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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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Συναισθήµατα κατά τη διάγνωση  
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Μίλησε στο παιδί για το διαβήτη

Αντιµετωπίζοντας την «επανάσταση της εφηβείας»

Τα αδέλφια των παιδιών µε διαβήτη 

∆ιαζευγµένοι γονείς 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον

Γνωρίστε τους «Στόχους στην εκπαίδευση του διαβήτη» 





Η διάγνωση του διαβήτη στο παιδί αποτελεί µία περίοδο αυξηµένου άγχους για όλη την 
οικογένεια. Κάθε µέλος της µπορεί να έχει διαφορετικά συναισθήµατα σχετικά µε τη 
διάγνωση και µπορεί να αντιδράσει µε διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι θέλουν να µιλήσουν για 
αυτό ενώ άλλοι αντιδρούν µε έναν πιο εσωστρεφή τρόπο. Είναι σηµαντικό να γνωρίζεις ότι 
υπάρχει µια ποικιλία συναισθηµάτων, ότι όλα αυτά τα συναισθήµατα είναι 
φυσιολογικό να τα νοιώθεις και ότι δεν είσαι µόνος!

Στην πραγµατικότητα, θα διαβείς από µια σειρά από συναισθηµατικά στάδια αµέσως µετά 
τη διάγνωση του διαβήτη όπως σοκ, λύπη, φόβος, θυµός και ενοχή (αν και δεν φταις σε 
τίποτε που το παιδί απέκτησε διαβήτη τύπου 1). Τα στάδια αυτά δεν έρχονται πάντα µε την 
ίδια σειρά, ενώ σε κάποια από αυτά µπορεί να επιστρέψεις µετά από κάποιο χρονικό 
διάστηµα. Είναι σηµαντικό να εξοικειωθείς µε τα στάδια αυτά ώστε να τα αναγνωρίζεις σε 
εσένα ή σε οικείους σου.

Αντιµέτωποι µε τη 
διάγνωση του διαβήτη

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ∆ΙΑΒΗΤΗ!
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∆υσπιστία και σοκ 

Αποτελούν συχνότερα τις πρώτες 
αντιδράσεις στη διάγνωση. Είναι λογικό να 
αισθάνεσαι δύσπιστος µε τη διάγνωση και 
να χρειάζεσαι επιβεβαίωση. 
Είναι ο γιατρός σίγουρος; 
Να κάνουµε ξανά τις εξετάσεις; 
Το να αισθάνεσαι δυσπιστία είναι ένας 
µηχανισµός άµυνας από τη πληµµύρα 
δυνατών συναισθηµάτων που ακολουθούν.

Απογοήτευση και λύπη

Είναι λογικό να αναρωτηθείς: Γιατί στο παιδί 
µου; Γιατί σε εµάς; Θα µπορέσουµε να 
επιστρέψουµε στη ζωή που είχαµε; Καθώς 
µαθαίνεις για την πρακτική διαχείριση του 
διαβήτη: µετρήσεις σακχάρου, χορήγηση 
ινσουλίνης, υπολογισµός υδατανθράκων, 
ανησυχείς για το αν µπορείς να τα καταφέ-
ρεις µε όλα αυτά. Καθώς όµως περνάς από 
το στάδιο αυτό, αρχίζεις να συνειδητοποιείς 
ότι τα όνειρά και οι ελπίδες για το µέλλον 
της οικογένειάς σου δε χρειάζεται να 
αλλάξουν παρά το γεγονός ότι ο διαβήτης 
θα είναι πια µέρος του µελλοντικών σας 
σχεδίων.

Φόβος και άγχος

Είναι λογικό να αισθάνεσαι άγχος ότι δεν θα 
τα καταφέρεις σε όλα αυτά που πρέπει να 
συντονίσεις για τη σωστή ρύθµιση του 
σακχάρου του παιδιού. Είναι σηµαντικό να 
γνωρίζεις ότι ο τρόπος µε τον οποίο θα 
διαχειριστείς εσύ τους φόβους αυτούς 
αντανακλά στον τρόπο που και το ίδιο το 
παιδί θα µπορέσει να διαχειριστεί τον 
διαβήτη του. Ο χρόνος, η εξάσκηση και η 
βοήθεια που θα έχεις από την Οµάδα 
∆ιαβήτη θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις την 
εµπιστοσύνη που χρειάζεσαι στη διαχείριση 
του διαβήτη.
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Ενοχή και ευθύνη

Αποτελούν έντονα συναισθήµατα που αν και 
δεν έχουν λογική βάση, εµφανίζονται και µας 
κατακλύζουν σε κάθε περίπτωση που 
ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µια κρίση. 
Τι έκανα λάθος; Θα µπορούσα να το είχα 
προλάβει; Αν το ήξερα ...Εγώ φταίω! Μη 
ξεχνάς ότι δεν υπήρχε τίποτα που να 
µπορούσες να κάνεις ή να αποφύγεις 
που θα προφύλασσε το παιδί σου από το να 
εµφανίσει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. 
Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, ενοχή 
µπορεί να αισθάνεται και το ίδιο το παιδί που 
διαγνώστηκε µε διαβήτη και προκάλεσε όλη 
αυτή την αναστάτωση στην οικογένεια.

Θυµός και δυσαρέσκεια

Τόσο εσύ όσο και ένα µεγαλύτερο παιδί θα 
αναρωτηθεί: Γιατί σε εµάς;  Επιπλέον, 
µπορεί συχνά να αισθάνεσαι θυµό και 
µνησικακία για τα επιπλέον καθήκοντα που 
ο διαβήτης έχει φορτώσει στην καθηµερινό-
τητά σου σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους. 
Ο θυµός, ωστόσο, µπορεί να αξιοποιηθεί και 
να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο ώστε να 
διεκδικήσεις και πάλι τον έλεγχο της ζωής 
σου και να µην αφήσεις το διαβήτη να σε 
ελέγχει.

Η αποδοχή της διάγνωσης του διαβήτη και της νέας πραγµατικότητας είναι µια συνεχή και 
εξελισσόµενη διαδικασία. Είναι λογικό να αισθάνεσαι να «πνίγεσαι» στην αρχή και 
συναισθηµατικά αλλά και µε όλες αυτές τις πρακτικές πληροφορίες που έχεις να 
διαχειριστείς. Μια σταδιακή και «βήµα-βήµα» προσέγγιση δίνει τον χρόνο να σταθείς στα 
πόδια σου και να αποκτήσεις εµπιστοσύνη στις γνώσεις και στην ικανότητά σου να 
διαχειριστείς το διαβήτη. 

