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Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά  
με την κατάσταση του παιδιού σας.



 δι γν
Όταν ο γονέας μαθαίνει ότι το παιδί του έχει 
διαβήτη τύπου 1 μπορεί να απογοητευτεί. Ο 
διαβήτης μπορεί να αλλάξει τη ζωή τόσο τη δική 
σας όσο και του παιδιού σας, αλλά δεν χρειάζεται 
να περιορίσει τη ζωή ή το μέλλον του παιδιού σας.

Πέρα από τον συναισθηματικό αντίκτυπο που 
συνεπάγεται η διάγνωση του διαβήτη τύπου 1 στο 
παιδί σας, υπάρχουν πολλά πρακτικά ζητήματα, τα 
οποία ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε.

Ελπί ου ε ότι οι πλ ο ο ίες που 
πε ι ονται ε αυτό το υλλ διο α 
απαντ ουν ο ι νες από τις ε τ εις που 

πο εί να ετε ετικ  ε τον δια τ  τ που 
1 και τον τ όπο οντίδας του παιδιο  ας



Συ ι α τείτε ε 
τ  δι γν  του 
δια τ  τ που 1 

το παιδί ας
Η διάγνωση του παιδιού σας ενδέχεται να τέθηκε 
πολύ γρήγορα, ή μπορεί να υποψιάζεστε εδώ 
και καιρό ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να 
σοκαριστήκατε - οι πληροφορίες που θα πρέπει να 
εμπεδώσετε είναι πολλές και τα συναισθήματα που 
θα πρέπει να διαχειριστείτε είναι έντονα.

Οι γονείς των παιδιών με διαβήτη νοιώθουν συχνά 
άγχος, θυμό, αναστάτωση ή ακόμα και ενοχές.1

Είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν είστε ο μόνος.1

Είναι αντικό 
να υ τε ότι
Δεν φταίτε εσείς
Δεν υπάρχει κάτι που να μπορείτε να κάνετε για  
να αποτρέψετε την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 1 
στο παιδί σας.2

Ο διαβήτης δεν εμφανίστηκε επειδή κάνατε εσείς 
κάτι λάθος, όπως π.χ. το ότι το αφήνατε να τρώει 
πάρα πολλά γλυκά.

Ο διαβήτης είναι αντιμετωπίσιμος
Διατίθενται θεραπείες, οι οποίες μπορούν να 
βοηθήσουν το παιδί σας να αντιμετωπίσει τον 
διαβήτη του και να ζήσει μία φυσιολογική ζωή.3,4

Υπάρχει υποστήριξη
Η διαβητολογική ομάδα που παρακολουθεί το 
παιδί σας είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει, ενώ 
υπάρχουν πόροι, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν 
τόσο εσάς όσο και το παιδί σας να αντιμετωπίσετε 
τον διαβήτη με εμπιστοσύνη όσο μεγαλώνετε και 
αναπτύσσεστε.3

Μην φοβηθείτε να ζητήσετε βοήθεια
Χρειάζεστε όση υποστήριξη χρειάζεται το παιδί 
σας. Η συζήτηση με τους φίλους ή την οικογένεια 
μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση.2,3 Επίσης, 
μπορεί να σας βοηθήσει η συζήτηση με άλλους 
γονείς, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση  
με εσάς, και οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν  
πως αισθάνεστε.2,3 Οι ομάδες υποστήριξης 
ασθενών και τα διαδικτυακά φόρουμ μπορούν 
να σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με άλλους 
γονείς. Ρωτήστε τους επαγγελματίες της υγείας 
σχετικά με τις τοπικές ομάδες υποστήριξης. 

Ε  Ε
Η.Π.Α.
Η Κέλλυ έχει διαβήτη τύπου 1



ι είναι ο δια τ ς
Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που παράγεται από 
τα βήτα κύτταρα του παγκρέατος.4 Η ινσουλίνη 
είναι απαραίτητη στο σώμα καθώς βοηθά στην 
απομάκρυνση της γλυκόζης (ενός σακχάρου) από 
την κυκλοφορία του αίματος και τη μετατροπή 
του σε απαραίτητη ενέργεια για ιστούς, όπως 
είναι οι μυς και ο εγκέφαλος.4

Ο διαβήτης χαρακτηρίζεται από μερική ή πλήρη 
έλλειψη παραγωγής ινσουλίνης από το σώμα.5

Διαβήτης τύπου 1
Είναι γνωστή ως “αυτοάνοση νόσος”– 
αυτό σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό 
σύστημα του παιδιού σας καταστρέφει 
τα βήτα κύτταρα του παγκρέατος που 
παράγουν ινσουλίνη.5 Στον διαβήτη τύπου 
1, το σώμα παράγει μικρή ή καθόλου 
ποσότητα ινσουλίνης.4

Αυτή η έλλειψη ινσουλίνης οδηγεί σε 
υψηλή γλυκόζη αίματος, η οποία είναι 
επίσης γνωστή ως υπεργλυκαιμία.4

Διαβήτης τύπου 2
Eμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει 
αρκετή ινσουλίνη για να διατηρήσει τη 
γλυκόζη αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα, 
ή όταν 

το σώμα δεν είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την 
ινσουλίνη που παράγει το πάγκρεας 
(“αντίσταση στην ινσουλίνη”) 
προκαλώντας υπογλυκαιμία.6,7

Ο συγκεκριμένος τύπος διαβήτη σχετίζεται 
στενά με την ύπαρξη υπερβολικού 
βάρους και είναι συχνότερος στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας7 και σε ορισμένες 
εθνικές μειονότητες, όπως είναι οι 
αφροαμερικανοί, οι Ιάπωνες-αμερικανοί 
και οι Λατίνοι.8

Ο διαβήτης τύπου 2 εξακολουθεί να είναι 
ιδιαίτερα σπάνιος στα παιδιά.

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μία 
εξελισσόμενη νόσος, αλλά σε αρκετές 
περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
υγιεινή διατροφή, άσκηση και αλλαγές 
στον τρόπο ζωής.7

1

3

2

Το στομάχι μετατρέπει 
την τροφή σε γλυκόζη

Το πάγκρεας παράγει 
λίγη ή καθόλου 
ινσουλίνη

Η γλυκόζη εισέρχεται στην 
κυκλοφορία του αίματος

4 Δεν εισέρχεται 
καθόλου ινσουλίνη 
στην κυκλοφορία ή 
εισέρχεται πολύ λίγη 
ποσότητα.

5 Αυξημένη γλυκόζη 
στην κυκλοφορία 
του αίματος.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



ό ο υ νός είναι ο δια τ ς
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Στα συνήθη συμπτώματα του διαβήτη τύπου 1 που μπορεί να έχει εμφανίσει το παιδί σας συγκαταλέγονται τα εξής:3,4,11

πε ολικ  δί α

ουτ δ ς ο  κετόνες  το α 
πε ιγ εται υ ν  ς πα ό οια ε 

τ ν ο  του ανό  του αλα νου 
α λαδιο

Συ ν  ενο  π  ο  τον πνο

όπ  αδυνα ία  υπν λία

Σ κ α ο τα ο α

πε ολικ  απ λεια ους ε ικ ό 
ονικό δι τ α ίς ε αν  λόγο

Συν  εία υ πτ ατα του δια τ  τ που 1

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση των συμβουλών του επαγγελματία της υγείας.
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τον επαγγελματία της υγείας που σας παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων ή 
ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση του παιδιού σας.



 αντι ετ πι  
του δια τ  του 
παιδιο  ας
Θεραπεία με ινσουλίνη
Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μία διαρκής κατάσταση,  
η οποία αντιμετωπίζεται με ενέσεις ινσουλίνης.3,4

Οι ενέσεις πρέπει να χορηγούνται σε καθημερινή 
βάση - απαιτείται ένας αριθμός ενέσεων 
προκειμένου να διατηρηθεί ο έλεγχος της γλυκόζης 
αίματος.4

Στο παιδί σας ενδέχεται να χορηγηθούν 
περισσότεροι από έναν τύποι ινσουλίνης, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:3,12

 ιν ουλίν  ακ ς δ ς (επίσης γνωστή 
ως βασική ινσουλίνη) απελευθερώνει σταθερή 
ποσότητα ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 ιν ουλίν  τα είας δ ς (επίσης γνωστή  
ως ινσουλίνη bolus) μπορεί να ληφθεί κοντά την 
ώρα του γεύματος για καλύτερο έλεγχο.

 π οανα ε ειγ ν  ιν ουλίν  (η οποία 
περιλαμβάνει την ινσουλίνη μακράς δράσης  
και την ινσουλίνη ταχείας δράσης), η οποία 
χορηγείται την ώρα του γεύματος.

Ο επαγγελματίας της υγείας του παιδιού σας  
θα σας συμβουλεύσει σχετικά με το πότε  
θα πρέπει να αρχίσει το παιδί σας να κάνει τις 
ενέσεις ινσουλίνης και πόση ινσουλίνη χρειάζεται.4

Ε  Ε
Η.Β.
Η Ελοΐζ έχει διαβήτη τύπου 1



Πριν φύγετε από το νοσοκομείο, ο γιατρός ή ο 
νοσηλευτής θα δείξει σε εσάς και το παιδί σας τον 
τρόπο ένεσης της ινσουλίνης με τη συσκευή που 
έχει συνταγογραφηθεί στο παιδί σας. Ανατρέξτε 
στις οδηγίες που δίνονται μαζί με τη φαρμακευτική 
αγωγή του παιδιού σας για περαιτέρω οδηγίες.

Τα συχνότερα σημεία ένεσης της ινσουλίνης  
είναι η κοιλιά, οι άνω γλουτοί, οι μηροί και  
το πίσω μέρος των χεριών, σύμφωνα με τις 
συμβουλές του επαγγελματία της υγείας.12

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ινσουλίνη 
απορροφάται με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα 
με το σημείο στο οποίο ενίεται. Εισέρχεται στην 
κυκλοφορία ταχύτερα όταν ενίεται στο στομάχι  
και βραδύτερα όταν ενίεται στους γλουτούς ή  
τους μηρούς.3

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



α ακολο  
τ ν επιπ δ ν τ ς 
γλυκό ς αί ατος
Για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του 
διαβήτη του παιδιού σας, είναι σημαντικό να 
παρακολουθείτε κανονικά τα επίπεδα γλυκόζης 
αίματος του παιδιού σας.3,13 Όσο θα μεγαλώνει 
το παιδί σας μπορεί να νοιώθετε άνετα με την 
παρακολούθηση της γλυκόζης αίματος.13

Οι τροφές αυξάνουν τη γλυκόζη αίματος ενώ  
η ινσουλίνη και η άσκηση μειώνουν τη γλυκόζη 
αίματος.

Η παρακολούθηση της γλυκόζης αίματος δείχνει 
εάν η ινσουλίνη του παιδιού σας λειτουργεί. 
Δείχνει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει η 
σωματική δραστηριότητα και οι τροφές που τρώει το 
παιδί σας τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματός του.2

Είναι πιθανό ότι θα σας συμβουλεύσουν να 
ελέγχετε τη γλυκόζη αίματος του παιδιού σας 
τέσσερις φορές την ημέρα – πριν από το κάθε 
γεύμα και πριν από την ώρα του ύπνου.13 
Ορισμένες φορές, θα σας συμβουλεύουν, επίσης, 
να ελέγχετε τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος 
μετά από το γεύμα, μετά από τη σωματική 
δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.3

Ο έλεγχος της γλυκόζης αίματος πραγματοποιείται 
με μετρητή. Στον μετρητή τοποθετείται μία ταινία 
εξέτασης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τσιμπήσετε το 
δάκτυλο του παιδιού σας και να τοποθετήσετε μία 
σταγόνα αίματος στην ταινία εξέτασης. Ο μετρητής 
θα σας δείξει την ένδειξη της γλυκόζης αίματος.3

οιο αποτ λε α ε είται καλό
Ιδανικά, θα πρέπει να στοχεύετε στην επίτευξη των 
ακόλουθων μακροχρόνιων στόχων της γλυκόζη 
αίματος:3,14

� Πριν από το γεύμα - τα επίπεδα θα πρέπει να 
κυμαίνονται μεταξύ 4,0 και 8,0 mmol/L (72–144 
mg/dL).

� 2 ώρες μετά από το γεύμα, τα επίπεδα δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 10,0 mmol/L (180 
mg/dL).

� Κατά την ώρα του ύπνου, τα επίπεδα θα 
πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 126–180 mg/dL.

Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι δύσκολο να 
επιτευχθούν και το παιδί σας δεν αναμένεται 
να επιτύχει αυτά τα επίπεδα όταν ξεκινά να 
χρησιμοποιεί την ινσουλίνη. Εάν δυσκολεύεστε 
να επιτύχετε τα επίπεδα-στόχο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία της 
υγείας που σας παρακολουθεί.



Νευρικότητα

ναγν ι  τ ν 
υ πτ τ ν 
α λ ς γλυκό ς 

αί ατος
Η χαμηλή γλυκόζη αίματος αναφέρεται επίσης συχνά 
ως υπογλυκαιμία.3,4 Τα επεισόδια χαμηλής γλυκόζης 
αίματος προκαλούνται από την έλλειψη ισορροπίας σε 
παράγοντες, οι οποίοι δύνανται να μειώσουν τα επίπεδα 
της γλυκόζης - ινσουλίνη και σωματική δραστηριότητα 
- και τροφές ή μικρο-γεύμα, τα οποία αυξάνουν τη 
γλυκόζη αίματος.3,4

Είναι σημαντικό η οικογένειά σας και τα τυχόν 
άλλα άτομα που συμμετέχουν στην περίθαλψη 
του παιδιού σας να αναγνωρίζουν τα ειδικά 
συμπτώματα που εμφανίζει το παιδί σας όταν έχει 
υπογλυκαιμία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, τα οποία δεν μπορούν 
να εκφράσουν καθαρά πως αισθάνονται.

Εκπαιδεύστε το παιδί σας να χρησιμοποιεί απλές 
λέξεις για να περιγράψει το πως αισθάνεται, δηλ. 
“τρέμουλο” ή “σύγχυση”. Συζητήστε με τον 
επαγγελματία της υγείας που σας παρακολουθεί 
σχετικά με τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας 
με το παιδί σας σχετικά με τον διαβήτη και τα 
συμπτώματά του.

Στα υ πτ ατα 
τ ς α λ ς 

γλυκό ς αί ατος 
πε ιλα νονται τα 

ε ς 1

Υπνηλία
Εφίδρωση 

Ζάλη ή  
αίσθημα ζάλης

Μούδιασμα 
στα χείλη

Κακή  
διάθεση

Σύγχιση

είνα

ό ος





υ τε ιν  
υπογλυκαι ία
Η υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι 
ανησυχητική. Στα συμπτώματα της νυχτερινής 
υπογλυκαιμίας που μπορεί να εμφανίσει το παιδί 
σας περιλαμβάνονται τα εξής:4,16

 � Ε ίδ   ξύπνημα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας με βρεγμένες πιτζάμες/σεντόνια

 � πν α ε αδια ε ία  πονοκέφαλος/ 
αίσθημα κόπωσης, ευερεθιστότητα και 
σύγχυση κατά την έγερση

 � α αγ νος πνος  κλάμα ή εφιάλτες κατά 
τη διάρκεια της νύχτας

 �  ανα ενό εν  νδει  α λ ς 
γλυκό ς αί ατος κατά το ξύπνημα

Εάν υποψιάζεστε υπογλυκαιμία, είναι καλή ιδέα  
να συζητήσετε με τον επαγγελματία της υγείας,  
ο οποίος μπορεί να σας συστήσει να μετρήσετε τη 
γλυκόζη αίματος του παιδιού σας κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. Είναι καλή ιδέα να μετράτε τη γλυκόζη 
αίματος το βράδυ κάθε φορά που το παιδί σας 
αυξάνει την απογευματινή δόση της ινσουλίνης.4,16 
Να θυμάστε ότι τα προαναφερθέντα συμπτώματα 
και ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να οφείλονται 
σε άλλα αίτια. Επομένως, η μέτρηση μπορεί να σας 
βοηθήσει να αποκλείσετε την υπογλυκαιμία και να 
ηρεμήσετε.4,16

 

Η νυχτερινή υπογλυκαιμία μπορεί να προκαλείται 
από τα εξής:3

 � Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας κατά τη 
διάρκεια της ημέρας ή πριν από την ώρα  
του ύπνου

 � Ανάρρωση από την ασθένεια

 � Πτωχή πρόσληψη τροφής στο δείπνο 

Μπορεί να προκληθεί επίσης από τη μεγαλύτερη 
από την απαραίτητη χορήγησης δόσης ινσουλίνης 
μακράς δράσης.

