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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 Ορισμός  Σ.Δ. τύπου 1

 Ο ρόλος του Σχολικού  Νοσηλευτή

 Νεότερα δεδομένα στην παρακολούθηση του Σ.Δ.

 Αναγνώριση και αντιμετώπιση  της Υπογλυκαιμίας

 Αναγνώριση και αντιμετώπιση  της Υπεργλυκαιμίας



Η ανακάλυψη της Ινσουλίνης Banting- Best 1921

Βραβείο Nobel στους 
Banting & M cleod το 

1923



Αριστερά: Το θαύμα της ινσουλίνης,  παιδί που πάσχει από νεανικό διαβήτη στα πρόθυρα του 
θανάτου

Δεξιά: Leonard Thompson ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε ινσουλίνη το 1923



IDF Diabetes Atlas 8th ed. 2018

Παγκόσμια κατανομή Σ.Δ.Τύπου Ι



 580.000 παιδιά με Σ.Δ.τ1 
παγκοσμίως.

 96.100 παιδιά κάτω των 15 ετών 
εμφανίζουν παγκόσμια Σ.Δ.τ1 κάθε 

χρόνο.

 3% αύξηση της επίπτωσης ετησίως τα 
τελευταία χρόνια.

 Στην Ευρώπη τα περισσότερα παιδιά 
με Σ.Δ.τ1.



 O σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι το δεύτερο σε συχνότητα χρόνιο νόσημα 
της παιδικής ηλικίας μετά το άσθμα και παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αύξηση 
3-5% ετησίως.

 Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF), εκτιμάται ότι 
497.100 παιδιά παγκοσμίως πάσχουν από διαβήτη τύπου 1.

 Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα παρουσιάζονται περίπου 130 νέες 
περιπτώσεις σε παιδιά ηλικίας 0-14 ετών.



 Στη χώρα μας περισσότερα από 35.000 παιδιά 
πάσχουν από διαβήτη και χρειάζεται να κάνουν 
καθημερινά 4 ενέσεις ινσουλίνης.

 Η ασθένεια αποτελεί :

 δυσβάσταχτο σωματικό

 ψυχικό 

 κοινωνικό φορτίο 

 Για τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους.



 Από τη στιγμή που θα τεθεί η διάγνωση του Σ.Δ. , είτε στην νηπιακή , είτε στη 
σχολική είτε στη,εφηβική ηλικία ) σηματοδοτείται ένας νέος τρόπος ζωής για το 
παιδί και την οικογένειά του.

 Τα παιδί με διαβήτη περνά αρκετές ώρες της ημέρας στο σχολείο.

 Αυτά τα παιδιά πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχολική ζωή τους 
κυρίως λόγω της άγνοιας ή και της προκατάληψης της σχολικής κοινότητας στο 
θέμα αυτό.



 Για το λόγο αυτό τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την αναγκαιότητα 
ύπαρξης εξειδικευμένου σχολικού Νοσηλευτή για την παρακολούθηση και 
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στα παιδιά με Σ.Δ.Τ1στο σχολείο.

 Ο Σχολικός Νοσηλευτής διασφαλίζει την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο 
σχολικό περιβάλλον και προάγει την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 
οικόγένειας  παιδιού και εκπαιδευτικόυ.





Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από:
 Υπεργλυκαιμία.
 Διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών.
 και οφείλεται σε μειωμένη έκκριση ή καθόλου της ινσουλίνης.



Παθοφυσιολογία Σακχαρώδη Διαβήτη Ι

 Αυτοάνοση καταστροφή των 
ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων 
των νησιδίων του παγκρέατος.

 Απόλυτη ανεπάρκεια ινσουλίνης.

 Αυξημένα επίπεδα σακχάρου  στο 
αίμα.



Μια πολυπαραγοντική νόσος

 Γενετικοί παράγοντες

 Περιβάλλον

 Stress

 Δίαιτα (γάλα αγελάδας;)

 Τοξίνες

 Ιοί

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δεν έχουν 
διευκρινιστεί με απόλυτη σαφήνεια, αλλά 
φαίνεται ότι παίζουν όλο και πιο σημαντικό 
ρόλο στην παθογένεια του Σ.Δ.