Μίλα για τα αισθήµατα που νοιώθεις και ενθάρρυνε και τα άλλα µέλη της οικογένειας να το 
κάνουν. Μάθε να διαχειρίζεσαι τα συναισθήµατα σου αλλά και τα συναισθήµατα των 
υπολοίπων και βοήθησε έτσι την οικογένειά σου να προσαρµοστεί στις καινούριες συνθήκες.

Αν παρόλα αυτά, τα πράγµατα δεν δείχνουν να είναι υπό έλεγχο, να ξέρεις ότι µπορείς να 
βοηθηθείς από ειδικούς. Η Οµάδα ∆ιαβήτη θα σε κατευθύνει ανάλογα. Μη διστάσεις και µη 
ντραπείς να το ζητήσεις, αν αισθάνεσαι ότι το χρειάζεσαι και µην αισθανθείς άσχηµα αν σου 
προταθεί µια τέτοιου είδους βοήθεια. 
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Συναισθήµατα 
κατά τη διάγνωση

Σοκ
∆εν µπορεί να συµβαίνει αυτό!

Απώλεια
Τίποτε δε θα είναι το ίδιο πια!

Θυµός
Γιατί σε εµάς;

Άρνηση
∆εν έχει το παιδί διαβήτη!

Άγχος
∆εν θα τα καταφέρω!

∆υσπιστία
Ξέρει ο γιατρός;
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Ο καθένας ξεχωριστά αλλά και κάθε οικογένεια αντιδρούν στη διάγνωση του διαβήτη µε 
διαφορετικό τρόπο – και δεν υπάρχει σωστός τρόπος αντίδρασης. Το παιδί είναι πιθανόν 
να αντιδράσει µε τον τρόπο που θα αντιδράσεις και εσύ. Μην απαιτήσεις από το παιδί να το 
αντιµετωπίσει γρήγορα ή εύκολα. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι όλη του η ζωή έχει αλλάξει. 
∆ώστε του την ευκαιρία να µιλήσει για αυτό. Μόνο το ίδιο το παιδί ξέρει, καλύτερα από 
οποιονδήποτε, τι αισθάνεται. Ίσως, όµως, να µη βρίσκει τις λέξεις ώστε να το περιγράψει 
σωστά. Ίσως να κατηγορεί τον εαυτό του ή να βλέπει τον διαβήτη ως µια τιµωρία. Είναι 
καλύτερο να εκφράσει τις ανησυχίες του τώρα, παρά να τις κουκουλώσει. Αν δεν µιλήσει 
τώρα, µπορεί όλα αυτά τα συναισθήµατα να επιστρέψουν στην εφηβεία ή και στα µετέπειτα 
χρόνια. Μερικά παιδιά δείχνουν να παίρνουν τη διάγνωση πιο «χαλαρά». ∆εν µιλούν για 
αυτό, αγνοούν το γεγονός και το υποβαθµίζουν. Κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο 
αντίδρασης και κάποια παιδιά αντιδρούν µε καλύτερο τρόπο από άλλα. Αλλά είναι 
σηµαντικό να δίνουµε την πρέπουσα προσοχή και σε αυτά. Ένα παιδί µπορεί να δείχνει ότι τα 
καταφέρνει καλά, αλλά στην πραγµατικότητα να κρύβει τα συναισθήµατά του και αυτό να 
φέρει δυσκολίες αργότερα. Η διάγνωση του διαβήτη µοιάζει µε µια απώλεια. Και σαν κάθε 
απώλεια, θα πρέπει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για το θρήνο. Τόσο το παιδί, όσο και εσύ, 
χρειάζεστε χρόνο για να θρηνήσετε για την απώλεια της ξεγνοιασιάς που είχατε πριν την 
διάγνωση του διαβήτη. Είναι φυσικό και είναι µέρος της ανάρρωσης. Πόσο χρόνο θα πάρει 
αυτό διαφέρει στον καθένα και εξαρτάται και από την υποστήριξη που θα δοθεί – τόσο 
σωµατικά όσο και συναισθηµατικά. Επέτρεψε στο παιδί να θρηνήσει µε τον τρόπο του. 
Μην το πιέζεις. 

Bοηθώντας το παιδί µε τη 
διάγνωση του διαβήτη

Τα πράγµατα είναι λίγο θολά στην αρχή. Το 
παιδί πιθανόν να θυµάται ότι δεν αισθανόταν καλά, 
ότι µεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκοµείο και 
µετά να ανακαλύπτει τον εαυτό του 
περιτριγυρισµένο από µια ανήσυχη οικογένεια και 
από το ιατρικό προσωπικό. Σε αντίθεση µε τις 
συνήθεις ασθένειες, ο διαβήτης δεν θα περάσει. 
Όταν το παιδί το συνειδητοποιήσει αυτό, είναι 
λογικό να στεναχωρηθεί και να αισθανθεί φόβο. 
Πιθανόν να εύχεται να µπορούσε να γυρίσει τον 
χρόνο στο πώς ήταν πριν αποκτήσει διαβήτη.    
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Μίλησε στο παιδί 
για το ∆ιαβήτη

Μερικές συµβουλές για το πώς να µιλήσεις στο παιδί σου για τον διαβήτη:

• Μίλησε στη γλώσσα του
Φρόντισε να είσαι κατανοητός, χωρίς να είσαι ιδιαίτερα λεπτοµερής. 
Μίλησε ανοιχτά και µε ειλικρίνεια, ενθαρρύνοντας τις ερωτήσεις και τον διάλογο.

• Κάνε κατανοητό ότι δεν ήταν δικό του λάθος 

Εξήγησε του ότι δεν φταίει καθόλου που απέκτησε διαβήτη, ότι δεν ήταν η τιµωρία 
του επειδή έκανε κάτι κακό.

• Εξήγησε του τι είναι ο διαβήτης 
Χρησιµοποίησε απλούς και κατανοητούς όρους και πες του ότι ο διαβήτης δεν θα 
περάσει όπως ένα κρυολόγηµα ή µια ίωση.