Η νυχτερινή υπογλυκαιμία μπορεί να προληφθεί 
από τα εξής:3

 � Χορήγηση στο παιδί σας μικρού γεύματος πριν 
πέσει για ύπνο (π.χ. σύνθετος υδατάνθρακας, 
σνακ βραδείας απελευθέρωσης όπως είναι τα 
σιτηρά δημητριακά ή το πλιγούρι)

 � Ελάττωση της δόσης της ινσουλίνης μακράς 
δράσης

ντι ετ πι  τ ς 
υπογλυκαι ίας
Ο επαγγελματίας της υγείας του παιδιού σας θα σας 
παρέχει ένα πλάνο αντιμετώπισης του διαβήτη για 
το παιδί σας, το οποίο θα περιλαμβάνει τον τρόπο 
αντιμετώπισης των επεισοδίων υπογλυκαιμίας. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την κατανάλωση 
χυμού φρούτων, την κατανάλωση μικρου-γεύματος 
ή γλυκών ή τη λήψη δισκίου γλυκόζης.3, 4,17

Μπορεί να είναι καλή ιδέα να έχετε μαζί σας δισκία 
γλυκόζης, χυμό φρούτων ή καραμέλες με ζάχαρη 
σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.3,4 Εάν το παιδί 
σας βρίσκεται στο σχολείο, μπορεί να θέλετε να 
βάλετε στην τσάντα του επιπλέον προμήθειες σε 
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.3,4

Ο επαγγελματίας της υγείας του παιδιού σας 
ενδέχεται να σας προμηθεύσει επίσης με σετ 
γλυκαγόνης προς χρήση σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης.3,4 Θα σας εξηγήσει τον τρόπο χρήσης του 
σετ και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



α του γε ατος
Κατά τη χρονική στιγμή της διάγνωσης, η 
διαβητολογική ομάδα που περιθάλπει το παιδί σας 
θα πρέπει να σας δώσει ορισμένες οδηγίες σχετικά 
με τον τρόπο διαχείρισης της ώρας των γευμάτων.

Η πρόσληψη τροφής είναι σημαντική καθώς 
χρειάζεται να ισορροπεί με τις δόσεις της ινσουλίνης 
προκειμένου να αποφευχθούν τα χαμηλά επίπεδα  
γλυκόζης αίματος ή η υπογλυκαιμία. Τα παιδιά με  
διαβήτη, όπως και κάθε άλλο παιδί, συμβουλεύονται  
να ακολουθούν υγιεινή, καλά ισορροπημένη 
διατροφή.

Όταν το παιδί σας διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά 
με διαβήτη τύπου 1, η διαχείριση της ώρας των 
γευμάτων ενδέχεται να φαίνεται σύνθετη. Αλλά θα 
γίνει ευκολότερη με την πάροδο του χρόνου και 
θα μάθετε σύντομα τις επιδράσεις συγκεκριμένων 
τροφών και της σωματικής δραστηριότητας στα 
επίπεδα γλυκόζης αίματος του παιδιού σας. Μπορεί 
να διαπιστώσετε ότι σας βοηθά να σημειώνετε 
τη διατροφή του παιδιού σας προκειμένου να 
διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου  
του παιδιού σας.

Μπορεί να προγραμματίσετε, επίσης, ραντεβού με 
διαιτολόγο, ο οποίος θα μπορεί να σας βοηθήσει να 
προγραμματίσετε τα γεύματά σας.

25%
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Κρέας, κοτόπουλο, 
ψάρι, αβγά...

Δεν αυ νουν τ  
γλυκό  αί ατος



ο οπ ν  
δίαιτα
Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1  
έχουν τις ίδιες βασικές διατροφικές απαιτήσεις με  
τα παιδιά χωρίς διαβήτη.14 Θα πρέπει να προσπαθήσετε  
και να στοχεύσετε σε μία ισορροπημένη διατροφή,  
η οποία περιλαμβάνει λιπαρά, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και υγιή ποσότητα φρούτων και 
λαχανικών. Οι υδατάνθρακες οδηγούν σε αυξημένα 
επίπεδα γλυκόζης αίματος ενώ οι πρωτεΐνες και τα 
λιπαρά δεν οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα.

Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με διαβήτη συνιστάται 
να καταναλώνουν τρία κύρια γεύματα κάθε μέρα 
με ενδιάμεσα μικρο-γεύμα, εάν είναι απαραίτητο.17 
Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο 
χορήγησης σνακ απλού υδατάνθρακα στο παιδί σας 
κατά την ώρα του ύπνου.14

Ο διαβήτης δεν σημαίνει ότι το παιδί σας δεν μπορεί 
να φάει γλυκό όταν το κερνάνε.3,4 Θα μπορεί να φάει 
γλυκά αλλά με μέτρο παράλληλα με την κατάλληλη 
δόση ινσουλίνης, εάν είναι απαραίτητο.3,4

Παρακαλείστε να ανατρέξτε στο έντυπο “Τι θα πρέπει 
να τρώτε;” για περισσότερες πληροφορίες.
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Μπορεί να είναι δύσκολο να μεγαλώνει το παιδί 
με διαβήτη τύπου 1, και το παιδί σας μπορεί να 
δυσκολεύεται να εκφράσει το πως αισθάνεται.3 
Ενθαρρύνετε το παιδί σας να συζητήσει μαζί σας 
σχετικά με τα συναισθήματά του και το πως το 
επηρεάζει ο διαβήτης.2,3 Μπορεί να διαπιστώσει, 
επίσης, ότι τον βοηθά να συζητήσει με άλλα 
παιδιά που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις.2, 

3 Οι ομάδες υποστήριξης ασθενών μπορούν  
να σας βοηθήσουν να έρθετε σε επικοινωνία με 
άλλους γονείς και παιδιά, τα οποία βρίσκονται  
στην ίδια θέση με εσάς.2 Ρωτήστε τον 
επαγγελματία της υγείας που παρακολουθεί το 
παιδί σχετικά με τις τοπικές ομάδες υποστήριξης.

Τα παιδιά λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ενδέχεται 
να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την 
κατάστασή τους και να καταλάβουν τις λέξεις που 
σχετίζονται με την κατάσταση και τη θεραπεία 
τους.3 Καθώς μεγαλώνουν, θα μπορούν να 
πραγματοποιήσουν μόνοι τους την ένεση και να 
αναλάβουν έναν περισσότερο δραστικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση του διαβήτη τους.3

Εάν σας ανησυχεί κάτι από αυτά που σας 
αναφέρει το παιδί σας, επικοινωνήστε με  
τη διαβητολογική ομάδα που παρακολουθεί 
το παιδί σας - θα μπορέσουν να σας 
καθησυχάσουν.3

Είναι σημαντικό να λάβει το παιδί σας καλή 
υποστήριξη προκειμένου να βοηθηθεί στην 
αντιμετώπιση του διαβήτη. Καθώς δεν μπορείτε 

να βρίσκεστε συνέχεια δίπλα στο παιδί σας,  
θα πρέπει να ζητήσετε από άλλους ενήλικες να 
βοηθήσουν το παιδί σας να αντιμετωπίσει την 
κατάστασή του, ειδικά όταν είναι μικρό σε ηλικία.

Όταν πρωτοδιαγιγνώσκεται στο παιδί σας  
ο διαβήτης, θα υπάρξουν πολλά άτομα,  
τα οποία θα πρέπει να ενημερώσετε: οικογένεια, 
φίλοι, σχολείο και σύλλογοι. Καθώς το παιδί σας 
μεγαλώνει, αλλάζει σχολεία, κάνει νέους φίλους 
και συμμετέχει σε νέες δραστηριότητες, θα 
υπάρξουν πολύ περισσότερα άτομα με τα οποία 
θα πρέπει να συζητήσετε σχετικά με τον διαβήτη.

Παρόλο που πολλά άτομα θα έχουν ακούσει για 
τον διαβήτη, είναι μάλλον απίθανο να γνωρίζουν 
τι σημαίνει πραγματικά. Είναι σημαντικό να 
κατανοήσετε αρχικά εσείς οι ίδιοι τον διαβήτη 
πριν προσπαθήσετε να εξηγήσετε τον διαβήτη 
του παιδιού σας σε άλλα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι 
θα τους μιλήσετε χρησιμοποιώντας διατυπώσεις, 
οι οποίες είναι κατάλληλες για την ηλικιακή 
τους ομάδας και τον βαθμό της κατανόησής 
τους - για παράδειγμα, ένα παιδί είναι απίθανο 
να καταλάβει τη λέξη “υπογλυκαιμία”, αλλά 
μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει χαμηλή γλυκόζη 
αίματος.

Πριν αφήσετε το παιδί σας υπό την ευθύνη  
ενός άλλου ενήλικα, θα πρέπει να διασφαλίζετε 
πάντα ότι το άτομο αυτό γνωρίζει ότι το παιδί 
σας έχει διαβήτη και τι θα πρέπει να κάνει για να 
το βοηθήσει να τον αντιμετωπίσει. Ενημερώστε 

τους σχετικά με τα προειδοποιητικά σημεία που 
θα πρέπει να λάβει υπόψη και τι θα πρέπει να 
κάνει σε περίπτωση υπογλυκαιμίας ή επείγουσας 
ανάγκης.

Ενημερώστε τους για το εάν το παιδί σας 
χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως “τρέμουλο”  
ή “σύγχυση” για να περιγράψει το πώς 
αισθάνεται όταν εμφανίζει υπογλυκαιμία.

Παρόλο που εσείς θα πρέπει να φροντίσετε 
ούτως ώστε όλοι όσοι συμμετέχουν στη 
φροντίδα του παιδιού σας να καταλαβαίνουν 
τι συνεπάγεται η βοήθεια στην αντιμετώπιση 
του διαβήτη, δεν είστε μόνος. Έχουμε συντάξει 
δύο οδηγούς, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να 
παράσχετε πολλές πληροφορίες τις οποίες θα 
πρέπει να γνωρίζουν οι δάσκαλοι και τα άλλα 
άτομα που φροντίζουν το παιδί σας: “Πως να 
φροντίσετε ένα παιδί με διαβήτη” και “Πως 
αντιμετωπίζεται ο διαβήτης στο σχολείο;”

 υ τ  ετικ  ε τον δια τ  του παιδιο  ας ε λλους

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



ν ο τε να 
τ ετε 

υπο τ ι
Η φροντίδα του παιδιού με διαβήτη είναι γεμάτη 
προκλήσεις και άγχη, ειδικά κατά τη διάρκεια 
των πρώτων σταδίων περίθαλψης.18 Οι γονείς 
αναφέρουν ότι η υπογλυκαιμία αποτελεί συνεχή 
φόβο, ειδικά όταν το παιδί είναι πολύ μικρό σε 
ηλικία και μπορεί να μην καταλαβαίνει πλήρως 
πως μπορούν να επηρεάσουν την κατάστασή 
του κινήσεις όπως είναι αυτή της άρνησης 
κατανάλωσης τροφής.13 Είναι σημαντικό να 
λαμβάνετε τόσο εσείς όσο και το παιδί σας 
υποστήριξη.

Οι ομάδες υποστήριξης διαβήτη μπορούν να σας 
βοηθήσουν να έρθετε σε επαφή με άλλους γονείς 
παιδιών με διαβήτη προκειμένου να μοιραστείτε 
εμπειρίες και να ανταλλάξετε ιδέες με άτομα, τα 
οποία μπορούν να καταλάβουν την κατάστασή 
σας. Μπορείτε, επίσης, να συζητήσετε με τη 
διαβητολογική ομάδα που παρακολουθεί το παιδί 
σας σε περίπτωση ανησυχίας ή δυσκολίας στην 
αντιμετώπιση της όλης κατάστασης.
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.19

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  

GR/DA/1114/0039a

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.
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Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά  
με την κατάσταση του παιδιού σας.



Μετά από τη διάγνωση του παιδιού σας με διαβήτη 
τύπου 1, η παρακολούθηση και η θεραπεία με 
ινσουλίνη θα αποτελέσει μέρος της καθημερινής 
ρουτίνας της οικογένειάς σας.

Όσο το παιδί σας μεγαλώνει και αναπτύσσεται,  
οι ανάγκες του θα αλλάζουν και θα γίνεται όλο και 
πιο ανεξάρτητο. Είναι πιθανό να θέλει να αναλάβει 
ενεργητικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση του διαβήτη 
του. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται να διατηρεί έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη 
του ελέγχου της γλυκόζης αίματος.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε πλήρως  
πως να αντιμετωπίσετε την κατάσταση του παιδιού 
σας όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού.

Ελπί ου ε ότι οι πλ ο ο ίες που 
πα ονται ε αυτό το υλλ διο α 
απαντ ουν ο ι νες από τις ε τ εις που 

πο εί να ετε ετικ  ε τ  οντίδα ενός 
παιδιο  που εγαλ νει α ί ε τον δια τ

  ε τον δια τ  τ που 1

Ε  Ε
Η.Π.Α.

Η Κέλλυ έχει διαβήτη τύπου 1



εγαλ νοντας 
ε τον δια τ

Καθώς το παιδί σας μεγαλώνει, οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζετε κατά τη θεραπεία του διαβήτη 
είναι πιθανό να αλλάξουν.1 Ο επαγγελματίας της 
υγείας και η ομάδα περίθαλψης του διαβήτη είναι οι 
καλύτεροι σύμβουλοί σας σε σχέση με τη φροντίδα 
του διαβήτη κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 
φάσεων της ανάπτυξης του παιδιού σας, αλλά 
ακολουθούν ορισμένες τυπικές προκλήσεις:1

 και ν πια ς και  ν ν   Μεγάλες 
διακυμάνσεις στα επίπεδα της γλυκόζης λόγω της 
ακανόνιστης πρόσληψης τροφής.

αιδι  π ο ολικ ς και π τ ς ολικ ς 
λικίας  ετ ν   Απρόβλεπτη όρεξη και 

επίπεδα δραστηριότητας.

αιδι  εγαλ τε ς ολικ ς λικίας 11 
ετ ν   Αρκετή ευελιξία στη φροντίδα του διαβήτη 
ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή του παιδιού 
στις σχολικές δραστηριότητες/δραστηριότητες 
συνομηλίκων.

οι  Αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών 
για ινσουλίνη, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν 
κατά τη διάρκεια της εφηβείας καθώς τα παιδιά 
αναπτύσσονται και ανεξαρτητοποιούνται, ενώ 
παράλληλα η ευθύνη για τη φροντίδα του διαβήτη 
μοιράζεται ανάμεσα στους γονείς και τους εφήβους.



Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική για τα άτομα με 
ή χωρίς διαβήτη.2,3

Είναι πολύ πιθανό το παιδί σας να παρακολουθείται 
από διαιτολόγο, ο οποίος θα ανήκει στην ομάδα 
που παρακολουθεί τον διαβήτη του παιδιού 
σας και θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τη 
διατροφή του παιδιού σας, ανάλογα με την ηλικία 
και το βάρος του. Οι συστάσεις συνήθως δεν 
διαφέρουν από αυτές που δίνονται στα άτομα 
χωρίς διαβήτη - υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή, 
η οποία περιλαμβάνει επαρκή ποσότητα φυτικών 
ινών και υδατανθράκων και η οποία δύναται 
να προσαρμοστεί στις πολιτισμικές, εθνικές και 
οικογενειακές παραδόσεις και στις εξατομικευμένες 
ανάγκες του παιδιού σας.4

Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με διαβήτη 
συμβουλεύονται να καταναλώνουν τρία κύρια 
γεύματα κάθε μέρα με ενδιάμεσα μικρο-γεύματα, 
εάν είναι απαραίτητο.4 Συνήθως, ένα παιδί μπορεί 
να ακολουθήσει τις ίδιες συνήθειες υγιεινής 
διατροφής με την υπόλοιπη οικογένεια και δεν 
χρήζει ειδικής δίαιτας.

