµε.  Το σάκχαρο του παιδιού µπορεί να είναι χαµηλό λόγω της 
αυξηµένης δραστηριότητας και παρά το γεγονός ότι ...έχει φάει τούρτα!

Πριν το πάρτι

•  Μίλησε µε τη νοσηλεύτρια της Οµάδας ή το ∆ιατροφολόγο και ετοίµασε ένα σχέδιο για το 
πάρτι

•  Μίλησε µε τον διοργανωτή και τον διασκεδαστή του πάρτι για τον διαβήτη και πώς να  
αναγνωρίζει και να αντιµετωπίζει µια υπογλυκαιµία

•  Κάνε την ινσουλίνη για το φαγητό που θα καταναλωθεί, αλλά υπολόγισε και την αυξηµένη 
δραστηριότητα που συνήθως υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις 

•  Να υπάρχουν πάντα διαθέσιµοι υδατάνθρακες, αλλά και τα υπόλοιπα µέσα αντιµετώπισης 
µιας υπογλυκαιµίας  

•  Κάνε ένα σχεδιασµό για τα γεύµατα που θα προσφερθούν στο πάρτι επιλέγοντας συνδυασµό 
αλµυρών και γλυκών φαγώσιµων.

Φαγητό έξω

Όταν τρώνε έξω, κάποιοι γονείς συνηθίζουν να υπολογίζουν στο περίπου τους υδατάνθρακες 
που καταναλώνει το παιδί, ενώ κάποιοι συνηθίζουν να κουβαλούν µαζί τους mini, φορητές 
ζυγαριές, ώστε να υπολογίζουν τους υδατάνθρακες µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 
Η χρήση κάποιων εφαρµογών σε κινητά ή tablets µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τον 
σκοπό αυτό. Επιπλέον, σε κάποια εστιατόρια, οι υδατάνθρακες στις µερίδες µπορεί να 
αναγράφονται στο µενού. Το πιο σηµαντικό και πάλι είναι τόσο το παιδί αλλά και όλη η 
οικογένεια να απολαύσουν την έξοδό τους. 

Συζήτησε µε την Οµάδα ∆ιαβήτη σχετικά µε τον χρόνο σε σχέση µε το γεύµα που πρέπει να 
γίνει η ινσουλίνη. Σε περίπτωση χρήσης αντλίας ινσουλίνης, συζήτησε την πιθανότητα χρήσης 
κάποιου εξελιγµένου bolus που θα διαχειριστεί καλύτερα τη µεγαλύτερη διάρκεια του 
γεύµατος καθώς και την πιθανόν αυξηµένη περιεκτικότητα σε λιπαρά.  
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Το πιο σηµαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να περάσει αξέχαστα το παιδί! Ο έγκαιρος 
προγραµµατισµός πολλές φορές βοηθά στο να πετύχουµε και καλές τιµές γλυκόζης.
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γραµµαρίων επιπλέον υδατανθράκων. 
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•  Να υπάρχουν πάντα διαθέσιµοι υδατάνθρακες, αλλά και τα υπόλοιπα µέσα αντιµετώπισης 
µιας υπογλυκαιµίας  

•  Κάνε ένα σχεδιασµό για τα γεύµατα που θα προσφερθούν στο πάρτι επιλέγοντας συνδυασµό 
αλµυρών και γλυκών φαγώσιµων.

Φαγητό έξω

Όταν τρώνε έξω, κάποιοι γονείς συνηθίζουν να υπολογίζουν στο περίπου τους υδατάνθρακες 
που καταναλώνει το παιδί, ενώ κάποιοι συνηθίζουν να κουβαλούν µαζί τους mini, φορητές 
ζυγαριές, ώστε να υπολογίζουν τους υδατάνθρακες µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 
Η χρήση κάποιων εφαρµογών σε κινητά ή tablets µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τον 
σκοπό αυτό. Επιπλέον, σε κάποια εστιατόρια, οι υδατάνθρακες στις µερίδες µπορεί να 
αναγράφονται στο µενού. Το πιο σηµαντικό και πάλι είναι τόσο το παιδί αλλά και όλη η 
οικογένεια να απολαύσουν την έξοδό τους. 