• Μίλησε απλά και µε θετικό πνεύµα 

Προσπάθησε να χαµογελάς, να είσαι ήρεµος και φιλικός καθώς µιλάς για τον 
διαβήτη. Αν είσαι αναστατωµένος είναι πιθανό ότι το παιδί σου θα αναστατωθεί και 
αυτό. Κάνε στο παιδί σου κατανοητό ότι δεν θα στερηθεί τίποτα και ότι θα συνεχίσει 
να κάνει ότι και τα άλλα παιδιά – απλά θα χρειαστεί σωστός προγραµµατισµός. 
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∆ιάγνωση του διαβήτη 
στα χρόνια της εφηβείας

Η διάγνωση του διαβήτη κατά τη διάρκεια της εφηβείας κάνει τα πράγµατα ακόµη πιο 
δύσκολα. Καθώς προσπαθεί ο έφηβος να ανακαλύψει τον εαυτό του και να γίνει 
ανεξάρτητος, πρέπει πάλι να συµβιβαστεί στην ιδέα ότι ο έλεγχος της καθηµερινότητάς του 
θα χρειαστεί την κηδεµονία των γονιών του. Επιπρόσθετα, η διάγνωση του διαβήτη τον 
γεµίζει µε πολλές ανασφάλειες. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για αυτούς. Και πρέπει να τους 
φερθούµε µε τη δέουσα προσοχή. 

Ο έφηβος µπορεί να θέλει από την αρχή να αναλάβει αποκλειστικά τη διαχείριση του 
διαβήτη. Ή µπορεί αντιθέτως να µη θέλει να κάνει τίποτα και να πρέπει εσείς να 
φροντίζετε για όλα. Και οι δύο ακραίες περιπτώσεις δεν είναι σωστές ούτε όµως και τελείως 
λάθος. Κάθε περίπτωση είναι µοναδική και καλό είναι να κάνετε ότι ταιριάζει περισσότερο 
στη δική σας οικογένεια, µοιράζοντας ευθύνες και αρµοδιότητες στη διαχείριση του διαβήτη 
ανάλογα.

Είναι σηµαντικό να µην τον φορτώσεις µε υπερβολικές ευθύνες από νωρίς. Αλλά, επίσης, 
είναι σηµαντικό να µην τον αποτρέψεις από το να συµµετέχει ενεργά στη διαχείριση του 
διαβήτη του. Να είσαι πάντα δίπλα του και να παρεµβαίνεις όταν το χρειάζεται.  Ακόµη κι αν 
ο έφηβος θέλει να διαχειριστεί µόνος του τον διαβήτη, είναι σηµαντικό να συµµετέχεις και 
εσύ σε αυτό. Κάντε µαζί ένα πλάνο και εξήγησε του ότι τον εµπιστεύεσαι απόλυτα. Συζήτησε 
µαζί του όποια ανησυχία σου και ζήτησέ του να σου αποδείξει ότι µπορεί να κερδίσει την 
εµπιστοσύνη σου.
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Η εφηβεία είναι γεµάτη σκαµπανεβάσµατα για τις περισσότερες οικογένειες και ο διαβήτης 
µπορεί να προσθέσει ένα ακόµη επίπεδο δυσκολίας. Πρέπει να γνωρίζεις τι συµβαίνει µε τον 
διαβήτη του εφήβου ακόµη κι αν αυτός δεν θέλει να έχει καµία σχέση µαζί σου. Αυτές οι 
συµβουλές µπορεί να βοηθήσουν:

• ∆ιάλεξε τη στιγµή
∆εν έχει καµµιά σηµασία να µιλάς όταν 
κάποιος βιάζεται. Βεβαιώσου ότι όταν θα 
ξεκινήσεις µια κουβέντα θα έχετε και οι δύο 
χρόνο, ώστε να κάνετε µια ποιοτική συζήτη-
ση. Επιπλέον, απέφυγε µια συζήτηση όταν 
βλέπεις ότι ο έφηβος δεν είναι στις «καλές» 
του.

• ∆ιάλεξε τι να διορθώσεις

Το να παραπονιέσαι για οτιδήποτε κάνει 
λάθος ο έφηβος δεν θα τον βοηθήσει στο να 
τα διορθώσει όλα. Αν σε ανησυχούν πολλά 
πράγµατα ταυτόχρονα, µίλα για τα πιο 
σηµαντικά πρώτα και άφησε κάποια για 
αργότερα.

• ∆ιάλεξε τον τρόπο
Μια πρόσωπο µε πρόσωπο συνοµιλία κάνει 
συνήθως τον έφηβο να αισθάνεται άβολα και 
τον κλείνει στο καβούκι του µε αποτέλεσµα 
να µην είναι ειλικρινής. Προσπάθησε να 
φέρεις την κουβέντα µε ήπιο τρόπο όταν 
κάνετε κάτι µαζί όπως µια βόλτα ή καθώς 
µαγειρεύετε. Ίσως να του είναι πιο εύκολο να 
ανοιχτεί αν δε χρειάζεται να σε αντικρίζει.

• ∆ιάλεξε συµµάχους

Μην αισθανθείς άσχηµα, αλλά συνήθως δεν 
είσαι το καταλληλότερο άτοµο για να 
µιλήσει στον έφηβο. Ίσως αισθανθεί πιο 
άνετα µιλώντας µε κάποιον θείο ή κάποιον 
οικογενειακό φίλο. Σε περίπτωση που 
επιλέξεις αυτόν τον τρόπο, βεβαιώσου για 
το τι θα εµπιστευθείς και σε ποιόν. Έτσι δεν 
θα αισθανθείς εσύ αποκλεισµένος και ο 
έφηβος δεν θα αισθανθεί ότι µυστικά του τα 
ξέρουν άτοµα που δε ήθελε ο ίδιος.

• ∆ιάλεξε τις πληροφορίες

Σκέψου τι πρέπει να ξέρει ο έφηβος και τον 
τρόπο µε τον όποιο θα µάθει για αυτό.
Καθώς ο έφηβος εξοικειώνεται µε το 
διαβήτη, θα µπορούσε να έρθει στο εξωτε-
ρικό ιατρείο µόνος του. Είναι καλό αυτό να 
το προετοιµάσεις µε την Οµάδα ∆ιαβήτη. Το 
να ισορροπήσεις σωστά µεταξύ της εφηβι-
κής ανεξαρτησίας και του ελέγχου στο 
διαβήτη µε σκοπό τη σωστή διαχείριση του 
είναι κάτι πολύ σηµαντικό και το σηµείο της 
ισορροπίας είναι διαφορετικό για κάθε 
οικογένεια. 