Ο διαβήτης τύπου 1 δεν σημαίνει ότι το παιδί  
δεν μπορεί να φάει γλυκό σε περίπτωση που  
το κεράσουν.2,3 Όταν μάθετε πως ανταποκρίνεται  
ο οργανισμός μας του παιδιού σας στην 
κατανάλωση και τη λήψη ινσουλίνης, θα του 
επιτρέψετε να τρώει γλυκά με μέτρο λαμβάνοντας 
παράλληλα κατάλληλη δόση ινσουλίνης.2,3  
Ο προγραμματισμός των γευμάτων σε συνδυασμό 
με την παρακολούθηση και προσαρμογή της 
ινσουλίνης μπορεί να βοηθήσει ώστε να βελτιωθεί 
ο έλεγχος της γλυκόζης αίματος του παιδιού σας.4

Σε συνεργασία με τον διαιτολόγο του παιδιού σας, 
θα πρέπει να στοχεύετε στον υγιεινό τρόπο ζωής 
όλης της οικογένειας, παρέχοντας παράλληλα στο 
παιδί σας όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται 
για να αναπτυχθεί.2

ια πε ι ότε ες πλ ο ο ίες  πα ακαλεί τε 
να ανατ ετε το εν ε τικό ντυπο  

ι α π πει να τ τε  που πε ιλα νεται 
τον ίδιο κελο εντ π ν

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.

 α ία τ ς διατ ς 
υγιεινο  τ όπου ς



Η τακτική άσκηση συνιστάται για όλα τα παιδιά 
με ή χωρίς διαβήτη.5,6 Η καθημερινή σωματική 
δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα 
της καθημερινής ζωής του παιδιού σας ώστε να 
προκύψει όφελος για την υγεία του και συνέπεια 
στην αντιμετώπιση της γλυκόζης πλάσματος.5

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η σωματική 
δραστηριότητα μειώνει τη γλυκόζη αίματος. 
Επομένως, οι δόσεις της ινσουλίνης ή η πρόσληψη 
τροφής μπορεί να πρέπει να προσαρμοστεί πριν 
από την άσκηση.5

Οι μικρής διάρκειας περίοδοι εντατικής άσκησης 
(“αναερόβια άσκηση ) μπορούν να αυξήσουν 
επίσης τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος.  
Εάν παρατηρείται σημαντική υπεργλυκαιμία,  
θα πρέπει να εξετάζονται οι κετόνες καθώς 
η άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε διαβητική 
κετοξέωση.

Ο συνδυασμός υπερβολικής ποσότητας 
ινσουλίνης και άσκησης μπορεί να οδηγήσει 
σε χαμηλή γλυκόζη αίματος ή επεισόδια 
υπογλυκαιμίας.5 Η υπογλυκαιμία μπορεί  
να προληφθεί με τη μείωση της δόσης της 
ινσουλίνης του παιδιού σας πριν από το γεύμα  
και με την κατανάλωση φρούτων ή μικρο-
γευμάτων υδατανθράκων μακράς δράσης  
πριν από την άσκηση.2,6

Μετά από ιδιαίτερα επίπονη άσκηση, είναι 
σημαντικό να καταναλώσετε γεύμα με ικανή 
ποσότητα σύνθετων υδατανθράκων, ενώ 
ορισμένες φορές θα πρέπει να μειώνετε τη δόση 
της ινσουλίνης μακράς δράσης το απόγευμα 
μετά από την άσκηση προκειμένου να μειωθεί ο 
κίνδυνος νυχτερινής υπογλυκαιμίας.

Το παιδί σας θα πρέπει να εξετάζει τη γλυκόζη  
του αίματός του πριν από την άσκηση για να 
μαθαίνει πως αντιδρά ο οργανισμός σας στην 
άσκηση και να διασφαλίζει την κατάλληλη δόση 
ινσουλίνης. Η εξέταση μετά από την άσκηση 
ενδέχεται να σας βοηθήσει να μάθετε πως 
επηρεάζει η άσκηση τα επίπεδα γλυκόζης  
αίματος του παιδιού σας.2,6

Εάν έχει προγραμματιστεί δραστηριότητα ή 
άσκηση, θα πρέπει να προσαρμόσετε τη δόση  
της ινσουλίνης ή την πρόσληψη τροφής 
αντίστοιχα.

Εάν το παιδί σας είναι περισσότερο δραστήριο  
από ότι συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
εάν για παράδειγμα τρέχει περισσότερο από 
ότι συνήθως, ενδέχεται να πρέπει να αυξήσετε 
την πρόσληψη τροφής στη συνέχεια ώστε να 
διευκολύνετε τη διατήρηση των επιπέδων της 
γλυκόζης αίματος ή να μειώσετε την ινσουλίνη 
κατάλληλα (π.χ. επιλέγοντας έναν προσωρινό 
βασικό ρυθμό στην αντλία).

   Ε Σ
Νότια Αφρική
Ο Λίαμ και ο Τζόρνταν έχουν διαβήτη τύπου 1

Σ ατικ  κ



Ο επαγγελματίας της υγείας που παρακολουθεί 
το παιδί σας θα σας συμβουλεύσει πότε και πόση 
ινσουλίνη χρειάζεται το παιδί σας σε καθημερινή 
βάση και θα σας εκπαιδεύσει στον τρόπο 
αυτοπαρακολούθησης της γλυκόζης.

Ο τακτικός έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης 
αίματος είναι σημαντικός ώστε να αποφευχθεί 
η υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία, και για να 
αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες 
του παιδιού σας. Θα πρέπει να στοχεύετε στη 
διατήρηση του ελέγχου της γλυκόζης χωρίς συχνά 
επεισόδια υπογλυκαιμίας.6 Ιδανικά, το παιδί σας θα 
πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων 
μακροχρόνιων στόχων της γλυκόζης αίματος:2,6

 � Πριν από το γεύμα - τα επίπεδα θα πρέπει να 
κυμαίνονται μεταξύ 4,0 και 8,0 mmol/L  
(72–144 mg/dL)

 � 2 ώρες μετά από το γεύμα, τα επίπεδα δεν  
θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10,0 mmol/L  
(180 mg/dL)

 � Κατά την ώρα του ύπνου, τα επίπεδα θα πρέπει 
να κυμαίνονται μεταξύ 7,0 mmol/L και 10,0 
mmol/L (126–180 mg/dL)

Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι δύσκολο να 
επιτευχθούν και το παιδί σας δεν αναμένεται 
να επιτύχει αυτά τα επίπεδα όταν ξεκινά να 
χρησιμοποιεί την ινσουλίνη. Εάν δυσκολεύεστε 
να επιτύχετε τα επίπεδα-στόχο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία της 
υγείας που σας παρακολουθεί.

Οι μεγάλες περίοδοι πτωχού ελέγχου της γλυκόζης 
αίματος και τα σταθερά υψηλά επίπεδα γλυκόζης 

αίματος μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες 
επιπλοκές.7 Η Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικού και 
Εφηβικού Διαβήτη (ISPAD - International Society  
for Paediatric and Adolescent Diabetes) συνιστά 
ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών θα πρέπει να 
στοχεύουν σε επίπεδα γλυκόζης αίματος κάτω  
από 7,5% (10,6 mmol/L ή 190 mg/dL) προκειμένου 
να αποφευχθούν αυτού του είδους οι επιπλοκές. 
Οι συσκευές παρακολούθησης διαφέρουν και 
έχουν διαφορετικό εύρος τιμών. Εάν οι τιμές του 
παιδιού σας υπερβαίνουν το ανώτερο φυσιολογικό 
όριο, η συσκευή παρακολούθησης θα εμφανίζει 
την ένδειξη “υψηλή”. Ελέγξτε τις οδηγίες που 
συνοδεύουν τη συσκευή παρακολούθησή σας για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν το παιδί σας δεν πετυχαίνει τα επίπεδα-στόχος, 
απευθυνθείτε στον επαγγελματία της υγείας σχετικά 
με το πλάνο αντιμετώπισης του παιδιού σας.

Δια τικ  
κετο  
Εάν δεν αντιμετωπιστούν, τα υψηλά επίπεδα 
γλυκόζης αίματος στον διαβήτη μπορεί να είναι 
επικίνδυνα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε μία σοβαρή κατάσταση, η οποία ονομάζεται 
διαβητική κετοξέωση. Στα συμπτώματα της 
διαβητικής κετοξέωσης περιλαμβάνονται τα εξής:2,3

 � Ναυτία και έμετος

 � Πόνος στο στομάχι

 � ρουτώδης αναπνοή (“κετόνες”) - 
περιγράφεται συχνά ως οσμή χαλασμένου 
αχλαδιού ή οσμή μανό νυχιών

 � Ταχύπνοια

 � Αφυδάτωση (π.χ. ξηρή γλώσσα, λιγότερο 
συχνή ενούρηση/στεγνή πάνα)

 � Αυξημένα επίπεδα της γλυκόζης αίματος

υτό πο εί να υ εί πολ  γ γο α  
ειδικ  τα παιδι  ικ ς λικίας  Ε ν το 
παιδί ας ε ανί ει κ ποιο από αυτ  τα 

υ πτ ατα  π πει να ανα τ ετε α ς 
ιατ ικ  ο εια  Ε ν είναι δυνατό  α 
π πει να ετ τε τις κετόνες τα ο α  το 
αί α ι οποι ντας κατ λλ λες ταινίες 
ε τα ς

 α ία τ ς πα ακολο ς 
του ελ γ ου τ ς γλυκό ς αί ατος



Στο σχολείο 

Όταν το παιδί σας ξεκινήσει να πηγαίνει σχολείο, 
ή επιστρέψει στο σχολείο μετά από τη διάγνωση, 
είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις ανάγκες του οι 
άνθρωποι που συμμετέχουν στην περίθαλψή του.

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι οι δάσκαλοί του 
έχουν εμπειρία στη φροντίδα του διαβήτη από 
άλλα παιδιά, ή μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένοι με τη φροντίδα του.2 Σε κάθε 
περίπτωση, ο διαβήτης του κάθε παιδιού διαφέρει 
και το κάθε παιδί ακολουθεί εξατομικευμένο 
πλάνο αντιμετώπισης των γευμάτων, της 
υπογλυκαιμίας, της υπεργλυκαιμίας και της 
άσκησης κ.λπ. Μπορεί να ανησυχείτε όταν 
αφήνετε το παιδί σας στη φροντίδα κάποιου 
άλλου αλλά, με τις σωστές πληροφορίες και 
εκπαίδευση, το προσωπικό του σχολείου θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει την κατάλληλη 
φροντίδα για την αντιμετώπιση της κατάστασης 
του παιδιού σας.2

Ακόμα και εάν το παιδί σας είναι αρκετά μεγάλο 
για να πραγματοποιεί την αυτοεξέταση ή να τη 
χορήγηση της ινσουλίνης, θα εξακολουθεί να 
χρειάζεται επίβλεψη από έναν υπεύθυνο ενήλικα.1

Μπορεί να βοηθήσει εάν το παιδί κρατά ένα 
ημερολόγιο των επιπέδων της γλυκόζης αίματος, 
ειδικά εάν εμφανιστούν επεισόδια υπογλυκαιμίας, 
την περιγραφή των οποίων θα μπορείτε να 
διαβάσετε στο τέλος της ημέρας.2 

Θα πρέπει να προγραμματίσετε μία συνάντηση 
με τους δασκάλους του παιδιού σας και την 
ομάδα του διαβήτη που το παρακολουθεί ώστε 
να συζητήσετε τις ανάγκες του παιδιού σας και 
το επίπεδο της βοήθειας που θα χρειαστεί στο 
σχολείο.2

Ενδ εται να ο ει να δεί ετε τους 
γονείς λλο υπο τ ικτικό π ο πικό το 
εν ε τικό ντυπο ς α π πει να 
αντι ετ πί εται ο δια τ ς το ολείο  
που πε ιλα νεται τον ίδιο κελο 
εντ π ν

οντίδα εκτός πιτιο

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



Ακολουθούν ορισμένα θέματα που ενδέχεται  
να πρέπει να καλύψετε στο πλαίσιο της συνάντησης 
με το προσωπικό του σχολείου:2

 � το α επικοιν νίας ε πε ίπτ  
επείγου ας αν γκ ς

-  Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσουν 
σε περίπτωση προβλήματος; Μπορεί να 
θέλετε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας 
ενός άλλου μέλους της οικογένειας ή ενός 
φίλου σε περίπτωση που δεν μπορούν να 
επικοινωνήσουν μαζί σας

 � ντι ετ πι  τ ς υπογλυκαι ίας

-  Ποια συμπτώματα θα πρέπει να αναζητούν 
και τι θα πρέπει να κάνουν;

-  Πού θα φυλάσσονται οι προμήθειες 
επείγουσας ανάγκης;

-  Θα έχει πρόσβαση κάποιος (η νοσοκόμα ή 
ο δάσκαλος) σε γλυκαγόνη για χρήση σε 
περίπτωση επείγουσας ανάγκης;

 � α γε ατος και ικ ο γε ατος

-  Εάν πρέπει το παιδί να φάει σε συγκεκριμένη 
ώρα, πώς μπορεί αυτό να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα του σχολείου;

-  Θα παίρνει φαγητό από το σπίτι ή θα τρώει 
στο σχολείο;

-  Χρειάζεται βοήθεια κατά την επιλογή των 
γευμάτων ή τη μέτρηση των υδατανθράκων;

-  Χρειάζεται κάποιο μικρο-γεύμα πριν από τη 
σωματική δραστηριότητα;

 � Ε τα  γλυκό ς αί ατος

-  Πότε θα πρέπει να πραγματοποιείται και 
χρειάζεται βοήθεια το παιδί σας;

-  Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα;

 � ντι ετ πι  τ ς υπε γλυκαι ίας

-  Τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που 
το παιδί σας έχει υψηλή γλυκόζη αίματος;

 � Δό  ιν ουλίν ς

-  Πρέπει να κάνει το παιδί σας ένεση 
ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της σχολικής 
ημέρας και χρειάζεται βοήθεια;  

, σε περίπτωση που το παιδί σας φορά 
αντλία ινσουλίνης, μπορεί να ελέγξει μόνο 
του την αντλία;

-  Υπάρχει ψυγείο; (σε περίπτωση που 
απαιτείται σε ζεστό κλίμα)

-  Υπάρχει ήσυχο και απομονωμένο σημείο 
στο οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει  
την ένεση;

α π πει να δια αλί ετε ότι το παιδί ας 
ει τ  δι ε  του όλον τον απαιτο ενο 

ε οπλι ό και π ο ειες που απαιτο νται 
για τ ν αντι ετ πι  τ ς κατ τα ς του κατ  
τ  δι κεια τ ς ολικ ς ας  α π πει 
να ελ γ ετε τακτικ  τις π ο ειες και να 
επανε οδι ε τε κατ λλ λα

 αντι ετ πι  τ ν αναγκ ν του παιδιο  ας το ολείο



Σ ολικ ς εκδ ο ς  
διανυκτ ευ  ε 

ίλους
Δεν υπάρχει λόγος να μην συμμετέχει το παιδί σας 
σε σχολικές εκδρομές ή να μην διανυκτερεύει σε 
σπίτια φίλων, εφόσον έχει προηγηθεί κατάλληλη 
προετοιμασία και τα άτομα που θα το φροντίζουν 
πιστεύουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν την 
κατάστασή του.2

Συμβουλές
 � Συζητήστε με τους δασκάλους του παιδιού 

σας ή με άλλους γονείς για να διασφαλίσετε 
ότι ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την 
κατάστασή του - μπορεί να θέλετε να 
προγραμματίσετε μία συνάντηση πριν από  
το ταξίδι ή επιπλέον εκπαίδευση.