Kondrashova Aet al. “Role of viruses and other microbes in the pathogenesis of type 1 
diabetes.”
Int Rev Immunol. 2014 Jul-Aug;33(4):284-95. 



ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 Προδιαβήτης η διαπίστωση των πρώτων διαταραχών του μεταβολισμού των
υδατανθράκων.

 Υποκλινικός ο μεταβολισμός των υδατανθράκων είναι παθολογικός μόνο σε περιόδους
καταπονήσεως του οργανισμού. Το σάκχαρο αίματος νηστείας παραμένει φυσιολογικό,
όταν πάψει να επιδρά ο παράγων που προκάλεσε την καταπόνηση. Το παιδί αυτό είναι
ασυμπτωματικό.

 Λανθάνων χαρακτηρίζεται από παθολογική δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη, αλλά με
φυσιολογικό σάκχαρο αίματος νηστείας. Το στάδιο αυτό είναι σύντομο κατά τη διάρκεια
της παιδικής ηλικίας.

 Έκδηλος κλινικός διαβήτης εμφανίζεται απότομα στην παιδική ηλικία και μετάπτωση
από το λανθάνον στο έκδηλο στάδιο μπορεί να παρατηρηθεί μετά από περίοδο
καταπονήσεως του οργανισμού, π.χ. μετά από λοίμωξη.

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium



Πορεία ως τον κλινικά έκδηλο Διαβήτη

 Η πορεία αυτή 
διαρκεί από λίγους 

μήνες ως λίγα 
χρόνια.

 μέχρι να καταστραφεί 
το 80-90% των 

β-κυττάρων του 
παγκρέατος. 

 οπότε εμφανίζονται 
τα συμπτώματα.



Συμπτώματα Σακχαρώδη Διαβήτη

 Πολυουρία (2οπαθής νυχτερινή 
διούρηση).

 Πολυδιψία.

 Πολυφαγία με απώλεια ή μη 
πρόσληψη βάρους. 

 Αδυναμία, εύκολη κόπωση, μειωμένη 
σχολική επίδοση, ευερεθιστότητα, 
ναυτία,  λοιμώξεις, θόλωση της 
όρασης.



Σ.Δ  τύπου Ι & συννοσηρότητα

 Θυρεοειδίτιδα Hashimoto (6-14%)

 Κοιλιοκάκη (3,7-9,9%)

 Λεύκη

 Νόσος Αddison (APS1)

 Λιποϋπερτροφία σημείων ενέσεων

 Λιποδυστροφία

 Πιθανή ανεπάρκεια βιταμίνης D

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium



Διαγνωστικά κριτήρια Σ.Δ.

 Κλασσικά συμπτώματα Σ.Δ. και τυχαία μέτρηση γλυκόζης πλάσματος
>200mg/dl.

 H γλυκόζη πλάσματος νηστείας >126mg/dl σε περισσότερες από μια
μετρήσεις.

 Η γλυκόζη πλάσματος >200mg/dl, 2 ώρες μετά από φόρτιση με γλυκόζη
στα πλαίσια από του στόματος δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης (OGTT).

 HbA1c >6,5% (δεν αποτελεί μόνη της κριτήριο)

World Health Organisation. Definition and Diagnosisof Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycaemia: Report of a WHO/IDF Consultation.Geneva,Switzerland: World 

Health Organisation, 2006.American Diabetes Association. Diagnosis andclassification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014:37 (Suppl. 1): S81–S90. ISPAD Clinical 

Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium



Τι είναι η ινσουλίνη ;

 Η ινσουλίνη είναι ορμόνη που εκκρίνεται από τα β-
κύτταρα του παγκρέατος .Η ορμόνη αυτή ,είναι 
απαραίτητη για την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα 
του οργανισμού.

Οι κύριες λειτουργίες της :

 Αποθήκευση γλυκόζης με μορφή γλυκαγόνου

 Αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας

 Σύνθεση του λίπους από την περίσσεια των 
υδατανθράκων 

 Σύνθεση πρωτεινών



Τι είναι Γλυκόζη και ποιά η σημασία της για τον οργανισμό;

 Είναι μονοσακχαρίτης που περιέχεται στις τροφές ή παράγεται κατά την λειτουργία 
της πέψης απο τη διάσπαση των σύνθετων υδατανθράκων των τροφών.