Συµβουλές για την ενεργοποίηση του εφήβου κατά την επίσκεψη στο εξωτερικό ιατρείο:

•  Ζήτησέ του να συµµετέχει σε βαθµό που ο ίδιος επιθυµεί.
•  Ενθάρρυνε τον να κάνει ερωτήσεις και να συµµετέχει στη συζήτηση που γίνεται.
•  Ζήτησέ του να συµµετέχει σε αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα και διαχείριση του 

διαβήτη του.
•  ∆ώσε του την ευκαιρία να µιλήσει για φόβους και ανησυχίες του 
•  Ενθάρρυνέ τον να ψάξει λύσεις για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και να τις συζητήσει µε 

τον γιατρό, τη νοσηλεύτρια του ∆ιαβήτη ή τον διατροφολόγο. 
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Μερικές συµβουλές για το πώς να 
διαχειριστείς τον έφηβο



Αντιµετωπίζοντας την 
«επανάσταση της εφηβείας»

Οι περισσότεροι έφηβοι περνούν αυτή τη φάση της «εφηβικής επανάστασης» 
σε διαφορετικό βαθµό, είτε έχουν διαβήτη, είτε όχι. Στους εφήβους µε διαβήτη, 
όµως, η περίοδος αυτή µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τη ρύθµιση του σακχάρου 
τους. ∆υστυχώς, η ρύθµιση του σακχάρου µπορεί να είναι πολύ άσχηµη στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου και για αυτό πρέπει να κρατάς επαφή και να είσαι 
υποστηρικτικός. Να έχει υπόψιν σου ότι:

•  Η επανάσταση σε κάποιους εφήβους µε διαβήτη µπορεί να εκφράζεται µε 
παραµέληση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της διαχείρισης του διαβήτη.

•  Η παραµέληση των υποχρεώσεων µπορεί να γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειά 
του να «ταιριάξει» περισσότερο µε τους συνοµήλικούς του.

Μίλησε µε τον έφηβο, αναγνώρισε ότι είναι ενοχλητικό να πρέπει να µετράει το 
σάκχαρό του, να κάνει ινσουλίνη, να υπολογίζει τους υδατάνθρακες. Ωστόσο, 
υπογραµµίστε ότι όλα αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν και είναι 
αδιαπραγµάτευτα. Συµβούλεψέ τον ότι ο καλύτερος τρόπος να κρατά τον διαβήτη 
σε απόσταση είναι να έχει καλές τιµές σακχάρου. 
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Η οικογένεια
Η διάγνωση του διαβήτη στο παιδί, θα επηρεάσει τη λειτουργία και τους δεσµούς όλης της 
οικογένειας. Είναι σηµαντικό να δώσεις προσοχή στο τι έχουν να πουν όλα τα µέλη της οικογέ-
νειας και να έχει τη βοήθεια και την υποστήριξη όποιο µέλος τη χρειάζεται. Ζήτα βοήθεια από 
την Οµάδα ∆ιαβήτη αν αισθάνεσαι ότι ο διαβήτης έχει αναστατώσει σηµαντικά την οικογένειά 
σου. Αλλά φρόντισε και τον εαυτό σου για να µπορείς να βοηθάς και τους υπόλοιπους.

Τα αδέλφια των παιδιών µε διαβήτη 

Είναι εύκολο οι ανάγκες των άλλων παιδιών της οικογένειας να 
παραµεριστούν ιδίως τον πρώτο καιρό 
της διάγνωσης του διαβήτη. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
αδελφικό ανταγωνισµό καθώς τα µικρότερα κυρίως αδέρφια 
µπορεί να αισθάνονται ότι ο αδερφός τους µε τον διαβήτη είναι 
αποδέκτης «ειδικής µεταχείρισης». 
Μην αγνοήσεις όµως και το γεγονός ότι, τα µεγαλύτερα κυρίως 
αδέρφια, µπορεί να βιώνουν και αυτά την αγωνία για την υγεία 
και το µέλλον του αδερφού τους.

∆ιαζευγµένοι γονείς 

Αν είστε χωρισµένοι µε τον πατέρα ή τη µητέρα του παιδιού 
µε διαβήτη, αυτό δυσκολεύει τη σωστή διαχείριση καθώς το 
παιδί «ζει» σε δύο σπίτια, ενώ πολλές φορές η επικοινωνία µε 
τον άλλο γονέα δεν είναι η ιδανική. Πρέπει να υπάρχει 
ουσιαστική συνεργασία, ώστε το παιδί να λαµβάνει τη σωστή 
φροντίδα που χρειάζεται ανεξάρτητα σε πιο από τα σπίτια µένει.

Μερικές συµβουλές για την διαχείριση τέτοιων καταστάσεων:

•  ∆ώσε την πρέπουσα προσοχή σε κάθε µέλος της οικογένειας που τη χρειάζεται
•  Μην συµπεριφέρεσαι «ξεχωριστά» στο παιδί µε τον διαβήτη
•  Όπου είναι δυνατό, ένταξε κάθε µέλος της οικογένειας στη διαχείριση του διαβήτη. Πρόσεξε 

όµως µην το παρακάνεις, φορτώνοντας µε υπερβολικές ευθύνες τα µεγαλύτερα αδέρφια
•  Μην παραµελείς λόγω των νέων συνθηκών, οικογενειακές συνήθειες που ενώνουν την 

οικογένεια

Μερικές συµβουλές:

•  Η αρχική εκπαίδευση από την Οµάδα ∆ιαβήτη είναι σηµαντικό να γίνει και στους δύο γονείς 
ταυτόχρονα. Η εκµάθηση από «δεύτερο» χέρι δεν είναι το ίδιο επαρκής και άρα 
αποτελεσµατική

•  Πρέπει να υπάρχει συνεχής δίαυλος επικοινωνίας µε σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση για τις 
αλλαγές που γίνονται στη διαχείριση του διαβήτη µεταξύ των δύο γονιών

•  Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ο ρόλος που µπορεί να έχουν οι νέοι σύντροφοι των γονιών
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Μερικές συµβουλές:

•  Μίλα και ενηµέρωνε συνεχώς ένα µέλος της οικογένειας. Αυτό θα αναλάβει στη συνέχεια να 
ενηµερώσει και τους υπόλοιπους.

•  Μη διστάσεις να ζητάς βοήθεια όπου τη χρειάζεσαι. Είτε θέλεις να κρατήσουν τα άλλα 
παιδιά, ή να σε βοηθήσουν µε τα ψώνια ή να πάνε το σκύλο βόλτα, οι άνθρωποι είναι 
συνήθως πρόθυµοι να βοηθήσουν αρκεί να τους το ζητήσουµε.

•  Σκέψου µακροπρόθεσµα. Ο διαβήτης θα είναι µαζί σας από εδώ και πέρα, οπότε πώς µπορεί 
µια διευρυµένη οικογένεια να βοηθήσει; Έµενε και κοιµόταν το παιδί σε άλλους συγγενείς/-
παππούδες πριν τη διάγνωση; Είναι σηµαντικό να συνεχίσει να το κάνει και άρα είναι σηµα-
ντικό να εντάξουµε τους συγγενείς αυτούς στη φροντίδα του παιδιού µε διαβήτη. Μπορείς να 
τους φέρεις µαζί στο Εξωτερικό Ιατρείο ώστε να εκπαιδευτούν στο τι χρειάζεται. Να είσαι 
ειλικρινείς! Πες τους τι χρειάζεσαι! Ζήτα τη βοήθειά τους ώστε να συνεχίσει το παιδί να έχει 
τη ζωή που είχε. 