 � Εάν το παιδί διανυκτερεύσει εκτός σπιτιού, 
διασφαλίστε ότι γνωρίζουν τα συμπτώματα 
της νυχτερινής υπογλυκαιμίας και τον 
τρόπο αντιμετώπισης των υπογλυκαιμικών 
επεισοδίων, σε περίπτωση που εμφανιστούν.

 � Μάθετε ποιες δραστηριότητες 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν και 
ποια γεύματα θα παρασχεθούν. Μπορεί να 
θέλετε να του δώσετε ένα τάπερ με φαγητό, 
εάν η εκδρομή είναι ολοήμερη.

 � Διασφαλίστε ότι έχουν μαζί τους αρκετή 
ινσουλίνη για όλες τις απαιτούμενες δόσεις 
και ότι υπάρχει διαθέσιμο ψυγείο, σε 
περίπτωση που κάνει ζέστη.

 � Διασφαλίστε ότι έχουν επαρκείς προμήθειες 
υδατανθράκων ταχείας δράσης, π.χ. δισκία 
γλυκόζης, γλυκά ή φρουτοχυμούς, ώστε 
να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των 
υπογλυκαιμικών επεισοδίων σε περίπτωση 
που εμφανιστούν



Καθώς θα μεγαλώνει το παιδί σας, θα ενδιαφέρεται 
όλο και περισσότερο να συμμετέχει σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες ή συλλόγους, Επίσης, μπορεί να το 
καλούν σε πάρτι στα σπίτια άλλων παιδιών.

Συμβουλές

 � Διασφαλίστε ότι το επιβλέπον προσωπικό ή οι 
άλλοι γονείς γνωρίζουν τις ανάγκες του παιδιού 
σας και γνωρίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης 
του διαβήτη του2

 � Εάν το παιδί σας πηγαίνει σε πάρτι, μάθετε τα 
φαγητά που θα προσφερθούν στο πάρτι και 
συζητήστε με τους άλλους γονείς τι και πόσο 
θα πρέπει να φάει το παιδί

 � Εάν συμμετέχει σε σωματική δραστηριότητα, 
σκεφτείτε εάν θα χρειαστεί να πάρει κάποιο 
έξτρα μικρο-γεύμα ή να λάβει διαφορετική 
δόση ινσουλίνης2

 � Εάν οι δραστηριότητες/πάρτι παρεμβάλλονται 
στις ώρες χορήγησης της δόσης, μιλήστε με τον 
επαγγελματία της υγείας για να διαπιστώσετε 
εάν η δόση μπορεί να ληφθεί αργότερα2

Είναι φυσικό οι έφηβοι μεγαλύτερης ηλικίας/
νεαροί ενήλικες να επιδιώκουν την ανεξαρτησία 
από τους γονείς τους. εκινούν να βγαίνουν έξω με 
φίλους και να πηγαίνουν σε πάρτι με αποτέλεσμα 
να είναι δύσκολο να τους επιβλέπετε ως προς το 
τι τρώνε ή πίνουν, ή να γνωρίζετε εάν παίρνουν 
σωστά την ινσουλίνη τους. Δεν υπάρχουν ειδικοί 
κανόνες για τους γονείς, ανεξάρτητα από το πότε 
διαγνώστηκε το παιδί σας. Αν και το παιδί σας 
μπορεί να συμπεριφέρεται όπως κάθε έφηβος, η 
καλή επικοινωνία είναι σημαντική.

 �  τός όνος είναι α ικός  Καθίστε 
μαζί χωρίς περισπασμούς ή κάνετε μαζί 
δραστηριότητες όπως είναι το μαγείρεμα ή το 
περπάτημα

 � ατα δι ε ς  Συζητήστε τα θέματα 
όταν η κατάσταση είναι ήρεμη και μπορείτε να 
σκεφτείτε και οι δύο λογικά

 � τε π οτε αιότ τες τις υ τ εις  
αντιμετωπίστε τα θέματα που σας απασχολούν 
περισσότερο πρώτα και μην ασχολείστε με 
θέματα ήσσονος σημασίας2

πο εί να ο ει να τους δεί τε το 
εν ε τικό ντυπο ς να οντί ετε να 
παιδί ε δια τ  που πε ιλα νεται τον 
ίδιο κελο εντ π ν

Ε ολικ ς δ α τ ιότ τες π τι



Δεν υπάρχει λόγος ο διαβήτης του παιδιού 
σας να αποτελεί ανασταλτικό λόγο για τις 
οικογενειακές διακοπές. Απλά χρειάζεται 
περισσότερος προγραμματισμός.

Μπορεί να θέλετε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα 
πριν φύγετε για διακοπές:2

 � Συζητήστε με τον επαγγελματία της υγείας 
πριν φύγετε για διακοπές σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης του διαβήτη του 
παιδιού σας, ειδικά εάν ταξιδεύετε σε 
διαφορετική ζώνη ώρας.

 � Εάν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, θα πρέπει να 
έχετε μαζί σας επιστολή του επαγγελματία 
της υγείας που το παρακολουθεί, η οποία 
θα αναφέρει τη φαρμακευτική αγωγή 
και τις συσκευές που περιέχονται στις 
χειραποσκευές σας.

 � Ελέγξτε εκ των προτέρων ότι έχετε επαρκή 
ποσότητα ινσουλίνης για όλο το διάστημα 
της παραμονής σας, ώστε να έχετε χρόνο να 
παραγγείλετε σε περίπτωση που χρειαστεί

 � Διαθέτει το μέρος διαμονής σας ψυγείο για  
τη φύλαξη της ινσουλίνης (σε περίπτωση που 
ταξιδεύετε σε θερμό κλίμα);

 � Έχετε κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλεια;

 � Πρέπει να εμβολιαστεί το παιδί σας ή να 
πάρει ανθελονοσιακά φάρμακα;

 � Διασφαλίστε ότι έχετε επαρκή ποσότητα 
δισκίων γλυκόζης, γλυκών ή φρουτοχυμών 
για το ταξίδι σας σε περίπτωση εκδήλωσης 
υπογλυκαιμικού επεισοδίου

 � Είναι καλή ιδέα να έχετε μαζί σας ένα 
δεύτερο στυλό ινσουλίνης (εφόσον 
χρησιμοποιείτε στυλό ινσουλίνης για  
τις ενέσεις) και μετρητή γλυκόζης, καθώς 
και επαρκή αριθμό ταινιών εξέτασης, 
σκαρφιστήρων και βελόνων ένεσης.

 � Διασφαλίστε ότι γνωρίζετε πώς θα πρέπει  
να αντιμετωπίζετε τις ημέρες ασθενείας  
σε περίπτωση που το παιδί αφυδατωθεί  
ή αρρωστήσει ενώ βρίσκεστε σε διακοπές 
(ανατρέξτε στο ενημερωτικό έντυπο “Τι θα 
πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ασθένειας” 
για περισσότερες πληροφορίες)

α ίδια και διακοπ ς



Η διάγνωση του διαβήτη δεν περιορίζεται μόνο 
στο παιδί που πάσχει από διαβήτη. Επηρεάζει όλη 
την οικογένεια. ς γονείς, μπορεί να χρειαστεί 
να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στο παιδί 
σας καθώς χρειάζεται να συμφιλιωθεί με αρκετά 
πράγματα όταν διαγιγνώσκεται με διαβήτη, ειδικά 
στην αρχή.2,8

Το παιδί σας μπορεί να νοιώθει ότι έχει μείνει 
μόνο του, ότι είναι διαφορετικό, ότι έχει αποτύχει 
ή να φοβάται το μέλλον. Επομένως, εύλογα, θα 
λαμβάνει πολύ φροντίδα και προσοχή από εσάς. 
Εάν έχετε περισσότερα από ένα παιδί, η φροντίδα 
του διαβήτη μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στην 
οικογένεια.2

Είναι σημαντικό να κατανέμετε ισομερώς τον 
χρόνο σας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
του διαβήτη στη σχέση σας με το άλλο ή άλλα 
παιδιά σας, καθώς και στη σχέση των αδερφών 
μεταξύ τους.8,9

Αντιπαλότητα μεταξύ αδερφών

Η εξισορρόπηση του χρόνου που αφιερώνετε 
στα αδέρφια μπορεί να είναι δύσκολη καθώς το 
παιδί με διαβήτη συνήθως χρειάζεται περισσότερη 
φροντίδα και προσοχή.2,9

τ τε τα λλα παιδι  ας π ς αι νονται
Τα αδέρφια μπορεί να νοιώθουν ότι τα 
παραμελείτε, ότι δεν θα θεωρείτε σημαντικά ή ότι 
τα έχετε ξεχάσει. Ορισμένα νοιώθουν φόβο για το 
μέλλον των αδελφών τους ή ανησυχούν για τον 
πιθανό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Μπορεί να 
νοιώθουν ενοχές γιατί τα ίδια δεν έχουν διαβήτη, 
ή να κατηγορούν τον εαυτό τους επειδή έδιναν στο 
παρελθόν γλυκά στα αδέρφια τους. Η εύνοια προς 
ένα παιδί θα μπορούσε επίσης να παίξει ρόλο και 
τα αδέλφια θα μπορούσαν να νοιώθουν αίσθημα 
ζήλιας για την προσοχή των γονιών και των άλλων 
συγγενών που λαμβάνουν τα αδέρφια τους.2,9

οι ουν ότι δεν τους δίνετε τ ν π ο ο  
που τους δίνατε παλαιότε α
Τα αδέλφια θα μπορούσαν να προσέξουν εξίσου 
πολύ τον αδερφό ή την αδερφή τους που έχει 
διαβήτη. Το παιδί θα μπορούσε να νοιώσει ότι 
πνίγεται ή να πιστεύει ότι βρίσκεται συνεχώς  
υπό παρακολούθηση. Από την άλλη πλευρά,  
το παιδί με διαβήτη μπορεί να ζηλεύει τον αδελφό 
ή την αδερφή του πιστεύοντας ότι μπορεί να έχει 
μεγαλύτερη ελευθερία και ευκαιρίες.9

Επομένως, είναι σημαντικό για τα αδέρφια να 
συμμετέχουν σε αυτή την προσαρμογή και ο 
καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του διαβήτη  
είναι η ανοιχτή θεραπεία του και η συζήτησή του  
σε οικογενειακή βάση.

Εξηγήστε στα παιδιά σας τι είναι ο διαβήτης και 
τι σημαίνει σε καθημερινή βάση για τον αδελφό/
αδερφή του/της.

Διασφαλίστε ότι προσαρμόζετε κατάλληλα  
τις πληροφορίες αυτές ειδικά για το κάθε παιδί 
ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό στον 
οποίο μπορεί να κατανοήσει τις πληροφορίες.9 
Προσπαθήστε να κάνετε τα παιδιά να συμμετέχουν 
στη φροντίδα, π.χ. συνοδεύοντας τον αδερφό/
αδερφή τους στις επισκέψεις στην κλινική, ώστε  
να μην νοιώθουν ότι έχουν αποκλειστεί.

 δια τ ς επ ε ει και τα αδ λ ια

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους 
μπορείτε να βοηθήσετε στη διαχείριση της σχέσης 
μεταξύ των αδερφών μετά από τη διάγνωση 
του διαβήτη. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 
απαντήσεις και μπορεί να πρέπει να μιλήσετε με 
άλλους γονείς που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, 
μέσω ομάδων υποστήριξης, για συμβουλές στο 
συγκεκριμένο θέμα.8 Ρωτήστε τον επαγγελματία της 
υγείας σχετικά με τοπικές ομάδες υποστήριξης.

 � Διασφαλίστε ότι αφιερώνετε χρόνο σε κάθε 
παιδί ξεχωριστά, σεβόμενοι τα μοναδικά 
ενδιαφέροντά του, τις ανάγκες και τις ικανότητές 
του8,9

 � Μην αφήσετε τις συζητήσεις με θέμα τον 
διαβήτη να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. 
Αντίθετα, προσπαθήστε να διευρύνετε το θέμα 
ώστε να συμπεριλάβετε θέματα ενδιαφέροντος 
που αφορούν όλη την οικογένεια8,9

 � Διασφαλίστε ότι τα αδέρφια λαμβάνουν 
αντίστοιχη ειδική μεταχείριση ή οφέλη  
με αυτά που λαμβάνει το παιδί με διαβήτη 
ώστε να μη νοιώθουν απομονωμένα

 � Ενθαρρύνετε το παιδί σας να σας 
εκμυστηρευτεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
του, και ακούστε τι έχει να σας πει8,10

 � Διασφαλίσετε ότι το παιδί σας κατανοεί ότι δεν 
έχει κάνει κάτι λάθος ο αδελφός ή η αδερφή 
του, και ότι δεν θα πρέπει να τον/την κατηγορεί 
εάν δεν λαμβάνει το ίδιο επίπεδο προσοχής 
κατά το τελευταίο διάστημα

 � Τα αδέρφια μπορεί να προσέχουν το ένα το 
άλλο εκ φύσεως αλλά προσπαθήστε να μην 
τα επιφορτίσετε υπερβολικά σε σχέση με 
την αντιμετώπιση του διαβήτη. Ζητήστε τη 
βοήθειά τους εάν τη χρειάζεστε, αλλά να είστε 
προσεκτικοί όταν τους αναθέτετε να κάνουν 
κάτι σε τακτική βάση γιατί αυτό μπορεί να τους 
αγχώνει, ακόμα και εάν είναι έφηβοι8,10

 � Βεβαιωθείτε ότι όλη η οικογένεια τρώει τα ίδια 
υγιεινά και καλά ισορροπημένα γεύματα9

 � Προσπαθήστε να μην είστε ιδιαίτερα 
υπερπροστατευτικοί. Τα παιδιά εξακολουθούν 
να είναι παιδιά και θα παίξουν, θα μαλώσουν 
και θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Αυτό δεν 
αλλάζει με τον διαβήτη8

 όνος ε τ ν οικογ νεια είναι 
πολ τι ος  Επο ν ς  π ς πο είτε να 
τον εκ εταλλευτείτε το γι το



ο λλον
Εάν ο διαβήτης τους αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά, τα παιδιά με διαβήτη μπορούν 
να ζήσουν στο έπακρον μία ζωή γεμάτη 
δραστηριότητες.2,3

Η παρακολούθηση και η θεραπεία του διαβήτη  
θα αποτελέσει μέρος της καθημερινής τους 
ζωής, αλλά δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις 
δραστηριότητές τους.2,3

Είναι σημαντικό να τηρεί το παιδί σας το 
πρόγραμμα λήψης της ινσουλίνης που έχει ορίσει ο 
επαγγελματίας της υγείας που το παρακολουθεί και 
να ελέγχει τακτικά τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος 
για να διατηρήσει καλό έλεγχο. Η υγιεινή διατροφή 
και η τακτική άσκηση θα βοηθήσει επίσης 
στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης 
επιπλοκών στο μέλλον.2,3,6

Ο επαγγελματίας της υγείας που παρακολουθεί 
το παιδί σας θα εξετάζει για σημεία επιπλοκών 
κατά την εξέταση ρουτίνας ώστε να μπορεί να τα 
εντοπίσει σε πρώιμη φάση και να τα αντιμετωπίσει 
κατάλληλα. Είναι σημαντικό εσείς και το παιδί σας 
να προσέρχεστε σε όλα τα προγραμματισμένα 
ραντεβού και να διατυπώνετε τυχόν ερωτήσεις  
σε περίπτωση ανησυχίας.

Καθώς ο διαβήτης είναι μία εφ  όρου ζωής 
κατάσταση, θα υπάρχουν διαφορετικές συνιστώσες 
στην προσέγγιση της αντιμετώπισής του σε κάθε 
στάδιο της ζωής. Από την πρόσφατη διάγνωση, 
έως το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή την εργασιακή 
ζωή, εσείς και το παιδί σας θα έχετε πρόσβαση σε 
υποστήριξη σε κάθε βήμα της πορείας.2
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.11

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

GR/DA/1114/0039c

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.
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 Ε Ε
Νότια Αφρική 

Η Αμάρα έχει διαβήτη τύπου 1

 
Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά  
με την κατάσταση του παιδιού σας.