 Η γλυκόζη με την κυκλοφορία του αίματος εισέρχεται στα κύτταρα , όπου 
μεταβολίζεται και έτσι παράγεται η απαραίτητη ενέργεια για την λειτουργία τους.

 Η περείσεια γλυκόζη αποθηκεύεται στα κύτταρα του ήπατος και των μυών με την 
μορφή γλυκαγόνου.
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Φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα- στόχοι επίτευξης

ΣΤΟΧΟΙ

Άριστη ρύθμιση 
HbA1c

Αποφυγή 
επιπλοκών

Αποφυγή 
υπογλυκαιμιών

Εξασφάλιση 
ποιότητας ζωής





Μέτρηση σακχάρου αίματος



Μέτρηση σακχάρου αίματος   



11/2016                     έγκριση χρήσης  Freestyle Libre στην Ευρώπη

Παιδιά > 4 ετών

Freestyle Libre

ΜΕΤΡΗΣΗ  ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 



Σύστημα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης CGMS

Το CGMS περιλαμβάνει:

Αισθητήρα

Συσκευή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης

Σταθμό επικοινωνίας (μονάδα διασύνδεσης, η οποία μεταδίδει δεδομένα από το CGMS σε
έναν υπολογιστή)

Λογισμικό (ένα πρόγραμμα δημιουργίας αναφορών που συνιστάται σε γραφήματα και
βασικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία διευκολύνουν στην ανάλυση και ερμηνεία των
προτύπων της γλυκόζης.)



 Στις σύγχρονες συσκευές CGM, μικροί αισθητήρες γλυκόζης (π.χ. ηλεκτρόδια) 
τοποθετούνται ακριβώς κάτω από το δέρμα (είτε στην κοιλιακή χωρα, είτε στο 
μπράτσο ).

 Η τοποθέτηση είναι ταχύτατη, όπως η διαδικασία μίας ένεσης, και δεν είναι 
επώδυνη. Ο αισθητήρας διατηρείται στη θέση του με μια αυτοκόλλητη ταινία. Ο 
αισθητήρας μετρά τις αλλαγές στα επίπεδα γλυκόζης του αίματός.





Ημερολόγιο Αυτοελέγχου



Θεραπευτική Αντιμετώπιση Σ.Δ1

Πώς επιτυγχάνεται η σωστή ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1;

Χορήγηση ινσουλίνης                Σωστή  Διατροφή              Άσκηση               Εκπαίδευση

 Το εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλίνης περιλαμβάνει 3 ενέσεις ινσουλίνης βραχείας διάρκειας
δράσης πριν τα 3 ημερήσια γεύματα και μια 4η ένεση παρατεταμένης διάρκειας δράσης πριν το
βραδινό ύπνο.

 Μπορεί να χορηγηθούν και αμέσως μετά το γεύμα, εάν συντρέχει λόγος (π.χ. στα βρέφη και
νήπια που συχνά δεν τρώνε την προβλεπόμενη ποσότητα, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με βάση
τους υδατάνθρακες γεύματος).

 Με το σχήμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ρύθμιση εφόσον γίνει σωστή εκπαίδευση.

Η χορήγηση ινσουλίνης πριν τα γεύματα μιμείται την έκκριση του παγκρέατος.



Οι ινσουλίνες που χρησιμοποιούνται σήμερα παράγονται με μοριακές κυρίως ή ημισυνθετικές
μεθόδους και έχουν την ίδια χημική δομή με την ινσουλίνη που εκκρίνει το πάγκρεας.

Είδη   ινσουλίνης 

Υπερταχείας

Humalog, 
Novorapid, Apidra

Ταχείας δράσης 

Regular, 
Actrapid

Μέσης δράσης

Protaphane, NPH

Βραδείας δράσης

Lantus, Abasaglar, 
Tresiba , (Levemir)

Έναρξη δράσης
5-10 λεπτά 

½ ώρα 1-2 ώρες 4 ώρες

Διάρκεια δράσης
2-5 ώρες

5-6 ώρες 12-18 ώρες 24 ώρες

Μέγιστη δράση
1-1,1/2 ώρα 

2-4 ώρες 6-10 ώρες

Η μακράς 
δράσης 

ινσουλίνη 
πρέπει να 
γίνεται 

καθημερινά 
την ίδια ώρα

Θεραπευτικά Σχήματα ΣΔ1



Οι νεότερες μορφές ινσουλίνης μακράς δράσης έχουν
περισσότερο σταθερό προφίλ δράσης και μειώνουν τον ρυθμό
της υπογλυκαιμίας, ιδιαίτερα τη νυκτερινή υπογλυκαιμία.