Μονογονεϊκές οικογένειες

Είναι πολύ δύσκολο να αντιµετωπίζεις ένα παιδί µε διαβήτη αν είσαι ο µοναδικός γονιός. 
Σε κάνει να αισθάνεσαι ότι παλεύεις µόνος σου και χωρίς βοήθεια

Είναι σηµαντικό να σκεφτείς:

•  Σε ποιον µπορείς να ανατρέξεις αν χρειαστείς µια βοήθεια;
•  Ποιος µπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι επείγον;
•  Ποιος µπορεί να σε υποστηρίξει συναισθηµατικά;
•  Ποιος µπορεί να κρατήσει το παιδί για να βρεις λίγο χρόνο 

για τον εαυτό σου;
•  Ζήτα βοήθεια από τα µεγαλύτερα αδέρφια. Προσοχή, όµως, 

να µην τους φορτώσεις πολλές ευθύνες.

Παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και θείες καθώς και 
στενοί φίλοι θα έχουν σίγουρα αναστατωθεί µε τη 
διάγνωση του διαβήτη στο παιδί και θα ανησυχούν 
για την υγεία του. Πολλοί θα ζητούν συνεχείς 
πληροφορίες και θα θέλουν να βοηθήσουν. Άλλοι, 
µπορεί αντιθέτως να αποµακρυνθούν θέλοντας να 
σας αφήσουν ήσυχους για να επικεντρωθείτε και 
να προσαρµοστείτε στα νέα δεδοµένα. Και οι δύο 
συµπεριφορές µπορεί να σου φανούν λανθασµέ-
νες και υπερβολικές.

Ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον
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Μεγαλώνοντας µε τον διαβήτη

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι ορµονικές αλλαγές θα προκαλέσουν αύξηση των 
αναγκών σε ινσουλίνη και δυσκολία στην άριστη ρύθµιση του διαβήτη. Ο έφηβος είναι 
ικανός να χειρίζεται µόνος του τον διαβήτη, ωστόσο, η εναλλαγή αυτή των ρόλων µπορεί να 
αποτελεί αιτία συγκρούσεων και παράτολµης συµπεριφοράς, για αυτό απαιτείται η συνεχής 
και διακριτική επιτήρηση. Μελέτες δείχνουν ότι η ενεργή συµµετοχή των γονιών στον έλεγχο 
του διαβήτη των εφήβων έχει καλύτερα αποτελέσµατα.

Καθώς το παιδί σας µεγαλώνει και ωριµάζει, οι ικανότητές του και οι ανάγκες του αλλά-
ζουν και γίνεται όλο και πιο ανεξάρτητο. Είναι πολύ πιθανό να θέλει να αναλάβει έναν πιο 
ενεργό ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη. Και αυτό είναι σπουδαίο! Ενθάρρυνε το παιδί να 
διατηρεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής ώστε να πετυχαίνει καλύτερο έλεγχο του 
σακχάρου του. Είναι σηµαντικό τα παιδιά σχολικής ηλικίας να αναπτύξουν δεξιότητες 
αυτοδιαχείρισης καθώς και αίσθηση ευθύνης για τη διαχείριση του διαβήτη τους, ιδίως όταν 
απουσιάζουν από το σπίτι. Και παρότι µπορεί να τα καταφέρουν και από µόνοι τους, είναι 
σηµαντικό να διατηρείτε πάντα την επίβλεψη. 

Μεγαλώνοντας το παιδί, εµφανίζονται νέες κοινωνικές προκλήσεις και απαιτήσεις για τη 
διαχείριση του διαβήτη. 
Η διαχείριση του διαβήτη πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να επιτρέπει στο παιδί να συµµετέχει 
σε όλες τις δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του όπως αθλήµατα, 
διανυκτερεύσεις εκτός σπιτιού, πάρτι και άλλα.
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Οι «Στόχοι στην εκπαίδευση του διαβήτη» είναι ένα δοµηµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
που αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη µετάβαση της διαχείρισης του διαβήτη από τους 
γονείς/κηδεµόνες στα παιδιά. Αυτό επιτελείται σε τρία επίπεδα: 

i) µέσω της κινητοποίησης των επαγγελµατιών υγείας για να θέσουν εκπαιδευτικούς 
στόχους ανάλογους µε την ηλικία των ασθενών
ii) µέσω της ενηµέρωσης των γονέων/κηδεµόνων αλλά και των ίδιων των νέων για τις 
γνώσεις και δεξιότητες που κάθε παιδί πρέπει να έχει σχετικά µε τον διαβήτη και ανάλογα 
µε το εξελικτικό του στάδιο και 
iii) µέσω µιας προτυποποιηµένης καταγραφής που φιλοδοξεί να γίνει εργαλείο 
που θα χρησιµοποιείται στην επίσκεψη της οικογένειας στο ∆ιαβητολογικό Ιατρείο 
και θα καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, θέτοντας παράλληλα τους επόµενους 
στόχους. 

Για κάθε ηλικιακή οµάδα καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα 
ενοτήτων: από τις κλασσικές γενικές γνώσεις, φαγητό, 
άσκηση, ινσουλίνη, µέτρηση σακχάρου (υπογλυκαιµία-υ-
περγλυκαιµία), ασθένεια, συναισθηµατική ευεξία µέχρι και 
απώτερες επιπλοκές του διαβήτη, αλκοόλ, κάπνισµα, 
κατάχρηση ουσιών, ταξίδι, σεξ και εγκυµοσύνη, οδήγηση, 
µετάβαση σε υπηρεσίες ενηλίκων για τα µεγαλύτερα παιδιά 
και εφήβους. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους «Στόχους στην εκπαί-
δευση του διαβήτη» µέσω της ιστοσελίδας: 
dianadiabetes.gr/στόχοι

Γνωρίστε τους «Στόχους στην εκπαίδευση του διαβήτη»
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Βοηθήστε το παιδί σας να µιλήσει 
για τον διαβήτη

Το να εξηγήσει το παιδί στους φίλους του για τον διαβήτη µπορεί να είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολο. Συνεργάσου µε την Οµάδα ∆ιαβήτη ώστε να ενηµερώσει το παιδί τους συµµαθητές 
αλλά και το προσωπικό του Σχολείου του. Στο διαδίκτυο µπορείς να βρεις υλικό έντυπο 
αλλά και βίντεο µε σχετικές ιστορίες άλλων παιδιών που ανανεώνονται συνεχώς. Το να 
ακούει το παιδί και άλλα παιδιά που έχουν και αυτά διαβήτη το βοηθά να µην αισθάνεται ότι 
είναι µόνο αλλά υπάρχουν και άλλοι µε παρόµοιο πρόβληµα. Προσοχή, οι πληροφορίες να 
είναι σωστές και από αναγνωρισµένες πηγές. Μίλησε σχετικά µε την Οµάδα ∆ιαβήτη. 