δ γίες για τ ν 
επί λε  παιδι ν 

ε δια τ  τ που 1
Όταν κάποιοι γονείς σας αναθέτουν τη φροντίδα 
των παιδιών τους, είτε πρόκειται για κάποιο 
πάρτι, διανυκτέρευση σε φίλους είτε για 
εξωσχολική δραστηριότητα, είναι πολύ πιθανό 
να σας εξηγήσουν λεπτομερώς τι αρέσει και δεν 
αρέσει στο παιδί, ποιες είναι οι διατροφικές του 
συνήθειες και αλλεργίες. Το ίδιο ισχύει για τους 
γονείς παιδιών με διαβήτη τύπου 1.

Τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 είναι υγιή και 
μπορούν να κάνουν ότι κάνουν και τα άλλα 
παιδιά. στόσο, για να παραμείνουν υγιή,  
η ινσουλίνη και η πρόσληψη τροφής πρέπει  
να παρακολουθείται προκειμένου να διατηρηθεί 
ο έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης αίματος.

Το εγχειρίδιο αυτό θα σας δώσει γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τον διαβήτη τύπου 1 
και την αντιμετώπισή του. Αυτό θα σας βοηθήσει 
να προετοιμαστείτε και να νιώσετε πιο άνετα με 
την ιδέα της επίβλεψης ενός παιδιού με διαβήτη 
τύπου 1. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή 
ανησυχία, συζητήστε με τον γονέα του παιδιού.1, 2



ν ουλίν   
και δια τ ς
Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη, η οποία παράγεται 
από τα βήτα-κύτταρα του παγκρέατος.3  
Η ινσουλίνη είναι απαραίτητη στον οργανισμό 
ώστε να βοηθήσει στην απομάκρυνση της 
γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος και τη 
μετατροπή του σε ενέργεια για τους ιστούς που τη 
χρειάζονται, όπως είναι οι μυς και ο εγκέφαλος.3  
Ο διαβήτης χαρακτηρίζεται από μερική ή πλήρη 
έλλειψη παραγωγής ινσουλίνης από το σώμα.4

Η ινσουλίνη διαδραματίζει ρόλο στους δύο 
αυτούς τύπους διαβήτη:

Ο δια τ ς τ που 1 είναι μία “αυτοάνοση 
διαταραχή” – το ανοσοποιητικό σύστημα του 
σώματος καταστρέφει τα βήτα-κύτταρα του 
παγκρέατος.4  ς εκ τούτου, παράγουν πολύ  
λίγη ή καθόλου ινσουλίνη, και εμφανίζεται υψηλή 
γλυκόζη αίματος, η οποία είναι επίσης γνωστή 
ως υπεργλυκαιμία.3  Καθώς το σώμα δεν μπορεί 
να παράξει τη δική του ινσουλίνη, τα άτομα με 
διαβήτη τύπου 1 θα πρέπει να κάνουν καθημερινά 
ενέσεις ινσουλίνης.1,3

Ο δια τ ς τ που  εμφανίζεται όταν το 
πάγκρεας είναι σε θέση να παράξει κάποια 
ποσότητα ινσουλίνης, αλλά όχι επαρκή ή 
ικανοποιητική ποσότητα προς χρήση από  
το σώμα (“αντίσταση στην ινσουλίνη”).3

Ο διαβήτης που διαγιγνώσκεται συχνότερα  
στην παιδική ηλικία είναι ο διαβήτης τύπου 1.1

Υπάρχουν και άλλες μορφές διαβήτη, αλλά  
αυτές είναι σπάνιες στην παιδική ηλικία.



Η υπογλυκαι ία εμφανίζεται όταν τα επίπεδα της 
γλυκόζης αίματος είναι πολύ χαμηλά  – εξαιτίας 
της υπερβολικής ινσουλίνης, της πολύ λίγης 
τροφής ή των υψηλών επιπέδων δραστηριότητας. 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα συνηθέστερα 
συμπτώματα, αλλά αυτά εξαρτώνται από το 
παιδί:1,5

 � Πείνα

 � Νευρικότητα

 � Τρόμος

 � Εφίδρωση

 � Μούδιασμα στα χείλη

 � Ζάλη ή αίσθημα ζάλης

 � Υπνηλία

 � Σύγχυση

 � Κακή διάθεση

Εάν έχετε υπό την επίβλεψή σας παιδί κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε 
ότι μπορεί να εμφανιστεί υπογλυκαιμία κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, με εικόνα εφίδρωσης, 
ξυπνήματος με αδιαθεσία ή διαταραγμένου 
ύπνου.1,6

Το παιδί θα πρέπει να διαθέτει ένα πλάνο 
αντιμετώπισης του διαβήτη, το οποίο θα αναφέρει 
ακριβώς τον τρόπο αντιμετώπισης των επεισοδίων 
υπογλυκαιμίας. Σε αυτό ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα δισκία γλυκόζης, ο χυμός 
φρούτων, κάποιο ιδιαίτερο μικρο-γεύμα ή ένα 
κανονικό (μη διαιτητικό) ανθρακούχο αναψυκτικό.1  

Η υπε γλυκαι ία εμφανίζεται όταν τα επίπεδα 
της γλυκόζης αίματος είναι πολύ υψηλά – εξαιτίας 
της ασθένειας, της πολύ μικρής ποσότητας 
ινσουλίνης ή της υπερβολικής τροφής.  
Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται τα εξής:1,6

 � Λήθαργος ή κόπωση

 � Υπνηλία ή ζάλη

 � Υπερβολική δίψα

 � Συχνή ενούρηση

 � Θολή όραση 

Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τους 
γονείς του παιδιού σας για συμβουλές καθώς το 
παιδί μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ινσουλίνη 
ή ποτά χωρίς ζάχαρη, όπως είναι το νερό.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η υπεργλυκαιμία στον 
διαβήτη τύπου 1 μπορεί να είναι επικίνδυνη και 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σοβαρή 
κατάσταση, η οποία ονομάζεται διαβητική 
κετοξέωση.

Στα συμπτώματα της διαβητικής κετοξέωσης 
περιλαμβάνονται τα εξής:1,3

 � Ναυτία και έμετος

 � Πόνο στο στομάχι

 � ρουτώδης οσμή - η οσμή συχνά 
περιγράφεται ως μανό ή χαλασμένο αχλάδι

 � Ταχύπνοια

 � Αφυδάτωση (π.χ. στεγνή γλώσσα, λιγότερο 
συχνή ενούρηση/στεγνή πάνα)

 � Αυξημένα επίπεδα της γλυκόζης αίματος

Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ειδικά στα 
παιδιά μικρής ηλικίας.

Εάν το παιδί εμφανίσει οποιοδήποτε από αυτά τα 
συμπτώματα, θα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως 
ιατρική προσοχή.

Συχνά, εάν το παιδί σας είναι σε θέση να το 
καταλάβει, μπορεί να μπορεί να σας πει εάν 
νοιώθει υπογλυκαιμία (χαμηλή γλυκόζη αίματος) 
ή υπεργλυκαιμία (υψηλή γλυκόζη αίματος), και 
μπορεί να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Σε περίπτωση 
που νοιώθετε έντονη ανησυχία, μιλήστε με τους 
γονείς του παιδιού ή επικοινωνήστε αμέσως με 
έναν επαγγελματία της υγείας.

πογλυκαι ία και υπε γλυκαι ία
ι α π πει να πε ι νετε να δείτε



ς πο είτε να 
π ογ α ατί ετε 
τα γε ατα και  
τ  ατικ  
δ α τ ιότ τα
Προκειμένου να αντικαταστήσουν την ινσουλίνη του 
σώματός τους, τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 πρέπει 
να πραγματοποιούν καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης.1

Η πρόσληψη τροφής είναι επίσης σημαντική 
καθώς χρειάζεται να ισορροπεί με τις δόσεις της 
ινσουλίνης προκειμένου να αποφευχθούν τα υψηλά 
ή χαμηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος (υπεργλυκαιμία 
ή υπογλυκαιμία). Τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1, 
όπως και κάθε άλλο παιδί, συμβουλεύονται να 
ακολουθούν υγιεινή, καλά ισορροπημένη διατροφή.

Σε γενικές γραμμές, συνιστάται η κατανάλωση 
τριών κύριων γευμάτων ανά ημέρα επιπλέον 
των ενδιάμεσων μικρο-γευμάτων, εάν κρίνεται 
απαραίτητο.7

Εάν τρώτε μαζί με το παιδί, αξίζει να συζητήσετε 
με τους γονείς του σχετικά με το γεύμα που 
έχετε προγραμματίσει ώστε να μπορέσουν 
να προσαρμόσουν κατάλληλα τη δόση της 
ινσουλίνης ή να σας συμβουλεύσουν σχετικά 
με συγκεκριμένες τροφές. Μπορεί να είναι καλή 
ιδέα να έχετε εύκαιρα ορισμένα γλυκά ή χυμό 
φρούτων σε περίπτωση που το παιδί σας εμφανίσει 
υπογλυκαιμικό συμβάν και δεν έχει μαζί του 
θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας.1

Ο διαβήτης τύπου 1 δεν σημαίνει ότι το παιδί  
σας δεν μπορεί να φάει γλυκό όταν το κερνάνε.1,3  
Θα μπορεί να φάει τροφές αυτού του είδους αλλά 
με μέτρο παράλληλα με την κατάλληλη ινσουλίνη, 
εφόσον ανταποκρίνεται καλά στη γενική ισορροπία 
τροφής και πρόσληψης ινσουλίνης.1,3

Η τακτική άσκηση συνιστάται για όλα τα παιδιά, 
με ή χωρίς διαβήτη τύπου 1.8,9  Η σωματική 
δραστηριότητα μειώνει τη γλυκόζη αίματος. 
Επομένως, ο συνδυασμός υπερβολικής 
ινσουλίνης και άσκησης μπορεί να οδηγήσει σε 
χαμηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος ή επεισόδια 
υπογλυκαιμίας. Αυτό μπορεί να προληφθεί με 
μείωση των δόσεων της ινσουλίνης ή αύξηση  
της γλυκόζης αίματος, καταναλώνοντας λίγο χυμό 
φρούτων ή ένα μικρο-γεύμα υδατανθράκων πριν 
από την άσκηση.1,8,9

Όπως συμβαίνει με τον προγραμματισμό του 
γεύματος, συζητήστε τυχόν προγραμματισμένη 
σωματική δραστηριότητα με τους γονείς (για 
παράδειγμα ποδόσφαιρο ή επίσκεψη σε πάρκο 
δραστηριοτήτων) προκειμένου να μπορέσει να 
διασφαλιστεί ότι το παιδί έχει πάρει τη σωστή 
δόση ινσουλίνης.



Ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα του 
παιδιού, μπορεί να είναι σε θέση να ελέγξει 
απόλυτα την ινσουλίνη και την εξέταση της 
γλυκόζης πλάσματος. Μπορεί να θέλετε απλά να 
παρατηρήσετε το παιδί, να κάνετε κατά διαστήματα 
μαζί την εξέταση ή να του υπενθυμίσετε την ώρα 
ένεσης της επόμενης δόσης της ινσουλίνης.

Εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε ένεση ινσουλίνης 
ή να ελέγξετε τη γλυκόζη του αίματος του παιδιού, 
διασφαλίστε ότι γνωρίζετε πώς να το κάνετε και ότι 
σας έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
για να κάνετε την εξέταση. Συζητήστε με τους γονείς 
του παιδιού, εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία.

Όταν κάνετε την ένεση της ινσουλίνης, θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη 
ινσουλίνης και συσκευών ένεσης.1,10  Οι γονείς του 
παιδιού θα σας ενημερώσουν σχετικά με το είδος 
της ινσουλίνης, τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων 
και που και πότε θα πρέπει να ενίονται.

Η ινσουλίνη ενίεται υποδόρια σε τρεις κύριες 
περιοχές – κοιλιά , γλουτοί και μηροί. Η ένεση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί, επίσης, στο μπράτσο.

Συνιστάται ο έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης 
αίματος πριν από κάθε γεύμα και στην ώρα 
του ύπνου, και συχνά πριν από τη σωματική 
δραστηριότητα.1,3,11  Εάν παρατηρηθεί σημαντική 
υπεργλυκαιμία πριν από την άσκηση, θα πρέπει 
να ελεγχθούν κετόνες στο αίμα ή τα ούρα. Εάν 
τα επίπεδα των κετόνων είναι αυξημένα, δεν θα 
πρέπει να ασκηθείτε, λόγω του κινδύνου εμφάνισης 
διαβητικής κετοξέωσης. Οι γονείς του παιδιού θα 
σας εξηγήσουν ακριβώς τι θα πρέπει να κάνετε, 
ποια αποτελέσματα θα πρέπει να περιμένετε και 
εάν θα πρέπει να προχωρήσετε σε κάποια ενέργεια.

Εν εις ιν ουλίν ς και ε τα   
τ ς γλυκό ς αί ατος

ΣΕ  
Τουρκία 

Η Αϊσέ έχει διαβήτη τύπου 1





Σ αντικ  τοι εία επικοιν νίας
Η φροντίδα του παιδιού με διαβήτη είναι μία σημαντική ευθύνη αλλά τις περισσότερες φορές ελέγχεται καλά και θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες απαιτούμενες 
πληροφορίες. Εάν νιώσετε ανησυχία, άγχος ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, ακολουθούν ορισμένα σημαντικά στοιχεία επικοινωνίας:

ονείς του παιδιο Επαγγελ ατίας γείας  του παιδιο λλο το ο επικοιν νίας
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.12

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

GR/DA/1114/0039b

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.
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 Ε Ε
Γερμανία 

Ο άμπιαν έχει διαβήτη τύπου 1

 
Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά  
με την κατάσταση του παιδιού σας.



δ γίες για 
δα κ λους 
Η φροντίδα του διαβήτη στο σχολείο είναι 
απαραίτητη για την άμεση ασφάλεια, τη 
μακροχρόνια υγεία και την ακαδημαϊκή απόδοση 
του παιδιού.1

Για τους γονείς των παιδιών με διαβήτη τύπου 1, 
η βοήθεια και η υποστήριξη από το σχολείο είναι 
πολύ σημαντικά στοιχεία. Οι γονείς μπορεί να 
νοιώσουν άγχος επειδή θα πρέπει να αφήσουν τη 
φροντίδα του παιδιού τους σε άλλους, ειδικά όταν 
η διάγνωση έχει τεθεί πρόσφατα.2

Το εγχειρίδιο αυτό θα σας δώσει γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τον διαβήτη τύπου 1.  
Αυτό θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε και  
να νιώσετε πιο άνετα με την ιδέα του παιδιού σας 
στο σχολείο. Οι γονείς ή οι φροντιστές του παιδιού 
σας θα συνεργάζονται στενά με το σχολείο, για την 
αντιμετώπιση του διαβήτη που θα ικανοποιεί τις 
ανάγκες του παιδιού τους.2,3



ν ουλίν   
και δια τ ς
Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη, η οποία παράγεται 
από τα βήτα-κύτταρα του παγκρέατος.4  
Η ινσουλίνη είναι απαραίτητη από το σώμα ώστε 
να βοηθήσει στην απομάκρυνση της γλυκόζης 
από την κυκλοφορία του αίματος και τη μετατροπή 
του σε πηγή ενέργειας για τα άλλα κύτταρα που 
τη χρειάζονται.4 Ο διαβήτης χαρακτηρίζεται από 
μερική ή πλήρη έλλειψη παραγωγή ινσουλίνης  
από το σώμα.5

Η ινσουλίνη διαδραματίζει ρόλο στους δύο αυτούς 
τύπους διαβήτη:

 δια τ ς τ που 1 είναι μία “αυτοάνοση 
διαταραχή” - το ανοσοποιητικό σύστημα του 
σώματος καταστρέφει τα βήτα-κύτταρα του 
παγκρέατος.5 Παράγουν πολύ μικρή ή καθόλου 
ινσουλίνη, και προκαλούν υψηλή γλυκόζη αίματος, 
η οποία είναι επίσης γνωστή ως υπεργλυκαιμία.4 
Καθώς το σώμα δεν μπορεί να παράξει τη δική  
του ινσουλίνη, όλοι όσοι έχουν διαβήτη τύπου 1 
θα πρέπει να πραγματοποιούν ένεση ινσουλίνης 
κάθε μέρα.2,4

Δια τ ς τ που  εμφανίζεται όταν το πάγκρεας 
δεν είναι σε θέση να παράξει αρκετή ινσουλίνη  
και η ινσουλίνη δρα λιγότερο καλά (“αντίσταση 
στην ινσουλίνη”), προκαλώντας υπεργλυκαιμία.4

Ο διαβήτης που διαγιγνώσκεται συχνότερα  
στην παιδική ηλικία είναι ο διαβήτης τύπου 1.2



Ποιες είναι οι ανάγκες τους σε 
ινσουλίνη;

Προκειμένου να αναπληρωθεί η ινσουλίνη 
του οργανισμού, τα παιδιά με διαβήτη τύπου 
1 χρειάζονται καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, 
σύμφωνα με το επίπεδο της γλυκόζης αίματος.2 
Ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα του 
παιδιού, μπορεί να είναι σε θέση να ελέγξει 
πλήρως την ινσουλίνη του και να πραγματοποιεί τις 
μετρήσεις της γλυκόζης αίματος.

Τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού θα πρέπει 
να γνωρίζει το είδος της ινσουλίνης και τον τύπο της 
συσκευής που χρησιμοποιεί το παιδί.2,6  
Θα ενημερωθεί, επίσης, από τους γονείς για τυχόν 
αλλαγές στη δόση και για το ποια σημεία ένεσης 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.2

Ο γονέας του παιδιού θα πρέπει να παρέχει γραπτό 
πλάνο με οδηγίες για την αντιμετώπιση του διαβήτη 
στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει κανείς.

Έλεγχος της γλυκόζης αίματος

Προκειμένου να μετρηθεί η γλυκόζη αίματος, 
το παιδί θα πρέπει να τσιμπήσει το δάκτυλό του 
χρησιμοποιώντας μικρή συσκευή με βελόνα και 
να τοποθετήσει μία μικρή σταγόνα αίματος σε 
μία ταινία εξέτασης. Μόλις τοποθετηθεί η ταινία 
στον μετρητή γλυκόζης, θα διαβάσει τα επίπεδα 
της γλυκόζης αίματος.2 Συνιστάται ο έλεγχος των 
επιπέδων της γλυκόζης αίματος πριν από κάθε 
γεύμα, πριν από τη σωματική δραστηριότητα και 
εάν το παιδί αισθάνεται / φαίνεται να μην είναι 
καλά.2,4,7

Το παιδί μπορεί να πραγματοποιήσει την εξέταση 
κατά τη διάρκεια παραμονής του στο σχολείο σε 
περίπτωση που ανησυχεί για τα υπερβολικά υψηλά 
ή χαμηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος.8

Εύκολη πρόσβαση σε όλες  
τις προμήθειες

Το παιδί θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα 
όσα ενδέχεται να χρειαστεί. Το παιδί θα πρέπει  
να έχει πάντα μαζί του τα συγκεκριμένα αντικείμενα 
στη σχολική του τσάντα ή στην τάξη του:2

 � Σκευάσματα για την αντιμετώπιση της 
υπογλυκαιμίας (καραμέλες γλυκόζης/
ζαχαρούχο ποτό/συνταγογραφούμενο 
αντίστοιχο σκεύασμα) συν επόμενο μικρο-
γεύμα εάν είναι απαραίτητο

 � Νερό, ή άλλο μη ζαχαρούχο αναψυκτικό  
σε περίπτωση υπεργλυκαιμίας8

 � Ινσουλίνη και συσκευή στυλό ινσουλίνης, 
συν εφεδρική συσκευασία σε περίπτωση που 
σπάσει (η ινσουλίνη που δεν χρησιμοποιείται 
θα πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο)

 � Μετρητής γλυκόζης αίματος και ταινίες, 
συν εφεδρικά σε περίπτωση που σπάσει/ 
δυσλειτουργήσει ο μετρητής

 � Εάν το παιδί φορά αντλία ινσουλίνης, θα πρέπει 
να έχει εφεδρικά εξαρτήματα για την αντλία 
σε περίπτωση απόφραξης του σωλήνα, ή θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση σε στυλό ινσουλίνης 
σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο

 � Ταινίες κετόνων σε περίπτωση που αρρωστήσει 
(για την εξέταση αίματος ή ούρων)

ν ουλίν  ε ετ εις και π ο ειες γλυκό ς αί ατος



Καθώς ο οργανισμός δεν παράγει ινσουλίνη και 
δεν μπορεί να ελέγξει τις διακυμάνσεις στη γλυκόζη 
αίματος, απαιτούνται καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης 
στα άτομα με διαβήτη τύπου 1. Ορισμένες φορές, εάν 
τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος δεν αντιστοιχούν στην 
ποσότητα της ενιόμενης ινσουλίνης (λόγω της δόσης 
της ινσουλίνης, της πρόσληψης τροφής ή της σωματικής 
δραστηριότητας), ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 
ενδέχεται να εμφανίσει υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία.

Τι είναι η υπογλυκαιμία;
Η υπογλυκαιμία εμφανίζεται όταν τα επίπεδα της 
γλυκόζης αίματος είναι πολύ χαμηλά - εξαιτίας της 
υπερβολικής ινσουλίνης, της πολύ λίγης τροφής ή των 
υψηλών επιπέδων δραστηριότητας. Ακολουθούν τα 
συχνότερα συμπτώματα, αλλά συχνά εξαρτώνται από 
το κάθε παιδί:2, 9

 � Πείνα

 � Νευρικότητα

 � Τρόμος

 � Εφίδρωση

 � Μούδιασμα στα χείλη

 � Ζάλη ή αίσθημα ζάλης

 � Υπνηλία

 � Σύγχυση

 � Κακή διάθεση

 � λλο 

Θα πρέπει να γνωρίζετε το πλάνο αντιμετώπισης 
του διαβήτη του παιδιού, το οποία θα αναφέρει 
ακριβώς τον τρόπο αντιμετώπισης των επεισοδίων 
υπογλυκαιμίας. Μπορεί να περιλαμβάνει δισκία 
γλυκόζης, χυμό φρούτων, ένα ειδικό μικρο-γεύμα ή 
τακτικά (μη διαιτητικά) ανθρακούχα αναψυκτικά.2 Θα 
πρέπει να έχουν, επίσης, μαζί τους κάποιες οδηγίες με 
πληροφορίες και προμήθειες για την αντιμετώπιση της 
υπογλυκαιμίας.

Τι είναι η υπεργλυκαιμία;
Η υπεργλυκαιμία εμφανίζεται όταν τα επίπεδα της 
γλυκόζης αίματος είναι πολύ υψηλά – εξαιτίας της 
ασθένειας, της πολύ μικρής ποσότητας ινσουλίνης 
ή της υπερβολικής τροφής. Στα συμπτώματα 
περιλαμβάνονται τα εξής:2,10

 � Λήθαργος ή κόπωση

 � Υπνηλία ή ζάλη

 � Υπερβολική δίψα

 � Συχνή ενούρηση

 � Θολή όραση

 � λλο

Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τους γονείς 
του παιδιού σας για συμβουλές καθώς το παιδί μπορεί 
να χρειάζεται περισσότερη ινσουλίνη ή ποτά χωρίς 
ζάχαρη, όπως είναι το νερό.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η υπεργλυκαιμία  
στον διαβήτη μπορεί να είναι επικίνδυνη  
και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία σοβαρή 
κατάσταση, η οποία ονομάζεται διαβητική κετοξέωση. 
Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί μετρώντας  
τις κετόνες στα ούρα ή το αίμα. Στα συμπτώματα της 
διαβητικής κετοξέωσης περιλαμβάνονται τα εξής:2,4

 � Ναυτία και έμετος

 � Πόνος στο στομάχι

 � ρουτώδης οσμή (“κετόνες”) - η οσμή συχνά 
περιγράφεται ως μανό ή χαλασμένο αχλάδι

 � Ταχεία αναπνοή

 � Αφυδάτωση (π.χ. ξηρή γλώσσα, λιγότερο συχνή 
ενούρηση/στεγνή πάνα)

 � Αυξημένα επίπεδα της γλυκόζης αίματος

Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ειδικά στα 
παιδιά μικρής ηλικίας. Εάν το παιδί εμφανίσει κάποιο 
από αυτά τα συμπτώματα, πρέπει να αναζητήσετε 
αμέσως ιατρική προσοχή.

Συχνά, εάν το παιδί σας είναι σε θέση να το καταλάβει, 
μπορεί να μπορεί να σας πει εάν  
νοιώθει υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία, και  
ξέρει τι πρέπει να κάνει.

πογλυκαι ία και υπε γλυκαι ία   
ι α π πει να πε ι νετε να δείτε



Η πρόσληψη τροφής είναι 
σημαντική

Πρέπει να ισορροπεί με τις δόσεις της ινσουλίνης 
προκειμένου να αποφευχθούν τα χαμηλά επίπεδα  
γλυκόζης αίματος ή η υπογλυκαιμία.  
Οι υδατάνθρακες στις τροφές αυξάνουν τα 
επίπεδα της γλυκόζης αίματος ενώ η ινσουλίνη 
και η άσκηση τα μειώνουν. Τα παιδιά με διαβήτη, 
όπως και κάθε άλλο παιδί, συμβουλεύονται 
να ακολουθούν υγιεινή, καλά ισορροπημένη 
διατροφή. Σε γενικές γραμμές, συνιστάται 
η κατανάλωση τριών γευμάτων ανά ημέρα 
επιπλέον των ενδιάμεσων γευμάτων, εάν κρίνεται 
απαραίτητο. Οι γονείς θα σας ενημερώσουν εάν 
απαιτείται ειδική διατροφή.2

Ο διαβήτης δεν σημαίνει ότι το παιδί σας δεν 
μπορεί να φάει γλυκό όταν το κερνάνε.2,4  
Θα μπορεί να φάει τροφές αυτού του είδους αλλά 
με μέτρο παράλληλα με την κατάλληλη ινσουλίνη, 
εφόσον ανταποκρίνεται καλά στη γενική ισορροπία 
τροφής και πρόσληψης ινσουλίνης.2,4

Το παιδί ενδέχεται να καταναλώσει κάποιο 
μικρο-γεύμα στο σχολείο, εάν χρειάζεται να το 
πάρει σε μια συγκεκριμένη ώρα, ή εάν εμφανίζει 
υπογλυκαιμία.2

Σωματική δραστηριότητα και 
εξέταση της γλυκόζης αίματος

Η τακτική άσκηση συνιστάται για όλα τα παιδιά  
με ή χωρίς διαβήτη10,11 αλλά η σωματική 
δραστηριότητα μειώνει τη γλυκόζη αίματος. 
Ο συνδυασμός της υπερβολικής ποσότητας 
ινσουλίνης και άσκησης μπορεί να οδηγήσει  
σε χαμηλή γλυκόζη αίματος ή επεισόδια 
υπογλυκαιμίας.2,10,11

Το παιδί θα πρέπει να ελέγχει τα επίπεδα της 
γλυκόζης αίματος πριν και μετά από τη σωματική 
δραστηριότητα και να καταναλώνει μικρο-γεύμα 
νωρίτερα, εάν είναι απαραίτητο.2,10,11  
Εάν η δραστηριότητα είναι παρατεταμένη, μπορεί 
να πρέπει να προχωρήσει σε μέτρηση και/ή να 
καταναλώσει μικρο-γεύμα κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας. Θα πρέπει να υπάρχουν κοντά 
δισκία γλυκόζης ή ζαχαρούχο ποτό σε περίπτωση 
που το παιδί εμφανίσει υπογλυκαιμικό συμβάν.2

Είναι σημαντικό όλοι όσοι επιβλέπουν το παιδί  
κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας  
να γνωρίζουν ότι έχει διαβήτη και να γνωρίζουν  
τι να περιμένουν.2

ο  και ατικ  δ α τ ιότ τα  Ε
Η.Π.Α.
Ο Έρικ έχει διαβήτη τύπου 1

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



ς αντι ετ πί
εται ο ολικός 

εκ ο ι ός
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν γίνεται ανεκτός σε 
καμία περίπτωση. Τα παιδιά με διαβήτη τείνουν 
να ξεχωρίζουν καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να 
κάνουν ενέσεις ινσουλίνης και να μετρήσουν τη 
γλυκόζη αίματος μπροστά σε άλλους. Δυστυχώς, 
αυτό μπορεί να τους κάνει στόχο για σχολικό 
εκφοβισμό ή ανεπιθύμητη προσοχή.2

ς δάσκαλος, είστε υπεύθυνος να παρατηρείτε 
τυχόν σημεία σχολικού εκφοβισμού και να 
ενημερώσετε το σχολείο σε περίπτωση που το 
παιδί ή οι γονείς του σας αναφέρουν κάτι τέτοιο.  
Το σχολείο θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
για να διασφαλίσει την αποτροπή του σχολικού 
εκφοβισμού και για να αντιμετωπίσει το θέμα 
κατάλληλα, εάν αυτό εμφανιστεί, όπως θα έκανε 
για κάθε παιδί.2

Ε Ε  Ε Σ
Ρωσία 

Ο Αλεξέι έχει διαβήτη τύπου 1



Σ αντικ  τοι εία επικοιν νίας
Η φροντίδα του παιδιού με διαβήτη είναι μία σημαντική ευθύνη αλλά τις περισσότερες φορές ελέγχεται καλά και θα έχετε 
στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν νιώσετε ανησυχία, άγχος ή εάν έχετε οποιαδήποτε 
ερώτηση, ακολουθούν ορισμένα σημαντικά στοιχεία επικοινωνίας:

ονείς  οντι τ ς του παιδιο  ιατ ός νο οκό ος του παιδιο  λλο το ο επικοιν νίας
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.12

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  
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Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



  Ε Ε  
 Ε Ε 

ΣΕ Ε  
Σ Ε Ε Σ

πο τ ι  
ε πε ίπτ  

α ενείας



 
Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά με 
την κατάσταση του παιδιού σας.



 αντι ετ πι  
του δια τ  
τ που 1 ε να 

το παιδί
Όταν το παιδί σας είναι άρρωστο, μπορεί να είναι 
δυσκολότερο να αντιμετωπίσετε τον διαβήτη του 
για διάφορους λόγους:1, 2

 � Η ασθένεια και η λοίμωξη συνήθως 
προκαλούν αύξηση στα επίπεδα της γλυκόζης 
αίματος

 � Η πτωχή πρόσληψη τροφής μπορεί να μειώσει 
τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος, εάν η δόση 
της ινσουλίνης παραμένει ίδια

 � Η ναυτία και ο εμετός μπορεί να επηρεάσουν 
τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος και ενδέχεται 
να αποτελούν σύμπτωμα εμφάνισης 
διαβητικής κετοξέωσης



Συ πτ ατα 
δια τικ ς 
κετο ς
Εάν το παιδί σας εμφανίσει  
οποιοδήποτε από αυτά  
τα συμπτώματα, επικοινωνήστε  
αμέσως με τον επαγγελματία  
της υγείας που παρακολουθεί  
το παιδί σας.

Στεν  
πα ακολο  

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε στενά και 
να ελέγχετε τακτικά τα επίπεδα της γλυκόζης 

αίματος και τη θερμοκρασία του παιδιού σας.