Συζήτησε µε την Οµάδα ∆ιαβήτη σχετικά µε τον χρόνο σε σχέση µε το γεύµα που πρέπει να 
γίνει η ινσουλίνη. Σε περίπτωση χρήσης αντλίας ινσουλίνης, συζήτησε την πιθανότητα χρήσης 
κάποιου εξελιγµένου bolus που θα διαχειριστεί καλύτερα τη µεγαλύτερη διάρκεια του 
γεύµατος καθώς και την πιθανόν αυξηµένη περιεκτικότητα σε λιπαρά.  
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Μέρα ασθένειας
Όταν το παιδί µε διαβήτη είναι άρρωστο, το σώµα του εµφανίζει µεγαλύτερη αντίσταση 

στην ινσουλίνη. Αυτό σηµαίνει ότι το σάκχαρο µπορεί να ανέβει πολύ και κινδυνεύει να 
εµφανίσει κετοξέωση. Ασθένειες και ιδίως αυτές µε υψηλό πυρετό µπορεί να ανεβάσουν 
πολύ το σάκχαρο. Από την άλλη, ασθένειες µε εµέτους και διάρροιες µπορεί να προκαλέσουν 
υπογλυκαιµία.

Τι χρειάζεσαι σε περίπτωση «µέρας ασθένειας»

•  Επιπλέον προµήθειες σε ταινίες για το σακχαρόµετρο αλλά και ταινίες για µέτρηση κετονών
•  Ροφήµατα που να περιέχουν ζάχαρη/ταµπλέτες γλυκόζης
•  Γλυκαγόνη
•  Αντιπυρετικά (παρακεταµόλη, ιβουπροφαίνη)
•  Τηλέφωνα επικοινωνίας (Παιδίατρος και Οµάδα ∆ιαβήτη)

Κανόνες «µέρας ασθένειας»

12

•  Αντιµετώπισε την υποκείµενη ασθένεια 
όπως σε κάθε παιδί και αν χρειαστεί µίλησε 
µε τον Παιδίατρό του

•  Μην παραλείψεις τη χορήγηση ινσουλίνης– 
η δόση πιθανόν να χρειαστεί προσαρµογή

•  Έλεγξε το σάκχαρο του παιδιού πιο συχνά: 
η συχνότητα θα εξαρτηθεί από τη βαρύτητα 
της κατάστασης. Συνήθως µετράµε το 
σάκχαρο ανά 2 ώρες και κατά τη διάρκεια 
της βραδιάς. Στόχος να διατηρήσουµε τα 
επίπεδα του σακχάρου από 90mg/dl έως 
180mg/dl

•  Μέτρησε κετόνες στο αίµα: Η παρουσία 
κετονών είναι ένδειξη για περισσότερη 
ινσουλίνη αλλά και για περισσότερα υγρά

•  ∆ώσε πολλά υγρά ώστε να είναι το παιδί 
καλά ενυδατωµένο και προσπάθησε να 
τρώει µικρές ποσότητες τροφίµων κάθε 3-4 
ώρες ώστε να διατηρούνται τα επίπεδα του 
σακχάρου στα επιθυµητά επίπεδα  

•  Σύστησε ξεκούραση
•  Σε περίπτωση που η κατάσταση του παιδιού 

δεν βελτιώνεται, επικοινώνησε µε την 
Οµάδα ∆ιαβήτη 
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Επικοινώνησε µε την Οµάδα ∆ιαβήτη αν:

Μετέφερε το παιδί στο εφηµερεύον Νοσοκοµείο αν:

•  η αιτία της ασθένειας δεν είναι ξεκάθαρη
•  το παιδί δεν µπορεί να φάει ή να απορροφήσει υδατάνθρακες
•  οι έµετοι επιµένουν (> από 2 συνεχιζόµενους εµέτους)
•  υπάρχει δυσκολία διατήρησης του σακχάρου πάνω από 70mg/dl
•  τo σάκχαρο ανεβαίνει διαρκώς παρά τη χορήγηση διορθωτικής ινσουλίνης και υπάρχουν 

κετόνες στο αίµα σε επίπεδα > 1,5 mmol/L
•  το παιδί είναι µικρό, συνήθως κάτω των 5 ετών, καθώς υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 

αφυδάτωσης
•  σε κάθε περίπτωση που ανησυχείς για την κατάσταση του παιδιού

•  Το σάκχαρο είναι χαµηλό και δεν µπορείς να εξασφαλίσεις την ασφαλή χορήγηση 
υδατανθράκων από το στόµα

•  Εµφανίζει υπνηλία ή είναι συγχυτικό
•  Αναπνέει γρήγορα και βαθιά
•  Οι κετόνες στο αίµα είναι πάνω από 3 mmol/L

Στο Νοσοκοµείο:

•  Ανάφερε στα Επείγοντα ότι το παιδί έχει σακχαρώδη διαβήτη και τον λόγο 
επείγουσας διακοµιδής του, ώστε να αποφύγεις αδικαιολόγητη αναµονή και να 
εξασφαλίσεις την κατάλληλη αντιµετώπιση.