Ένας άλλος τρόπος να µιλήσει το παιδί στους φίλους του είναι να τους δείξει το σακχαρό-
µετρό του ή τους στυλούς ινσουλίνης ή και την αντλία του. Είναι καλό οι φίλοι του παιδιού 
αλλά και οι γονείς τους να γνωρίζουν τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας ή της υπεργλυκαι-
µίας ώστε να τα αναγνωρίζουν και να βοηθήσουν στην αντιµετώπισή τους. 

Ο διαβήτης αποτελεί πια µέρος της ζωής του παιδιού και δε θα πρέπει να ντρεπόµαστε για 
αυτό. Αντιθέτως θα πρέπει να αισθανόµαστε περήφανοι που κάνουµε ότι όλοι οι άλλοι – και 
το κάνουµε εξίσου καλά, αν όχι και καλύτερα -  έχοντας και την έγνοια του διαβήτη.  Αν το 
παιδί µιλήσει µε ειλικρίνεια στους φίλους του για τον διαβήτη, δεν το κάνει µεγάλο ζήτηµα, 
και δεν το κρύψει, είναι πιθανό ότι και οι φίλοι του θα το αντιµετωπίσουν µε τον ίδιο τρόπο. 
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Εκφοβισµός (bullying) 
και παιδιά µε διαβήτη

Πώς να προλάβεις τον εκφοβισµό (bullying): 

• Το πώς αισθάνεται το ίδιο το παιδί για τον διαβήτη του είναι ο “καθρέφτης” µέσα από τον 
οποίο θα γνωρίσουν τον διαβήτη και οι συνοµήλικοί του. Αν το παιδί αισθάνεται ντροπή και 
ενοχή για αυτό που του συµβαίνει, είναι πιθανόν και οι συνοµήλικοί του να το εκλάβουν σαν 
κάτι το «κακό». Αν η συµπεριφορά του παιδιού είναι πιο χαλαρή και το ίδιο συµµετέχει σε 
όλα και δεν στερείται τίποτα, αυτό µπορεί να γίνει το “όχηµα” για µια πιο ευρεία αποδοχή του 
διαβήτη και στα υπόλοιπα παιδιά που δεν γνωρίζουν.

• Το να µιλήσει το παιδί στους συνοµήλικούς του για τον διαβήτη είναι ένα σηµαντικό βήµα για 
την εξωτερίκευση του διαβήτη και την απενοχοποίησή του. Σε συνεργασία µε το σχολείο 
µπορεί να οργανωθεί µια εκπαιδευτική οµιλία για τον διαβήτη όπου το παιδί µπορεί να δείξει 
τις αλλαγές που έχει φέρει ο διαβήτης στην καθηµερινότητά του και οι συµµαθητές του να 
εξοικειωθούν µε το σακχαρόµετρο, τους στυλούς ινσουλίνης και την αντλία ινσουλίνης.

Πώς να αντιµετωπίσεις τον εκφοβισµό (bullying):

• Εξήγησε στο παιδί ότι δεν φταίει το ίδιο για τον εκφοβισµό που πιθανόν να δέχεται, ότι δεν 
του αξίζει και ότι θα πρέπει να αναζητήσει βοήθεια από ενήλικες.

• Ενθάρρυνε το παιδί να µην επιτρέψει τον εκφοβισµό (bullying) να επηρεάσει τη διαχείριση 
του διαβήτη του. Είτε το πείραγµα έρχεται όταν ένας συµµαθητής δει το παιδί να κάνει τη 
συνηθισµένη µέτρηση του σακχάρου ή να επιλέγει ένα υγιεινό ελαφρύ γεύµα, το παιδί µε τον 
διαβήτη δεν θα πρέπει να αποφεύγει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει επειδή το πειράζουν 
οι συµµαθητές του.

• Αν υποπτεύεσαι ότι το παιδί υφίσταται εκφοβισµό (bullying), µίλησε αµέσως µε τους δασκά-
λους και τους υπεύθυνους του σχολείου. Βεβαιώσου ότι ενηµερώθηκαν σωστά και έχουν 
λάβει επαρκή µέτρα ώστε το πρόβληµα να σταµατήσει άµεσα. Ίσως µια γραπτή αναφορά να 
βοηθήσει στην πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος.  
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Τα παιδιά µε διαβήτη µπορεί να γίνουν στόχοι 
εκφοβισµού (bullying) απλά και µόνο επειδή ο 
διαβήτης τους κάνει να φαίνονται «διαφορετικοί» 
από τους συνοµήλικους τους. 
Ο εκφοβισµός που σχετίζεται µε τον διαβήτη µπορεί 
να αποτελεί µια σειρά µικρών αλλά επαναλαµβανό-
µενων επεισοδίων που µε την πάροδο του χρόνου να 
έχει επίδραση στην αυτοεκτίµηση του παιδιού µε 
διαβήτη. Ο εκφοβισµός έχει να κάνει µε πειράγµατα, 
χλευασµούς και διαφωνίες όχι µόνο περιστασιακά 
αλλά επαναλαµβανόµενα. 



Αναγνώρισε και 
αντιµετώπισε τη δική σου 
εξουθένωση

Το να είσαι γονιός είναι µια υπέροχη εµπειρία µε σηµαντικές, όµως, υποχρεώσεις. 
Το να είσαι γονιός παιδιού µε ένα χρόνιο πρόβληµα υγείας, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης 
τύπου 1 είναι µια εξαιρετικά αγχώδης κατάσταση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το 
επιπρόσθετο και αθροιστικό άγχος µπορεί να οδηγήσει στην εξουθένωση. Μελέτες δείχνουν 
σηµαντικά αυξηµένο ποσοστό εµφάνισης εξουθένωσης σε µητέρες κυρίως αλλά και σε 
πατέρες παιδιών µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους γονείς.   
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Τι ακριβώς είναι η εξουθένωση; 

Η εξουθένωση συµβαίνει όταν µια παρατεινόµενη αγχώδης κατάσταση προκαλεί σωµατική 
αλλά και συναισθηµατική εξουθένωση, αρνητικά συναισθήµατα και µια αίσθηση 
ανεκπλήρωτου. Μπορεί ακόµη να συναντήσεις τον όρο «εξουθένωση του διαβήτη» που 
έρχεται να περιγράψει αυτό το αίσθηµα κούρασης και εξάντλησης που προκαλεί η 
καθηµερινή φροντίδα που απαιτεί ο διαβήτης. Οι άνθρωποι που αισθάνονται εξουθένωση 
καταλαβαίνουν ότι η καλή διαχείριση του διαβήτη είναι σηµαντική για την υγεία αλλά δεν 
έχουν το κίνητρο για να το πετύχουν. Αισθάνονται ότι βρίσκονται σε πόλεµο µε τον διαβήτη... 
και ότι τον χάνουν. Τα σηµάδια της εξουθένωσης µπορείς ακόµη να τα διακρίνεις και στο 
παιδί µε τον διαβήτη κατά περιόδους. 