ΝΕΟΤΕΡΑ    ΔΕΔΟΜΕΝΑ

I-ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 





Τεχνική ενέσεων ινσουλίνης





 Η ελεύθερη επιλογή ωραρίου στα γεύματα και η χορήγηση της ινσουλίνης
με πένα σε οποιοδήποτε χώρο προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής.



Το i-Port Advance είναι μια μικρή θύρα ενέσεων η οποία εφαρμόζεται στο σώμα και 
επιτρέπει στα άτομα που το φορούν να χορήγούν, μέσω αυτής της, τις ενέσεις τους, 
αντί απευθείας πάνω στο δέρμα.

 Το i-Port Advance είναι κατάλληλο για άτομα που κάνουν θεραπεία με 
ινσουλίνη και επιθυμούν να περιορίσουν τον αριθμό των ενέσεων.

i-Port Advance



i-Port Advance



Αντλία Ινσουλίνης

 Η επιλογή της χορήγησης της ινσουλίνης με  χρήση αντλίας πρέπει να εξατομικεύεται: 

 Ανάγκες ασθενή 
 Οικογένειας 

 Η αντλία μπορεί να μιμηθεί τον τρόπο που ένα υγιές πάγκρεας λειτουργεί: η αντλία,
μέσω της συνεχής υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης (CSII), υποκαθιστά την ανάγκη για
συχνές ενέσεις, χορηγώντας ακριβείς δόσεις ταχείας δράσης ινσουλίνης, 24 ώρες το
24ωρο.

 Οι πλέον εξελιγμένες αντλίες είναι εφοδιασμένες με υπολογιστές των δόσεων bolous
οπότε το άτομα έχει την ευθύνη να αναγράφει στην οθόνη την ποσότητα των
υδατανθράκων που θα καταναλωθούν , μαζί με την τιμή γλυκόζης αίματος και η αντλία
υπολογίζει την σωστή δόση ινσουλίνης.



ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ & CGMS



 Πλεονεκτήματα : της χρήσης της αντλίας είναι η μείωση των 
επεισοδίων σοβαρής  υπογλυκαιμίας και υπεργλυκαιμίας  και η ευελιξία 
στο προγραμματισμό των γευμάτων.

 Μειονεκτήματα: αναφέρεται η εμφάνιση πιθανής οξέωσης όταν δεν
τροφοδοτεί για κάποιο λόγο η αντλία το σώμα με ινσουλίνη (αλλαγή
θέσεως καθετήρα και έλεγχος για κετόνες).



ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

Είναι η πτώση της γλυκόζης του αίματος σε επίπεδα μικρότερα 70mg/dl. 
H υπογλυκαιμία είναι η πιο συχνή άμεση επιπλοκή του διαβήτη τύπου 1.



Τα κυριότερα αίτια υπογλυκαιμίας είναι:

 Υπερβολική δόση ινσουλίνης.

 Υπερβολική άσκηση χωρίς     ικανοποιητική θερμιδική κάλυψη (χορήγηση πρόσθετης 
τροφής).

 Καθυστέρηση ή παράλειψη χορήγησης των γευμάτων ή ανεπαρκής λήψη τροφής.



Αντιμετώπιση Υπογλυκαιμίας

 Χορήγηση 
ευαπορρόφητης
γλυκόζης από το 
στόμα (ταμπλέτες 

γλυκόζης,1/2 ποτήρι 
χυμό, μέλι).

 Συχνός έλεγχος 
γλυκόζης

 Σε 15΄ αν τα 
επίπεδα γλυκόζης 

<70 mg/dl
επανάληψη 

χορήγησης γλυκόζης 
& επιπλέον 

υδατάνθρακες & 
πρωτεϊνες

 Το παιδί δεν μπορεί να την 
αντιμετωπίσει μόνο του.