•  Η ευθύνη της διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη του παιδιού στο Νοσοκοµείο 
θα γίνει από κοινού µεταξύ εσένα και του προσωπικού του Νοσοκοµείου. 
Σε πολλά Νοσοκοµεία που δεν έχουν οργανωµένα Παιδο∆ιαβητολογικά τµήµατα, 
δεν υπάρχει κατάλληλη εµπειρία σε θέµατα αντιµετώπισης του διαβήτη (π.χ. 
χρήση αντλίας ινσουλίνης, αισθητήρων κλπ). Μπορείς να φέρεις σε επαφή τους 
γιατρούς του Νοσοκοµείου µε την οµάδα ∆ιαβήτη που παρακολουθεί το παιδί, 
αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να τους βοηθήσεις µε τις πρακτικές οδηγίες που εσύ 
γνωρίζεις καλύτερα από όλους.



Τι µπορεί να φάει το παιδί σε περίπτωση «µέρας ασθένειας»:

•  Προσπάθησε να διατηρήσεις τη συνηθισµένη κατανάλωση φαγητού και υδατανθράκων
•  Σε περίπτωση που η όρεξη είναι ελαττωµένη, δώσε συχνά (κάθε 1-2 ώρες) και µικρά γεύµατα
•  Αν δεν µπορεί να φάει το παιδί, δώσε µικρές ποσότητες υγρών που να περιέχουν ζάχαρη 

εναλλάξ µε µικρές ποσότητες υγρών που δεν περιέχουν ζάχαρη (νερό, αναψυκτικά χωρίς 
ζάχαρη)

Παραδείγµατα φαγητών και ροφηµάτων που µπορεί το παιδί να καταναλώσει πιο εύκολα σε 
περίπτωση «µέρας ασθένειας»

Φάρµακα που µπορεί να χρειαστούν:

Ο Παιδίατρος µπορεί να συνταγογραφήσει οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωγή µπορεί να 
χρειαστεί να πάρει το παιδί µε σακχαρώδη διαβήτη όπως και κάθε άλλο παιδί. Θα πρέπει να 
γνωρίζουµε ότι:

•  Τα σιρόπια περιέχουν συνήθως ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες που θα ανεβάσουν 
επιπλέον το σάκχαρο. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, είναι καλό να προτιµώνται άλλες µορφές 
χορήγησης της φαρµακευτικής αγωγής (σταγόνες, χάπια ή υπόθετα) ή σιρόπια µε 
γλυκαντικές ουσίες που δεν ανεβάζουν το σάκχαρο

•  Ορισµένες φαρµακευτικές ουσίες όπως τα στεροειδή (κορτιζόνη) µπορεί να αυξήσουν 
επιπλέον το σάκχαρο. Ωστόσο, αν ο Παιδίατρος θεωρεί απαραίτητη τη χορήγησή τους, το 
παιδί µπορεί να τις λάβει, αλλά µε συχνό έλεγχο του σακχάρου και χορήγηση διορθωτικής 
ινσουλίνης (πολλές φορές σε µεγαλύτερη ποσότητα από τη συνήθη).

Γρήγοροι υδατάνθρακες: 

Αναψυκτικά µε ζάχαρη

Χυµοί

Παγωτό

Ζελεδάκια

Αργοί υδατάνθρακες:  

Γάλα

Γιαούρτι

Μπισκότα

Τοστ

Κρακεράκια
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Κουτί έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση µιας έκτακτης κατάστασης (πυρκαγιά, σεισµός, κ.λ.π.) είναι καλό να είµαστε 
προετοιµασµένοι. Ετοίµασε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης µε υλικά που θα χρειαστεί το παιδί µε 
σακχαρώδη διαβήτη για τουλάχιστον 3 ηµέρες. Βάλε εµφανή ετικέτα στο κουτί αυτό και 
αποθήκευσέ το κάπου που µπορείς να το βρεις εύκολα και γρήγορα. 