Αλλά, τι είναι ακριβώς η εξουθένωση του φροντιστή; 

Ο ορισµός περιλαµβάνει « ...τη σωµατική, ψυχική και συναισθηµατική εξάντληση που 
συνοδεύει την φροντίδα ενός αγαπηµένου προσώπου µε οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας ή 
γήρατος». Ως φροντιστής ενός παιδιού µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η καθηµερινή 
ενασχόληση µε αυτό µπορεί να καλύψει τις δικές σου ανάγκες. Και µερικές φορές είναι οι 
φίλοι και οι συγγενείς που θα σε προειδοποιήσουν ότι µπορεί να αντιµετωπίζεις την 
εξουθένωση του φροντιστή προτού το αναγνωρίσεις εσύ.

Τα παρακάτω αποτελούν σηµάδια πιθανής εκδήλωσης «εξουθένωσης του φροντιστή»:
•  Μια αίσθηση συνεχούς και αδιάλειπτης κόπωσης
•  Μειωµένο ενδιαφέρον για εργασία που µπορεί να οδηγεί και σε ελαττωµένη απόδοση στην 

εργασία
•  Απόσυρση από κοινωνικές επαφές µε φίλους και συγγενείς
•  Αυξηµένη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών
•  Αυξηµένο αίσθηµα φόβου για τον θάνατο 
•  Αλλαγή των διατροφικών συνηθειών
•  Αίσθηµα αδυναµίας
•  Καταθλιπτικά συναισθήµατα

Τι µπορεί να κάνεις; 

Υπάρχουν τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης της εξουθένωσης του φροντιστή. 
Μερικά πράγµατα που συνιστώνται είναι:

•  Συζήτηση µε επαγγελµατίες υγείας σχετικά µε το θέµα
•  Συµµετοχή σε οµάδες υποστήριξης µε σκοπό την επικοινωνία και την εκµάθηση στρατηγικών 

αντιµετώπισης
•  Εναλλαγή των ευθυνών φροντίδας του διαβήτη στην οικογένεια ή ακόµη και µε το ευρύτερο 

οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον.
•  Καθηµερινή άσκηση και υγιεινή διατροφή
•  ∆ηµιουργία «ποιοτικού χρόνου» και χρόνου ξεκούρασης
•  Ενασχόληση µε χόµπι

Σε περίπτωση που έχεις οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά µε τη διαχείριση του 
άγχους και την πιθανή εκδήλωση της «εξουθένωσης του φροντιστή», µίλησε µε την Οµάδα 
∆ιαβήτη και ζήτησε τη δική της συµβουλή. 
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Πότε πρέπει να δείτε 
κάποιον ψυχολόγο;

Ο ίδιος ο διαβήτης δεν επηρεάζει την ψυχική υγεία άµεσα, ωστόσο, η διαχείρισή του 
µπορεί να είναι αγχωτική και να οδηγήσει σε κατάθλιψη ή άλλα ζητήµατα ψυχικής υγείας. 
Μελέτες δείχνουν ότι οι νέοι µε διαβήτη εµφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη από ότι οι 
συνοµήλικοί τους χωρίς διαβήτη. Ο καθένας µπορεί να έχει µια δύσκολη περίοδο στη ζωή 
του χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πάσχει από κατάθλιψη. Αν όµως νοµίζεις ότι το παιδί/νέος 
µπορεί να πάσχει από κατάθλιψη πρέπει να ζητήσεις τη γνώµη από ειδικό άµεσα. 
Επικοινώνησε µαζί του αν το παιδί/νέος εµφανίσει κάποιο από τα ακόλουθα συµπτώµατα:

•  Απώλεια αισθήµατος ευχαρίστησης σε δραστηριότητες που πριν απολάµβανε
•  ∆υσκολία στον ύπνο
•  Εύκολη κόπωση
•  Απώλεια όρεξης ή απώλεια ευχαρίστησης ορισµένων γευµάτων
•  Αύξηση ή απώλεια βάρους
•  Προβλήµατα στη συγκέντρωση και στη λήψη αποφάσεων
•  Αισθήµατα ενοχής ή χαµηλής αυτοεκτίµησης
•  Σκέψεις αυτοκτονικές ή αυτοτραυµατισµού

Θυµηθείτε ότι η λίστα αυτή δεν υποκαθιστά τη συζήτηση µε τον ειδικό. Αν έχεις 
οποιαδήποτε έννοια για την συναισθηµατική υγεία του παιδιού σου, ζήτησε τη βοήθεια της 
Οµάδας ∆ιαβήτη. Η κατάθλιψη του παιδιού/νέου θα έχει άµεση επίπτωση και στον έλεγχο 
του σακχάρου του αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα και επαρκώς. Για τον λόγο αυτό, µπορεί το 
παιδί/νέος να ελέγχεται περιοδικά και προληπτικά για την πιθανότητα εκδήλωσης 
κατάθλιψης ή άλλων διαταραχών της συναισθηµατικής υγείας.  
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Μετάβαση σε υπηρεσίες ενηλίκων

Η διαδικασία της µετάβασης από την παιδιατρική Οµάδα ∆ιαβήτη σε υπηρεσία 
παρακολούθησης ενηλίκων είναι µια πολύ σηµαντική διαδικασία αν και αρκετά 
υποεκτιµηµένη. Είναι µια αλλαγή που θέλει την προσοχή της καθώς συµβαίνει σε καιρό 
που πολλές αλλαγές µπορεί να συµβαίνουν στη ζωή του νέου µε διαβήτη. Αλλά είναι 
σηµαντικό να γίνει σωστά, ώστε ο νέος να συνεχίσει να λαµβάνει τη σωστή φροντίδα που 
λάµβανε µέχρι και τώρα. Μελέτες έχουν δείξει ελλιπή έλεγχο του διαβήτη σε νεαρούς 
ενήλικες. Σε αυτό συντελεί σίγουρα η απώλεια του γονικού ελέγχου αλλά φαίνεται ότι 
σηµαντικό ρόλο έχει και η «χαλαρή» παρακολούθηση και οι αραιές επισκέψεις σε 
υπηρεσίες παρακολούθησης ενηλίκων. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιβάλουν την µετάβαση σε υπηρεσίες ενηλίκων: 