 Χορήγηση ευαπορρόφητης
γλυκόζης από το στόμα 

(ταμπλέτες γλυκόζης,1/2 
ποτήρι χυμό, μέλι).

 Αναμονή 10-15΄
 Έλεγχος σακχάρου αίματος.
 Αν τα επίπεδα γλυκόζης <70 

mg/dl επανάληψη χορήγησης 
γλυκόζης.

 Αν τα επίπεδα γλυκόζης <70 
mg/dl χορήγηση σνακ με 
υδατάνθρακες & πρωτεϊνη

(π.χ τοστ)

 Όχι χορήγηση 
γλυκόζης από το 

στόμα.
 Τοποθέτηση του 

παιδιού σε πλάγια 
θέση για ασφάλεια.

 Χορήγηση γλυκαγόνης
(ΙΜ).

 Στο νοσοκομείο (IV)
χορήγηση γλυκόζης.

Ήπια ΣοβαρήΜέτρια



ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!

Ποτέ δεν πρέπει να χορηγείται ινσουλίνη σε 
παιδί που ήδη βρίσκεται σε shock.



ΕΝΕΣΗ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗΣ

Προσοχή : Παιδιά <30kg 1/2 δόση 



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

Αποφυγή άσκησης οποιασδήποτε μορφής 

Αποφυγή δραστηριοτήτων που απαιτούν αντανακλαστικά σε 
εγρήγορση (οδήγηση,  σχολικές εξετάσεις)

Δεν αφήνουμε ποτέ μόνο του ένα παιδί έπειτα από ένα υπογλυκαιμικό 
επεισόδιο. 

Εάν  η υπογλυκαιμία δεν αναταχθεί στα επόμενα 30-60΄ χορήγηση 
αναψυκτικού

Σε συνωδά προβλήματα  ένεση γλυκαγόνης και επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Οι πονοκέφαλοι  
είναι το 

σημαντικότερο 
σύμπτωμα μετά την 
αντιμετώπιση της 
υπογλυκαιμίας, 
ιδιαίτερα εάν τα 

επίπεδα σακχάρου 
αίματος είναι πολύ 

χαμηλά

Πολύ σπάνια έχουν 
αναφερθεί κάποια 

νευρολογικά συμπτώματα 
όπως παροδική παράλυση 
ή δυσκολία στην ομιλία 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Παιδιά με 
φυσιολογικά επίπεδα 
μέσα σε 15-30΄, 
έπειτα από σοβαρή 

υπογλυκαιμία που δεν 
συνέρχονται  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Όταν τα άτομα με 
ΣΔ αισθάνονται 
άρρωστα και με 
έντονο αίσθημα 

ναυτίας – κετόνες 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ



Διαβητική Κετοξέωση - Υπεργλυκαιμία

Διαβητική κετοξέωση: είναι μια σοβαρή μεταβολική διαταραχή του οργανισμού που
οφείλεται σε ανεπάρκεια ινσουλίνης.

 Χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, κετοναιμία και μεταβολική οξέωση.
 Δημιουργείται συνήθως όταν δεν διαγνωστεί έγκαιρα ο διαβήτης τύπου 1 ή όταν τα

ήδη διαγνωσθέντα παιδιά διακόψουν την ινσουλίνη ή δεχτούν την επίδραση ενός
έντονου στρες (λοίμωξη, τραύμα κτλ).

Ακόμη και σήμερα αποτελεί το κύριο αίτιο θανάτου παιδιών με Σ.Δ. τύπου 1.



Οξέωση Κέτωση

Υπεργλυκαιμία

ΔΚΟ

Γλυκόζη αίματος >200mg/dl

Mεταβολική οξέωση PH <7,3 -
HCO3<15meg/l

Κετοναιμία- κετονουρία

Διάγνωση ΔΚΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΤΙΜΕΣ

PH 7,40

HCO3 - (mEq/L)  20-24

PaCO2 (mmHg) 40-45

PaO2 (mmHg 80-110 (αρτηριακό)
40 

(φλεβικό)





Μπορεί να προληφθεί η Δ.Κ.Ο ???

 Εκπαίδευση

 Αναγνώριση συμπτωμάτων

 Μέτρηση κετονών στο αίμα

 Μέτρηση κετονών στα ούρα

 Εφαρμογή οδηγιών της ομάδας διαβήτη



ΚΕΤΟΝΕΣ 

 Οι κετόνες εμφανίζονται στον οργανισμό 
λόγω της έλλειψης γλυκόζης στα κύτταρα. 