Τι πρέπει να περιέχει το κουτί έκτακτης ανάγκης:
•  Ινσουλίνη – σε στυλούς προγεµισµένους ή σε φιαλίδια αλλά µε τους απαραίτητους στυλούς 

πολλαπλών χρήσεων 
•  Βελόνες για τους στυλούς ινσουλίνης
•  Σακχαρόµετρο και ταινίες µέτρησης σακχάρου
•  Σκαρφιστήρες και το στυλό για εύκολο τρύπηµα
•  Γρήγορους υδατάνθρακες για αντιµετώπιση πιθανής υπογλυκαιµίας
•  Γλυκαγόνη για περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιµίας
•  Επιπλέον µπαταρίες για το σακχαρόµετρο 
•  Σε περίπτωση χρήσης αντλίας:

→  Φιαλίδιο ινσουλίνης και δεξαµενής ινσουλίνης
→  Καθετήρας χορήγησης ινσουλίνης και τον απαραίτητο εισαγωγέα
→  Αισθητήρα µέτρησης γλυκόζης
→  Επιπλέον µπαταρίες για την αντλία
→  Μια επιπλέον αντλία (αν είναι δυνατόν)

•  Μια γραπτή λίστα µε επαφές για άµεση, επείγουσα επικοινωνία 

Φρόντισε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να ελέγχεις την ποιότητα καθώς και τις ηµεροµηνίες 
λήξης των υλικών που υπάρχουν στο κουτί έκτακτης ανάγκης.
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∆ιαβήτης και Σχολείο

Το ότι το παιδί έχει διαβήτη ∆ΕΝ σηµαίνει:

•  Ότι το παιδί δεν θα πάει σχολείο
•  Ότι δεν θα συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες
•  Ότι δεν θα είναι καλός στα µαθήµατα

Πληροφορίες για το σχολείο:

Είναι πολύ σηµαντικό οι δάσκαλοι του παιδιού, ο 
διευθυντής του σχολείου καθώς και το υπόλοιπο 
προσωπικό να είναι ενήµεροι για το διαβήτη του 
παιδιού και πώς να τον διαχειρίζονται στο σχολείο.

Το σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει:

•  την καθηµερινή ρουτίνα του παιδιού
•  τηλέφωνα επικοινωνίας των γονιών και τηλέφωνο 

επικοινωνίας µε κάποιον σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης

•  τηλέφωνα επικοινωνίας µε την Οµάδα ∆ιαβήτη 
που παρακολουθεί το παιδί

•  αναγνώριση και αντιµετώπιση της υπογλυκαιµίας 
•  τη δυνατότητα διορισµού σχολικού νοσηλευτή 

ΣΧΟΛΙKΟΣΧΟΛΙKΟ
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•  τις αναλογίες µονάδων ινσουλίνης προς γραµµάρια 
υδατανθράκων για τα γεύµατα στη διάρκεια του σχολείου 

•  την ευαισθησία (πόσο ρίχνει 1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης αν το 
σάκχαρο είναι υψηλό και χρειάζεται διόρθωση)

•  τι χρειάζεται το παιδί σε περίπτωση άσκησης (extra υδατάνθρακες 
ή µείωση της χορηγούµενης ινσουλίνης)

•  πώς να αναγνωρίζει και να αντιµετωπίζει την υπογλυκαιµία
•  τι να κάνει αν το παιδί δεν αισθάνεται καλά

Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι καλό να συµπεριλαµβάνονται 
µε έντυπη µορφή σε έγγραφο που θα ετοιµάσουν οι γονείς σε 
συνεργασία µε την Οµάδα ∆ιαβήτη. Προτυποποιηµένο φυλλάδιο 
οδηγιών για τον σχολικό νοσηλευτή καθώς και άλλες 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση του παιδιού µε διαβήτη στο 
σχολικό περιβάλλον µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
∆ΙΑΝΑ: dianadiabetes.gr

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής είναι καλό 
να γίνει µια συνάντηση των γονιών µε τον διευθυντή του σχολείου 
και τον δάσκαλο, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος λειτουργίας του 
παιδιού στο σχολικό περιβάλλον µε την απαιτούµενη ασφάλεια.

Ακόµη και όταν υπάρχει εξειδικευµένος 
σχολικός νοσηλευτής, οι γονείς θα πρέπει 
να τον ενηµερώσουν για:
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Καλοκαιρινή Κατασκήνωση 
Οι κατασκηνώσεις για παιδιά µε διαβήτη προσφέρουν στιγµές χαλάρωσης, 
ξεγνοιασιάς, παιχνιδιού, αξέχαστων εµπειριών και δυνατών φιλιών και όλα 
αυτά σε ένα ασφαλές από ιατρικής άποψης περιβάλλον. Για να διασφαλιστεί η 
τελευταία συνθήκη, θα πρέπει η κατασκήνωση να υποστηρίζεται από ειδική Oµάδα 
∆ιαβήτη που θα εξασφαλίσει ότι όλα τα απαραίτητα για µια ασφαλή διαβίωση στα 
πλαίσια της κατασκήνωσης για τα παιδιά µε διαβήτη θα ακολουθηθούν στο έπακρο.