•  Μετακόµιση σε νέα πόλη λόγω σπουδών ή εργασίας και ανάγκη παρακολούθησης από 
τοπική υπηρεσία

•  Επιβεβαίωση της ενηλικίωσης του ατόµου µε τον απόλυτο έλεγχο του διαβήτη
•  Επιθυµία του ενήλικα πια νέου για εφαρµογή του ιατρικού απορρήτου και αποκλεισµό των       

γονέων/κηδεµόνων του από τη συµµετοχή στις επισκέψεις στο ιατρείο   
•  Αδυναµία παρακολούθησης/συνταγογράφησης από την παιδιατρική Οµάδα ∆ιαβήτη
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ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Οι παιδιατρικές υπηρεσίες είναι σχεδιασµένες ώστε να εξυπηρετούν οικογένειες και 
αλληλεπιδρούν τόσο µε το παιδί µε τον διαβήτη αλλά κυρίως µε τους γονείς/φροντιστές του. 
Υπεύθυνος είναι ο ενήλικας γονιός/φροντιστής. Μόλις ο νέος κλείσει τα 18 έτη, η ευθύνη 
περνάει στα χέρια του. Ο γονιός µπορεί να συµµετέχει στη κουβέντα, αλλά µόνο αν το 
επιτρέπει ο νέος. Μερικές φορές οι νέοι δεν θέλουν την παρουσία και ενηµέρωση των γονιών 
τους σχετικά µε τον διαβήτη τους και αυτό είναι κάτι που η Ιατρική Οµάδα πρέπει να σεβαστεί.    

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στο πώς παρέχεται η ιατρική φροντίδα σε παιδιατρικούς 
από ότι σε ενήλικες ασθενείς. Η ιατρική φροντίδα στα παιδιά δίνεται µέσω των 
γονιών/φροντιστών και οι επισκέψεις στο εξωτερικό ιατρείο είναι επικεντρωµένες σε όλη την 
οικογένεια. Στις υπηρεσίες των ενηλίκων, οι επισκέψεις επικεντρώνονται περισσότερο στον 
ανεξάρτητο και αυτόνοµο ασθενή που µπορεί να ενηµερώνεται για την κατάστασή του και να 
παίρνει µόνος του τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις επιλογές του. Οι επισκέψεις στις 
υπηρεσίες των ενηλίκων είναι συνήθως µικρότερης διάρκειας και αποκλειστικά 
επικεντρώνονται στα ιατρικά ζητήµατα.

Μια άλλη σηµαντική διαφορά αφορά την αίθουσα αναµονής. Σε ένα ιατρείο ενηλίκων, η 
πλειοψηφία των ατόµων µε διαβήτη είναι άτοµα µε τύπου 2 διαβήτη που συνήθως είναι σε 
προχωρηµένη ηλικία. Έτσι, αν η υπηρεσία των ενηλίκων δεν έχει ξεχωριστό ιατρείο για 
νεαρούς ενήλικες µε διαβήτη, είναι πιθανόν η αίθουσα αναµονής του ιατρείου να είναι γεµάτη 
από ηλικιωµένους. 

Τέλος, ο ενήλικας, πια, ασθενής έρχεται αντιµέτωπος µε την γραφειοκρατία και την όλη 
διαδικασία που χρειάζεται για να κλείσει το ραντεβού του στο εξωτερικό ιατρείο, τη 
συνταγογράφηση και την εξασφάλιση της σωστής και προβλεπόµενης ποσότητας φαρµάκων 
αλλά και αναλώσιµων και όλες τις γνωµατεύσεις που χρειάζονται και µε αυτόν τον τρόπο 
εκτιµά όλη τη δουλειά που µέχρι τώρα έκαναν οι γονείς του χωρίς ο ίδιος να το 
συνειδητοποιεί.  

Παρά τις µεγάλες διαφορές στον τρόπο λειτουργίας τους, οι δύο ιατρικές δοµές (παιδιών 
και ενηλίκων) πρέπει να συνεργαστούν στενά ώστε η µετάβαση να γίνει µε όσο το δυνατόν 
πιο οµαλό τρόπο. Ιδανικά θα πρέπει, αν οι συνθήκες και οι χρόνοι το επιτρέπουν, οι πρώτες 
επισκέψεις στις υπηρεσίες των ενηλίκων να γίνονται µε τη φυσική παρουσία µελών και από 
τις δύο οµάδες. Επιπλέον, µια γραπτή αναφορά που να περιέχει όλες τις σηµαντικές ιατρικές 
πληροφορίες θα πρέπει να παρέχεται από την Παιδιατρική Οµάδα ∆ιαβήτη και να δίνεται στην 
πρώτη επίσκεψη του νέου στο νέο κέντρο παρακολούθησής του.  

«Χαµένος στην παρακολούθηση» 

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που µπορεί να προκύψει από µια άστοχη µετάβαση σε 
υπηρεσία ενηλίκων είναι να χαθεί η παρακολούθηση του νέου. Αυτό δυστυχώς συµβαίνει 
συχνά, και όπως είναι αναµενόµενο, έχει σαν αποτέλεσµα την επιδείνωση της ρύθµισης του 
∆ιαβήτη. Είναι σηµαντικό η µετάβαση να προετοιµαστεί έγκαιρα και το κέντρο 
παρακολούθησης των ενηλίκων να έχει επιλεγεί ήδη κατά τα τελευταία χρόνια 
παρακολούθησης από την παιδιατρική Οµάδα ∆ιαβήτη, όσο ακόµα ο γονιός/φροντιστής έχει 
τον έλεγχο της διαχείρισης του διαβήτη.  
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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

Ρέα ∆ηµητριάδη

Σπύρος Ζαρογιάννης Ξανθίππη Βλαχοπούλου

Γιώτα Τριανταφύλλου

Κωνσταντίνα Παππά Ευγενία Κάβουρα

Θανάσης Χριστοφορίδης Αγγελική Νέµτσα



∆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. 



co
py

ho
us

e.
gr

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

Συν-
αισθηµατική 

Ευεξία

6


	COVER1.1
	COVER2.2
	06 copy
	COVER2.1
	COVER1.2