 Η αποβολή των κετονών πραγματοποιείται  
μέσω των νεφρών με τα ούρα ή μέσω των 
πνευμόνων με την αναπνοή (Kassmaul).

 Έλεγχο κετονών πραγματοποιούμε όταν 
διαπιστώσουμε σε δύο συνεχόμενες 

μετρήσεις, ότι η γλυκόζη αίματος είναι 
μεγαλύτερη από 250 mg/dl ή όταν το 

παιδί παραπονιέται ή 
 Εμφανίζει ένα από τα εξής συμπτώματα: 

ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, 
αφυδάτωση, απώλεια αισθήσεων.  





Σακχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή

 Τα παιδιά με διαβήτη έχουν τις ίδιες ενεργειακές
ανάγκες με τα υπόλοιπα παιδιά. Το διαιτολόγιο τους θα
πρέπει να έχει την ποσότητα και την αναλογία
υδατανθράκων, πρωτεϊνών λιπών που συνιστώνται για
όλα τα παιδιά.

 Η ποσότητα της τροφής του κάθε παιδιού εξαρτάται
κατά κύριο λόγο από την ηλικία, το βάρος και το πόσο
ασκείται.

Σε ημερήσια βάση το 50-55% των 
προσλαμβανόμενων θερμίδων πρέπει να προέρχεται 
από υδατάνθρακες (σάκχαρα), το 30% από λίπη και 
το 15% από πρωτεΐνες



Σακχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή

 Τα διαβητικά τρόφιμα που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι κατάλληλα για παιδιά με ΣΔ;
Δεν προσφέρουν κανένα πλεονέκτημα. Ένα παιδί με διαβήτη μπορεί να εντάξει στο
διαιτολόγιό του όλα τα τρόφιμα. Πολλά από αυτά έχουν αυξημένη περιεκτικότητα λίπους.

 Μπορούν να καταναλώνουν υποκατάστατα ζάχαρης;
Γλυκαντικές ουσίες όπως η ασπαρτάμη, η στέβια και η ακεσουλφάμη Κ δεν προσφέρουν
θερμίδες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μέτρο.

 Τα παιδιά και οι έφηβοι με ΣΔ 1 μπορούν να καταναλώνουν παγωτά & αναψυκτικά τύπου
light;

Ναι, εφόσον περιέχουν γλυκαντικές ουσίες που δεν προσδίδουν θερμίδες.
Στα παγωτά χρειάζεται προσοχή γιατί επιπλέον πρέπει να έχουν μειωμένη περιεκτικότητα
σε λίπος κατά 50% τουλάχιστον.

 Τι γίνεται με τα party??????
Υπολογίζοντας τους υδατάνθρακες του φαγητού και κάνοντας την απαραίτητη δόση
ινσουλίνης μπορούν τα παιδιά με διαβήτη να απολαύσουν όλα τα snacks του party!!!!



Άσκηση & Σακχαρώδης Διαβήτης

 Η ευνοϊκή δράση της φυσικής δραστηριότητας αντιστοιχεί:

•Μείωση των μακροπρόθεσμων επιπλοκών και καρδιαγγειακών νοσημάτων

•Μείωση κινδύνου παχυσαρκίας

•Αύξηση της ευαισθησίας της ινσουλίνης, εφόσον γίνεται συστηματικά 3-4 φορές την
εβδομάδα

 Πριν την έναρξη της αθλητικής δραστηριότητας πρέπει να γίνεται μέτρηση του
σακχάρου, στη διάρκεια και μετά την άσκηση.

Για την αποφυγή των υπογλυκαιμιών: μικρό γεύμα πριν την άσκηση , ελάττωση της
δοσολογίας της ινσουλίνης που δρα κατά το χρόνο της άσκησης, ίσως χρειαστεί μείωση
της ινσουλίνης που δρα μετά την άσκηση.



Άσκηση & Σακχαρώδης Διαβήτης

 Η άσκηση δεν μειώνει πάντα τη γλυκόζη του αίματος.