Η κατασκήνωση λειτουργεί ευεργετικά και σε πολλαπλά επίπεδα: 

1. Τα παιδιά. 
Για τα παιδιά η κατασκήνωση είναι µια 
περίοδος ξεγνοιασιάς και αξέχαστων 
καλοκαιρινών διακοπών. Για τα παιδιά 
όµως µε σακχαρώδη διαβήτη θα είναι µια 
απόδειξη πως µπορούν να τα καταφέρουν 
και µόνα τους και να κάνουν ότι και τα 
άλλα παιδιά. Για πολλά από αυτά θα είναι 
η πρώτη φορά που αποχωρίζονται τους 
γονείς/φροντιστές τους µετά τη διάγνωση, 
ενώ για µερικά από αυτά θα είναι η πρώτη 
φορά που θα έρθουν σε επαφή µε άλλα 
παιδιά µε σακχαρώδη διαβήτη. 
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Οι κατασκηνώσεις για παιδιά µε σακχαρώδη διαβήτη έχουν αποδείξει τη χρησιµότητα τους 
και για τον λόγο αυτό διοργανώνονται από τις αρχές του 19ου αιώνα στην Αµερική και 
συνεχίζονται ακόµη µε αυξητικό ρυθµό σε όλο τον κόσµο. Στη χώρα µας, η Βόρεια Ελλάδα 
έχει ένα ενεργό ρόλο στη διοργάνωση κατασκηνώσεων για τα παιδιά µε διαβήτη, µε 
πρωτοπόρο την αείµνηστη καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου και τη διοργάνωση της 
κατασκήνωσης για παιδιά µε σακχαρώδη διαβήτη στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ στον Άγιο 
Νικόλαο Χαλκιδικής, ενώ τα τελευταία χρόνια και η οµάδα µας στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική  
Α.Π.Θ. – Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη δική της κατασκηνωτική 
εβδοµάδα. 

Συµβατική κατασκήνωση για µεγάλα παιδιά µε διαβήτη

Ένα ώριµο και αυτόνοµο στη διαχείριση του διαβήτη παιδί, µπορεί να ζητήσει να πάει σε 
κατασκήνωση που δεν υποστηρίζεται από Οµάδα ∆ιαβήτη µε τους φίλους του. Και παρά το 
ότι η αίσθηση της αυτονοµίας και της εµπιστοσύνης στο παιδί θα ενισχυθεί µε τη συµµετοχή 
του, ωστόσο θα πρέπει να λάβουµε υπόψιν ότι:

•  Η ίδια η κατασκήνωση µπορεί να αρνηθεί τη συµµετοχή του παιδιού
•  Οι συνθήκες στην κατασκήνωση είναι ιδιαίτερες και απρόβλεπτες και επιβάλλουν την 

παρουσία έµπειρων ατόµων στη διαχείριση του διαβήτη
•  Το ιδανικό θα ήταν να συνδυαστεί η επιθυµία του παιδιού να συµµετάσχει στην κατασκήνω-

ση µε τους φίλους του αλλά στα πλαίσια λειτουργίας της κατασκήνωσης µε οργανωµένη 
παρουσία έµπειρης οµάδας, ώστε διακριτικά να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ασφάλεια  

3. Τους επαγγελµατίες υγείας. 
Η καθηµερινή τριβή µε τον διαβήτη δίνει µια άλλη αίσθηση σε επαγγελµατίες υγείας που 
γνωρίζουν να αντιµετωπίζουν τον διαβήτη στη θεωρία, αλλά ανακαλύπτουν ότι στην 
καθηµερινή πρακτική κάποια πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά. 

2. Τους γονείς. 
Επίσης και για τους γονείς µπορεί να είναι η πρώτη 
φορά που θα αποχωριστούν το παιδί µε σακχαρώδη 
διαβήτη από τη στιγµή της διάγνωσης, αλλά θα 
ξέρουν πως αυτό θα συµβεί σε ένα απόλυτα 
ελεγχόµενο και γνώριµο περιβάλλον µε την παρουσία 
έµπειρης Οµάδας ∆ιαβήτη σε κάθε στιγµή. Το αίσθηµα 
ότι το παιδί τους µπορεί να τα καταφέρει και χωρίς 
αυτούς θα εδραιωθεί και θα είναι ένα ακόµη βήµα 
προς την αυτονοµία.



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

Φροντίδα
σε Ειδικές

Περιστάσεις
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