 Εάν δεν έχει χορηγηθεί η αναγκαία ποσότητα ινσουλίνης
η γλυκόζη του αίματος θα αυξηθεί.

 Άσκηση χωρίς ινσουλίνη δημιουργεί μεταβολική
απορρύθμιση και αύξηση των κετονών στο αίμα και στα
ούρα.

 Για το λόγο αυτό δεν συνίσταται συμμετοχή σε αθλητική
δραστηριότητα όταν το επίπεδο σακχάρου στο αίμα είναι
>270-290mg/dl.

 Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χορηγηθεί βραχείας
δράσης ινσουλίνη.



Ινσουλίνη και ασθένεια

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΠΕΡΙΠΣΩΣΗ ΝΑ  ΜΗΝ  ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΜΕ  ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ  ΚΑΤΑ  
ΤΗΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 Σε αρκετές περιπτώσεις έχει προκληθεί ΔΚΟ λόγω παράλειψης χορήγησης ινσουλίνης
λόγω αδυναμίας πρόσληψης φαγητού.

 Ακόμη και σε νηστεία η ινσουλίνη χρειάζεται: κανονικά η βασική ινσουλίνη και δόσεις
bolus κάθε 3-4 ώρες ανάλογα με το σάκχαρο και τις κετόνες.

 Η δόση της ινσουλίνης εξαρτάται από το Glu και την ποσότητα των κετονών: (0,1-0,2
U/kg/δόση κάθε 2-3 ώρες).



Σακχαρώδης διαβήτης και λοιμώξεις

 Ασθένειες με πυρετό μπορεί να ανεβάσουν το σάκχαρο λόγω της υψηλότερης
συγκέντρωσης κυκλοφορούντων ορμονών του στρες (π.χ. Κορτιζόλη) που με τη σειρά
τους προκαλούν γλυκονεογένεση και αντίσταση στην ινσουλίνη.

 Γαστρεντερίτιδες ίσως ελαττώσουν το σάκχαρο με αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας:
ελαττωμένη πρόσληψη τροφής, φτωχότερη απορρόφηση, καθυστερημένη κένωση
στομάχου, διάρροια.

 Η αυξημένη ανάγκη σε ινσουλίνη μπορεί να είναι παρούσα κατά την φάση επώασης
της νόσου και μετά τη λήξη της, εξαρτώντας από το είδος της ασθένειας.

 Οι συχνές μετρήσεις του σακχάρου αίματος 
διευκολύνουν το χειρισμό των ασθενειών και τη 
χορήγηση ινσουλίνης: τουλάχιστον κάθε 2-3 ώρες.

 Ανάλογα με τα σάκχαρα καθορίζουμε και την 
χορήγηση ινσουλίνης.



Μεταβολική απορρύθμιση και άγχος

 Σε περιόδους όπου υπάρχει αυξημένο στρες (περίοδος εξετάσεων, ασθένειας κλπ) το
ΣΑ αυξάνεται, λόγω εκκρίσεων διαφόρων νευροενδοκρινικών ορμονών (πχ κορτιζόλη) &
προκαλούν υπεργλυκαιμία.

 Όπου είναι εφικτό αυξάνουμε την βασική ινσουλίνη κατά τουλάχιστον 50% και δίνουμε
συχνές διορθωτικές δόσεις ινσουλίνης μέχρι να εκτιμήσουμε αν χρειάζεται μια πιο μόνιμη
αλλαγή στις δόσεις του ΣΑ.

 Στις περιπτώσεις αυτές δεν προκαλείται συνήθως οξεία απορρύθμιση (ΔΚΟ) αλλά
χρόνια (αυξημένη HbA1c).



Παιδί & 
Οικογένεια

Παιδίατρος-
Ενδοκρινολόγος

Εξειδικευμένος 
Νοσηλευτής

ΔιαιτολόγοςΨυχολόγος

Κοινωνικός 
Λειτουργός

ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



Εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα

Στα πλαίσια της διεπιστημονικής συνεργασίας, ο Νοσηλευτής ως μέλος της 
διεπιστημονικής 

ομάδας είναι υπεύθυνος για την:

 Παροχή ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής κλινικής φροντίδας. (εξατομικευμένο 
σχέδιο  φροντίδας)

 Εφαρμογή τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής πρακτικής. (evidence based)
 Ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας και θεραπευτικής επικοινωνίας με τους γονείς και το 

παιδί. 
 Καθοδήγηση και έλεγχος της νόσου.

 Εκπαίδευση, διδασκαλία, συμβουλευτική για τη συμμετοχή του παιδιού & της 
οικογένειας στη φροντίδα.

American Diabetes Association 2017



Σύμφωνα με το ISPAD (guidelines 2018) και τις παγκόσμιες αρχές:

 Απαιτείται ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξατομικευμένο σύμφωνα με τις
ανάγκες του κάθε άτομο, το οποίο θα στηρίζεται στην θεωρία, την πρακτική και
στην επίλυση των προβλημάτων.

 Η εκπαίδευση του Σ.Δ. είναι μια διαδραστική διαδικασία που διευκολύνει και
υποστηρίζει το παιδί και την οικογένεια του, για την απόκτηση και την εφαρμογή των
γνώσεων.

 Η εκπαίδευση για να είναι αποτελεσματική και να προσφέρει ποιότητα ζωής στο
παιδί πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη.



Ομάδες εκπαίδευσης

Αξιολόγηση εκπαίδευσης

 Από τους γονείς              τι ανάγκες έχουν επιπλέον;

 Από τα παιδιά

 Προσοχή να μην εξελιχθεί σε «προσωπική» συνεδρία.

 Κάθε φορά ένα καινούριο θέμα.

 Στους εφήβους συνεδρίες χωρίς τους γονείς (μετά από την σύμφωνη γνώμη των 
γονιών).

 Ημέρα ραντεβού «φέρε τον φίλο σου».

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να καλέσει στο τακτικό του ραντεβού έναν φίλο του.



Ενεργητική ακρόαση…

 Η ενεργητική ακρόαση είναι σίγουρα μια διαδικασία πολύ βαθιά και ουσιαστική.

 Είναι μια δεξιότητα επικοινωνίας που στηρίζεται στην ενσυναίσθηση (μπορώ να
μπω στη θέση του, στην κατανόηση και αποδοχή και στη δυσκολία που βιώνει);

 Πολλές φορές, στην προσπάθεια του άλλου να μας μιλήσει για αυτό που τον
απασχολεί χωρίς πάντα να το συνειδητοποιούμε, παρεμβαίνουμε με τέτοιο τρόπο,
ώστε παρεμποδίζουμε την ουσιαστική επικοινωνία μαζί του και του δίνουμε
ταυτόχρονα την αίσθηση ότι αμφισβητούμε την αξία του, τις εμπειρίες του ή τη
σοβαρότητα των δυσκολιών του.

 Μια τέτοια στάση οδηγεί ιδιαίτερα τα παιδιά στο αίσθημα ότι δεν είναι σημαντικά
με συνέπεια τη μείωση της αυτοεκτίμησης τους και την έλλειψη της επικοινωνίας.



Συμπερασματικά…

 Ο Παιδιατρικός Νοσηλευτής σε συνεργασία με τον Σχολικό Νοσηλευτή αποτελεί το κλειδί
για την εκπαίδευση για αυτοφροντίδα στο ΣΔ (Diabetes Self-management Education) του
παιδιού και της οικογένειάς του, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα
συμβάλλουν :

 στον καλύτερο δυνατό έλεγχο της νόσου

 την πρόληψη των επιπλοκών

 τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την
εμφάνιση του διαβήτη, η δυνατότητα για προσήλωση και μάθηση μειώνεται σε μεγάλο βαθμό,
κάτω από έντονη ψυχολογική φόρτιση.

 Η προσπάθεια μείωσης της σημασίας του προβλήματος με φράσεις του τύπου «δεν είναι και
κάτι τόσο σοβαρό» ή «ένας άλλος τρόπος ζωής είναι και αυτό» όχι μόνο δεν βοηθάνε το
άτομο με διαβήτη αλλά δίνουν την αίσθηση υποτίμησης της βαρύτητας του προβλήματός τους.







« όταν ένα πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δείχνει άλυτο ας θυμόμαστε 
πως ο άνθρωπος μπορεί να φάει ακόμα και έναν ελέφαντα, αρκεί να τον 

τεμαχίσει πρώτα σε μικρά κομμάτια».

Σλάβικο  ρητό

73



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