Το παιδί σας πρέπει να συνεχίσει να  
λαμβάνει ινσουλίνη, ακόμα και εάν  

δεν έχει διάθεση να φάει.1, 2

Ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσετε τη 
δόση, κάτι το οποίο θα μπορείτε να κάνετε 

ευκολότερα όσο αποκτάται περισσότερη 
εμπειρία – η ομάδα περίθαλψης του διαβήτη 

που παρακολουθεί το παιδί σας θα μπορεί να 
σας συμβουλεύσει περαιτέρω σχετικά με αυτό 

το θέμα, εάν είναι απαραίτητο.1, 2

Εάν τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος 
παραμένουν υψηλά, ελέγξτε τα ούρα 

τους ή το αίμα για κετόνες, όπως θα σας 
συμβουλεύσει η ομάδα περίθαλψης του 

διαβήτη που παρακολουθεί το παιδί σας.1,2 
Εάν υπάρχουν κετόνες, θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε αμέσως με τον επαγγελματία 
της υγείας του παιδιού σας, ειδικά εάν το παιδί 

σας έχει οποιοδήποτε από τα συμπτώματα 
που εμφανίζονται στο διάγραμμα.1, 2

Η ασθένεια /αδιαθεσία είναι συχνή αιτία 
διαβητικής κετοξέωσης.2

υ να επίπεδα τ ς 
γλυκό ς αί ατος

Εικόνα α υδ τ ς  
π   γλ α  λιγότε ο 

υ ν  ενο τεγν  π να

ουτ δ ς ο  κετόνες  το α  
πε ιγ εται υ ν  ς πα ό οια ε τ ν 

ο   του αλα νου α λαδιο

α εία αναπνο

αυτία και ετος

όνος το το ι



ότε α π πει  
να ανα τ ετε 
επειγόντ ς ιατ ικ  
π ο ο
Το πλάνο αντιμετώπισης του διαβήτη του παιδιού 
σας, το οποίο θα σας δώσει ο επαγγελματίας της 
υγείας που το παρακολουθεί, θα σας βοηθήσει 
να αναγνωρίσετε πότε μπορεί να χρειαστεί να 
αναζητήσετε επείγουσα ιατρική προσοχή.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον επαγγελματία της  
υγείας ή να μεταβείτε στο τμήμα αντιμετώπισης επειγό-
ντων περιστατικών σε περίπτωση που το παιδί σας:1

 � Έχει υψηλή γλυκόζη αίματος, η οποία παραμένει 
υψηλή σε αρκετές εξετάσεις παρά τις δόσεις 
ινσουλίνης

 � Έχει χαμηλή γλυκόζη αίματος εξαιτίας της πτωχής 
πρόσληψης τροφής παρά τη λήψη από του 
στόματος λαμβανόμενης γλυκόζης

 � Έχει υψηλά επίπεδα κετόνων στα ούρα ή το αίμα

 � Έχει εμμένουσα διάρροια και/ή έμετο

 � Εμφανίζει εικόνα αφυδάτωσης, όπως είναι η 
στεγνή γλώσσα ή η μειωμένη ενούρηση/στεγνή 
πάνα

 � Έχει υψηλή θερμοκρασία παρά τη λήψη 
φαρμακευτικής αγωγής

 
Τανζανία
Ο Ματάϊο έχει διαβήτη τύπου 1



 � Τακτικός έλεγχος της γλυκόζης αίματος – 
τουλάχιστον κάθε τέσσερις ώρες2,3

 � Προσπάθεια και τήρηση του πλάνου των 
γευμάτων – εάν το παιδί είναι άρρωστο, 
προσπαθήστε να του δώσετε να φάει εύπεπτες 
τροφές τύπου κράκερ. Εάν δεν μπορεί 
να κρατήσει την τροφή στο στομάχι του, 
προσπαθήστε να του δώσετε χυμό ή άλλο 
είδος ζαχαρούχου ποτού, ή αφήστε το να 
γλύψει ένα δισκίο γλυκόζης, ένα γλειφιτζούρι  
ή ένα γλυκό τύπου ζελέ2,3

 � Διασφαλίστε ότι το παιδί είναι ενυδατωμένο, 
ειδικά εάν κάνει εμετό ή έχει διάρροια2,3

 � Συνεχίστε να του δίνετε δόσεις ινσουλίνης για 
να αποφύγετε τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης 
αίματος1,2

 � Να είστε προετοιμασμένοι - έχετε προμήθειες 
σε τροφές και  αναψυκτικά, τα οποία μπορεί να 
χρειαστείτε όταν αρρωστήσει το παιδί

 � Στο πλαίσιο των προφυλακτικών μέτρων, 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
διανυκτερεύοντα νοσοκομεία και τα τμήματα 
αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Ο επαγγελματίας της υγείας που παρακολουθεί το 
παιδί σας θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης του διαβήτη σας όταν είστε 
άρρωστος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:2,3

 � Πως και πότε να παρακολουθείτε τα επίπεδα 
της γλυκόζης αίματος και των κετόνων

 � Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

 � Προσαρμογές στη λήψη τροφής, υγρών και 
φαρμάκου

Ε ν αν υ ετε για τ ν κατ τα  
του παιδιο  ας  επικοιν ν τε ε τον 
επαγγελ ατία τ ς υγείας   ετα ετε 
το παιδί ας το τ α αντι ετ πι ς 
επειγόντ ν πε ι τατικ ν του τοπικο  
νο οκο είου για ε  υ ουλ

Συ ουλ ς για τ  οντίδα ενός παιδιο  
ε δια τ  τ που 1 που είναι το  

αδι ετο
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.4

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  
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Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



  Ε Ε  
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δ γός για τον 
π ογ α ατι ό 
τ ν γευ τ ν



 Σ Σ
Αυστραλία 

Η Κάιλη έχει διαβήτη τύπου 1

 
Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά  
με την κατάσταση του παιδιού σας.



γιειν  διατ ο  
Απλά και μόνο η διάγνωση του παιδιού σας με 
διαβήτη, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει 
να τρώει τις τροφές που του αρέσουν.1 Αλλά είναι 
σημαντικό να θυμάστε ότι οι επιλογές των τροφών, 
όπως και η θεραπεία με ινσουλίνη, αποτελούν 
σημαντικό τμήμα της αντιμετώπισης του διαβήτη.2

Κατά τη χρονική στιγμή της διάγνωσης, η ομάδα 
που παρακολουθεί το παιδί σας θα σας δώσει 
ορισμένες οδηγίες σχετικά με τη διατροφή και τη 
διαχείριση της ώρας του γεύματος.2 Εάν το παιδί 
σας ακολουθεί υγιεινή διατροφή στο σπίτι και εάν 
ενθαρρύνεται να ακολουθεί μία θετική στάση προς 
το φαγητό, μπορείτε να το βοηθήσετε ώστε να του 
παρέχετε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται 
για την ανάπτυξή του, βοηθώντας το παράλληλα 
να αντιμετωπίσει τον διαβήτη του.3

Το έντυπο αυτό παρέχει ορισμένες βασικές 
πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των 
γευμάτων και την καταμέτρηση των υδατανθράκων. 
Η διαβητολογική ομάδα που παρακολουθεί 
το παιδί σας θα είναι σε θέση να σας δώσει πιο 
συγκεκριμένες συμβουλές.



If you have any specific uestions about your child s condition or medical care, please speak to your healthcare professional. 

α του γε ατος
Όταν το παιδί σας διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά 
με διαβήτη τύπου 1, η διαχείριση της ώρας των 
γευμάτων ενδέχεται να φαίνεται σύνθετη. Αλλά θα 
γίνει ευκολότερη με την πάροδο του χρόνου και 
θα μάθετε σύντομα τις επιδράσεις συγκεκριμένων 
τροφών και της σωματικής δραστηριότητας στα 
επίπεδα γλυκόζης αίματος του παιδιού σας. Μπορεί 
να διαπιστώσετε ότι η τήρηση ενός ημερολογίου 
τροφών σας διευκολύνει να παρακολουθείτε τα 
γεύματα του παιδιού σας και τα επίπεδα γλυκόζης 
αίματος.

Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με διαβήτη τύπου 
1 έχουν τις ίδιες βασικές διατροφικές απαιτήσεις 
με τα παιδιά χωρίς διαβήτη.2 Καμία μεμονωμένη 
ομάδα τροφίμων από μόνη της δεν παρέχει στο 
παιδί σας όλα όσα χρειάζεται για να παραμείνει 
υγιές. Επομένως, θα πρέπει να προσπαθείτε 
και να στοχεύετε σε μία ισορροπημένη δίαιτα 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών, των 
υδατανθράκων και των φρούτων και λαχανικών.4

 ΣΕ  
Ιορδανία
Ο Αλί έχει διαβήτη τύπου 1



50%

25%

25%

ο οπ ν  
δίαιτα
Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε και να 
διατηρήσετε μία υγιεινή ισορροπημένη διατροφή 
παράλληλα με την τακτική άσκηση και τη λήψη 
ινσουλίνης.

Ε

Κρέας, 
κοτόπουλο, ψάρι, 
αβγά...

Δεν αυ νουν 
τ  γλυκό  
αί ατος

Μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι, 
μαρούλι, τομάτα, καρότα, αρακάς

Δεν αυ νουν τ  γλυκό  
αί ατος

Δ ΕΣ

Πατάτα, ζυμαρικά, 
ρύζι...

υ νουν τ  
γλυκό  αί ατος



δ γός για τ ν 
κατα τ  
υδαταν κ ν
Η διατήρηση σωστής ισορροπίας ανάμεσα στους 
υδατάνθρακες και την ινσουλίνη είναι βασική για 
τη διατήρηση του καλού γλυκαιμικού ελέγχου στα 
παιδιά με διαβήτη.5

Η καταμέτρηση υδατανθράκων μπορεί να 
βοηθήσει εσάς και το παιδί σας να κατανοήσετε 
καλύτερα πώς επηρεάζει η τροφή τον διαβήτη τους 
και να κρατήσετε τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος 
υπό έλεγχο. Θα σας δώσει, επίσης, μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά την ώρα του γεύματος.  
Ο διαιτολόγος του παιδιού σας θα συνεργαστεί  
μαζί σας για να συντάξει ένα πλάνο γευμάτων, το 
οποίο θα ταιριάζει στις ανάγκες του παιδιού σας.3

Τι είναι οι υδατάνθρακες;
Οι υδατάνθρακες υπάρχουν σε πολλές από τις 
τροφές που τρώμε και τους χρειαζόμαστε ούτως 
ώστε να παίρνουμε την απαιτούμενη ενέργεια  
για την ανάπτυξή μας. Οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά 
παρέχουν, επίσης, ενέργεια στο σώμα, αλλά οι 
υδατάνθρακες ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση 
στα επίπεδα γλυκόζης αίματος. Σε διάστημα μίας  
ή δύο ωρών από την κατανάλωση τροφής,  
η πλειοψηφία των υδατανθράκων μετατρέπεται  
σε γλυκόζη αίματος.1

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι υδατανθράκων:

 � Σάκχαρα (απλοί υδατάνθρακες)

 � μυλο (σύνθετος υδατάνθρακας)

 � νες (σύνθετος υδατάνθρακας)



οιες τ ο ς πε ι ουν υδατ ν ακες
Συχνές τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες

Να διαβάζετε πάντα τις ετικέτες των τροφίμων για να πληροφορηθείτε 
το ακριβές περιεχόμενό τους σε υδατάνθρακες.

Σ κ α α (απλοί υδατάνθρακες)

ρούτα και χυμοί

Γάλα και γιαούρτι

Κέικ

Μπισκότα

Ορισμένα δημητριακά

υλο (σύνθετοι υδατάνθρακες)

Πατάτες

ωμί

Μακαρόνια

Ρύζι

Αρακάς

Καλαμπόκι

ακές και φασόλια

νες (σύνθετοι υδατάνθρακες)

Λαχανικά και φρούτα

ωμί ολικής άλεσης

Δημητριακά ολικής

 αλέσεως/ βρώμη

ακές και φασόλια

ηροί καρποί

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.



ς πο  να γν ί  
πό οι υδατ ν ακες 
πε ι ονται τις τ ο ς
Οι ετικέτες με τα διατροφικά στοιχεία συνήθως αναφέρουν τον συνολικό αριθμό 
των υδατανθράκων (συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων, του αμύλου και των 
ινών), καθώς και της ποσότητας που προέρχεται από τα σάκχαρα.6 Ορισμένες 
ετικέτες τροφίμων έχουν χρώμα κόκκινο, πορτοκαλί ή πράσινο ούτως ώστε  
να υποδεικνύουν τα επίπεδα των σακχάρων. Οι ετικέτες των τροφίμων ενδέχεται  
να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.

Ανάγνωση ετικετών τροφίμων6

Ελ γ τε το γε ος τ ς ε ίδας
 κ κε
υτ  είναι  πο ότ τα που α 

π πει να ει το παιδί ας

 α ι ός αυτός  α ο  
το ος τ ν κ κε  ό ι τ ν 

πο ότ τα τ ν υδαταν κ ν 
τ  ε ίδα

Δεν ει εται να ετ τε 
τα κ α α ε ι τ  γιατί 
κατα ετ νται δ  το πλαί ιο 
του υνολικο  α ι ο  
υδαταν κ ν

Συνολικός α ι ός 
υδαταν κ ν

Διατροφικά δεδομένα
γε ος ε ίδας   κ κε   

Ποσότητα ανά μερίδα 

Θερμίδες 120 Θερμίδες λίπους 30

 % ημερήσια τιμή 

Ολικά λιπαρά  

 ο ε να λιπα  1  

 αν λιπα   

 ολυακό ε τα λιπα  1  

 ονοακό ε τα λιπα   

Χοληστερόλη  

Νάτριο 1  

Ολικοί υδατάνθρακες  

 νες από τ  διατ ο  λιγότε ο από 1  

 Σ κ α α  

Πρωτεΐνη  

ιτα ίν    ιτα ίν   

τιο 1  Σίδ ος 



γι α τ ο ν
Η μέτρηση και το ζύγισμα της τροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
επίσης, ούτως ώστε να υπολογιστεί το περιεχόμενο των τροφών 
σε υδατάνθρακες.6

Μία μερίδα υδατάνθρακα = 15g
Ο πίνακας αυτός δείχνει  
ένα παράδειγμα πρωινού και 
παρουσιάζει το περιεχόμενο  
σε υδατάνθρακες σε σχέση  
με τις μερίδες (45g).6

Εάν η τροφή περιέχει περισσότερα από 5g ινών, 
αφαιρέστε τη μισή ποσότητα ινών από τη συνολική 
ποσότητα υδατανθράκων.6

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.

αγ τό

1 μικρή κούπα χυμός μήλου

1 φέτα τοστ

1 κουτ. του γλυκού βούτυρο/μαργαρίνη

1 κουτ. του γλυκού μαρμελάδα 

Σ νολο

δατ ν ακας 

15

15

0

15

45

δατ ν ακας ε ίδες

1

1

0

1

3



ο οπία αν ε α τους υδατ ν ακες και τ ν ιν ουλίν
Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι μέτρησης  
των υδατανθράκων:1

Αντιστοίχιση των υδατανθράκων 
σε σταθερή δόση ινσουλίνης

Η συγκεκριμένη μέθοδος οριοθετεί τον αριθμό 
των μερίδων υδατανθράκων ούτως ώστε να 
διατηρούνται τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος 
στο εύρος-στόχο για μία συγκεκριμένη δόση 
ινσουλίνης. Οι ανάγκες του κάθε παιδιού είναι 
διαφορετικές. Ο διαιτολόγος του παιδιού σας  
θα σας συμβουλεύσει όσον αφορά τον αριθμό  
των υδατανθράκων που θα πρέπει να καταναλώνει 
το παιδί σας σε καθημερινή βάση.

Αλλαγή της δόσης της ινσουλίνης 
ώστε να αντιστοιχεί στην 
πρόσληψη υδατανθράκων

Η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία ονομάζεται 
ορισμένες φορές “μέτρηση υδατανθράκων”, 
αντιστοιχεί τη δόση της ινσουλίνης ταχείας δράσης 
του παιδιού σας με την ποσότητα  
των υδατανθράκων στο γεύμα.

Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογή 
της ώρας του γεύματος, και διευκολύνει την όλη  
κατάσταση σε περίπτωση εξόδου για φαγητό 
(υπό την προ πόθεση ότι μπορείτε να εκτιμήσετε 
το περιεχόμενο του φαγητού του εστιατορίου σε 
υδατάνθρακες). Ο διαιτολόγος του παιδιού σας  
ή ο επαγγελματίας της υγείας μπορεί να σας  
βοηθήσει να υπολογίσετε πόση ινσουλίνη είναι 
απαραίτητη για την ποσότητα των καταναλωθέντων  

υδατανθράκων - ή τον λόγο ινσουλίνης-
υδατανθράκων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε  
ότι ο λόγος αυτός ποικίλει ανάλογα με την ηλικία 
και το βάρος με αποτέλεσμα αυτό να αλλάζει 
όσο μεγαλώνει το παιδί σας. Ο λόγος αυτός 
ποικίλει, επίσης, κατά τη διάρκεια της ημέρας 
(τα περισσότερα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν 
περισσότερη ινσουλίνη το πρωί, λιγότερη 
ινσουλίνη την ώρα του μεσημεριανού και 
ενδιάμεση δόση το απόγευμα).

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ορισμένοι τύποι 
υδατανθράκων προκαλούν την αύξηση της 
γλυκόζης αίματος του παιδιού σας νωρίτερα  
από κάποιους άλλους. Επομένως, ενδέχεται  
να πρέπει να προσαρμόσετε τις δόσεις της 
ινσουλίνης για διαφορετικούς τύπους τροφών.



Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με διαβήτη συνιστάται 
να καταναλώνουν τρία κύρια γεύματα κάθε μέρα 
με δύο ή τρία ενδιάμεσα μικρο-γεύματα.3 Μπορεί 
να θέλετε να σκεφτείτε το ενδεχόμενο χορήγησης 
σνακ σύνθετου υδατάνθρακα μακράς δράσης στο 
παιδί σας κατά την ώρα του ύπνου.2

Ο τύπος του σχήματος ινσουλίνης που λαμβάνει 
το παιδί σας δεν θα επηρεάσει το επίπεδο της 
ευελιξίας κατά την ώρα του γεύματος. Έχει δειχθεί 
ότι η τήρηση ρουτίνας με τακτική ώρα γεύματος, 
όπου το παιδί και η οικογένεια θα καθίσουν 
να φάνε όλοι μαζί, βοηθά στη βελτίωση του 
γλυκαιμικού ελέγχου μαζί με την υγιεινή διατροφή 
και την παρακολούθηση της πρόσληψης τροφής.3

Ο διαιτολόγος του παιδιού σας θα σας βοηθήσει 
να σχεδιάσετε την ώρα και το περιεχόμενο των 
γευμάτων προκειμένου να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες του παιδιού σας και τα προφίλ της 
ινσουλίνης.2,3

Τι θα συμβεί αν το παιδί μου  
δεν θέλει να φάει;

Ορισμένες φορές μπορεί να είναι δύσκολο να 
προβλέψετε πόσο θα φάει το παιδί σας, ειδικά 
εάν το παιδί είναι μικρό σε ηλικία. Μερικές ημέρες 
μπορεί να μην πεινάει ή να νοιώθει άρρωστο, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να φάει όσο συνήθως.6

Ορισμένες ινσουλίνες ταχείας δράσης μπορούν 
να χορηγηθούν μετά από τα γεύματα ούτως ώστε 
να μπορείτε να υπολογίσετε τη δόση βάσει της 
πραγματικής κατανάλωσης τροφής.6

Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
το γεύμα στο σχολείο;

Εάν το παιδί σας βρίσκεται στο σχολείο, μπορεί 
να διαπιστώσετε ότι σας είναι ευκολότερο να 
του ετοιμάσετε εσείς το γεύμα από το σπίτι και 
να του ζητήσετε να φέρει πίσω στο σπίτι ό,τι δεν 
φάει. Μπορεί να θέλετε, επίσης, να σημειώσετε 
το περιεχόμενο σε υδατάνθρακες για το παιδί ή 
το προσωπικό του σχολείου ώστε να γνωρίζουν 
πόσους υδατάνθρακες έχει φάει το παιδί σας.6

Εάν το παιδί σας θέλει να φάει κάτι ζεστό στο 
σχολείο, μπορεί να μπορείτε να ζητήσετε το μενού 
εκ των προτέρων ώστε να υπολογίσετε τους 
υδατάνθρακες που περιέχονται σε κάθε πιάτο. 
Συζητήστε με τον δάσκαλο ή τον νοσηλευτή 
σχετικά με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού σας  
και το ποιος θα πρέπει να αναλάβει να βοηθήσει  
το παιδί σας την ώρα του γεύματος.6

 Ε
Ταϊλάνδη
Ο Πάροτζ έχει διαβήτη τύπου 1

α γευ τ ν και ικ ο γευ τ ν



αγητό στο εστιατόριο

Μπορεί να σας προκαλεί άγχος η έξοδος για φαγητό 
καθώς δεν μπορείτε να είστε πάντα σίγουροι 
για την ώρα του γεύματος ή το περιεχόμενο σε 
υδατάνθρακες. Δεν είναι κακό να υπάρχει μια ευελιξία. 
Η έξοδος για φαγητό είναι μία ειδική περίπτωση  
και θα πρέπει να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε. 
Πολλά εστιατόρια θα σας δώσουν διατροφικές 
πληροφορίες εάν ρωτήσετε και ορισμένα εστιατόρια 
έχουν αναρτήσει αυτές τις πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα τους σε περίπτωση που θέλετε να  
το ελέγξετε. Ορισμένες ινσουλίνες ταχείας δράσης  
σας επιτρέπουν να διαλέξετε τη δόση μόλις φτάσει  
το γεύμα ή αμέσως μετά από το γεύμα.6,7

Πάρτι

Στα πάρτι γενεθλίων, τα παιδιά με διαβήτη μπορούν 
να απολαύσουν την τούρτα και τις άλλες λιχουδιές.  

στόσο, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε την  
ποσότητα των άλλων υδατανθράκων (όπως είναι οι  
πατάτες, το ψωμί ή τα μακαρόνια) που έχει καταναλώσει  
το παιδί σας εκείνη μέρα για να αντισταθμίσετε την 
ποσότητα. Ορισμένες δραστηριότητες στα πάρτι μπορεί 
να αντισταθμίζουν τις λιχουδιές που θα φάει το παιδί.5

οδος για αγ τό και ειδικ ς πε ιπτ εις
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.7

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  

GR/DA/1114/0039e

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.
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Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά  
με την κατάσταση του παιδιού σας.



νε  ιν ουλίν ς
Το παιδί σας θα χρειαστεί να λαμβάνει ενέσεις ινσουλίνης κάθε 
μέρα για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση του διαβήτη του.1

Αρχικά, οι ενέσεις θα προκαλούν άγχος σε εσάς και το παιδί 
σας, και μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν νοιώθετε καλά – αλλά 
η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς θα αρχίσετε να νοιώθετε 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και θα μπορείτε να 
πραγματοποιείται τις ενέσεις άνετα.2

Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και οι έφηβοι μπορούν να 
κάνουν κανονικά τις ενέσεις μόνοι τους από την αρχή και να 
αναλαμβάνουν περισσότερο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση 
της θεραπείας τους. Η ομάδα του διαβήτη σας έχει σημαντική 
εμπειρία για να βοηθήσει τα παιδιά να ξεκινήσουν τις ενέσεις.

Οι βελόνες μπορεί να προκαλούν φόβο, ιδιαίτερα στα παιδιά 
μικρής ηλικίας. στόσο, οι βελόνες που χρησιμοποιούνται για 
την ένεση της ινσουλίνης είναι πολύ μικρές καθώς η ινσουλίνη 
πρέπει να ενίεται μόνο στο λιπώδη ιστό κάτω από το δέρμα 
(υποδορίως), και όχι μέσα στο μυ ή ενδοφλεβίως.2

Τα συχνότερα σημεία ένεσης της ινσουλίνης είναι η κοιλιά, 
οι γλουτοί, ο μηρός ή το μπράτσο, όπως άλλωστε θα σας 
συμβουλεύσει ο επαγγελματίας της υγείας.2 Είναι σημαντικό 
να γνωρίζετε ότι η ινσουλίνη απορροφάται με διαφορετική 
ταχύτητα, ανάλογα με το σημείο στο οποίο πραγματοποιείται 
η ένεση. Εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος ταχύτερα 
εάν ενίεται στην κοιλιά και βραδύτερα εάν ενίεται στους 
γλουτούς ή τους μηρούς.2 Η εναλλαγή των σημείων της ένεσης 
είναι σημαντική προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση 
εξογκώματος κάτω από το δέρμα.2

Διατίθεται σημαντικός αριθμός συσκευών ινσουλίνης, 
συμπεριλαμβανομένων των βελόνων και των συριγγών, των 
συσκευών τύπου στυλό και των αντλιών. Η ομάδα περίθαλψης 
του διαβήτη θα μπορεί να συζητήσει μαζί με εσάς και το παιδί 
σας τις διαθέσιμες επιλογές.



Στυλό ιν ουλίν ς
Τα στυλό ινσουλίνης σχεδιάστηκαν για να 
παράσχουν έναν βολικό και εύκολο τρόπο 
χορήγησης της ινσουλίνης.3 Διαθέτουν 
διακριτική, μικρού μήκους, λεπτή βελόνα  
που προσαρμόζεται στο στυλό.1

Τα στυλό ινσουλίνης διαθέτουν ενσωματωμένα 
φυσίγγια με ινσουλίνη. Η δόση επιλέγεται με την 
περιστροφή ενός δακτυλίου επιλογής της δόσης, 
και στη συνέχεια πιέζεται το έμβολο/κουμπί που 
βρίσκεται στην άκρη του στυλό  
για να πραγματοποιηθεί η ένεση της δόσης.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι στυλό:

Επανα ι οποι ι α τυλό δια κείας  
 με αυτό τον τύπο στυλό, θα πρέπει να 

αντικαταστήσετε το φυσίγγιο μόλις αδειάσει  
και έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι δόσεις.

ογε ι να τυλό ιν ουλίν ς  αυτός  
ο τύπος στυλό περιλαμβάνει την ινσουλίνη  
στο εσωτερικό της συσκευής.

Πριν από την κάθε χρήση του στυλό θα πρέπει 
να προσαρτηθούν βελόνες εφάπαξ χρήσης.2  
Το μέγεθος θα εξαρτάται από την ηλικία και  
το βάρος του παιδιού σας.

Ορισμένα στυλό ινσουλίνης επιτρέπουν τη 
χορήγηση μισής μονάδας, η οποία μπορεί 
να διευκολύνει την ακριβή δοσολόγηση που 
απαιτείται για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.1 
Υπάρχουν, επίσης, ορισμένες συσκευές,  
οι οποίες διαθέτουν λειτουργία μνήμης,  
οι οποίες καταγράφουν την ώρα λήψη της 
τελευταίας δόσης4 – αυτό μπορεί να είναι 
χρήσιμο εάν το παιδί σας λαμβάνει τη 
φαρμακευτική αγωγή του στο σχολείο  
ή στο σπίτι κάποιου φίλου.

ια πε ι ότε ες λεπτο ειες ετικ  ε 
τον τ όπο ς και λα ς του τυλό 
ιν ουλίν ς του παιδιο  ας  πα ακαλεί τε 
να ανατ ετε τις οδ γίες ς του 
πα α κευα τ   να επικοιν ν ετε ε τον 
επαγγελ ατία τ ς υγείας του παιδιο  ας



ντλία ιν ουλίν ς
Η αντλία ινσουλίνης είναι μία μικρή συσκευή 
μεγέθους κινητού τηλεφώνου.2 Παρέχει 
ινσουλίνη ταχείας δράσης σε σταθερή ροή 
συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και της 
νύχτας, ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού 
σας. Επιτρέπει, επίσης, τη χορήγηση επιπλέον 
ινσουλίνης στις ώρες των γευμάτων ή σε 
περίπτωση που τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος 
είναι υπερβολικά υψηλά.2

Ορισμένα παιδιά προτιμούν να έχουν αντλία 
ινσουλίνης από το να κάνουν ενέσεις πολλές 
φορές την ημέρα,1 και οι αντλίες μπορεί να 
αποτελούν μία περισσότερο ευέλικτη λύση. 
Μόλις τα παιδιά μεγαλώσουν, αρχίσουν σχολείο 
και βρίσκονται περισσότερο χρόνο εκτός σπιτιού, 
η παροχή ινσουλίνης μέσω αντλίας μπορεί να 
αποτελεί μία, επίσης, εύχρηστη επιλογή.

Οι αντλίες λειτουργούν αποθηκεύοντας 
ινσουλίνη σε μία ειδική θήκη και παρέχοντας  
τη μέσω ενός πολύ μικρού καθετήρα,  
ο οποίος τοποθετείται υποδορίως, συνήθως 
στην κοιλιά.2 Θα πρέπει να αντικαθίσταται και 
να επανατοποθετείται δυο με τρεις φορές την 
εβδομάδα.2 Οι αντλίες ελέγχονται με το πάτημα 
κουμπιών μέσω των οποίων αλλάζει η δόση 
προκειμένου να παρασχεθεί.2

Η χρήση αντλίας είναι ο καλύτερος τρόπος 
εξισορρόπησης της φυσιολογικής παροχής 
ινσουλίνης στο σώμα μας,1 και μπορεί να 
βοηθήσει το παιδί σας να ελέγξει καλύτερα 
τον διαβήτη του καθώς θα εμφανίζει λιγότερες 
μειώσεις στα επίπεδα της γλυκόζης αίματος.2 
Το παιδί σας μπορεί να είναι ακόμα και σε θέση 
να μειώσει τη συνολική δόση της απαιτούμενης 
σε καθημερινή βάση ινσουλίνης καθώς θα 
βελτιώνεται ο έλεγχος του διαβήτη του.2

Οι αντλίες ινσουλίνης μπορεί να  
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλες για  
παιδιά πολύ μικρής ηλικίας,  
τα οποία είναι περισσότερο  
ευαίσθητα στην ινσουλίνη  
και τείνουν να χρειάζονται  
μικρότερες δόσεις, και για  
τους εφήβους που μπορεί  
να δυσκολεύονται να  
αποκτήσουν καλό έλεγχο  
της γλυκόζης αίματος.2

Εάν ο επαγγελματίας της υγείας που 
παρακολουθεί το παιδί σας αποφασίσει ότι 
η αντλία είναι η σωστή επιλογή γι  εσάς, θα 
εκπαιδευτείτε πλήρως στο πως θα μπορέσετε να 
διευκολύνετε το παιδί σας στη χρήση της αντλίας.

Συ τ τε ε τον επαγγελ ατία τ ς υγείας που 
ας πα ακολου εί ετικ  ε το ποια υ κευ  

είναι καταλλ λότε  για το παιδί ας
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Ο Αλί έχει διαβήτη τύπου 1
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.4

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.
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Το υλικό αυτό έχει ελεγχθεί από μία ομάδα ειδικών:

 � Επικεφαλής νοσοκόμος- ειδικός στον διαβήτη – Nicola Lewis, Η.Β.

 � Παιδοενδοκρινολόγοι – Καθ. Thomas Danne, Γερμανία και δρ. Nandu Thalange, Η.Β.

Οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
υποκατάσταση των συμβουλών 
του επαγγελματία της υγείας. 
Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που 
σας παρακολουθεί σε περίπτωση 
ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά  
με την κατάσταση του παιδιού σας.



Συ ν ς ε τ εις
Ακολουθούν ορισμένες από τις συχνότερες 
ερωτήσεις των γονέων παιδιών με διαβήτη:

Γιατί έχει διαβήτη τύπου 1 το παιδί μου;

Το παιδί σας έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 1,  
δηλ. με μία αυτοάνοση νόσο. Αυτό σημαίνει 
ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού σας 
καταστρέφει τα βήτα κύτταρα του παγκρέατος 
που παράγουν ινσουλίνη.1 Επομένως, το παιδί 
σας δεν είναι σε θέση να παράξει επαρκή 
ινσουλίνη για να απομακρύνει τη γλυκόζη  
από την κυκλοφορία του αίματος.1

Αυτό δεν οφείλεται σε κάτι που έχετε κάνει 
εσείς, και δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε 
να έχετε κάνει διαφορετικά για να αποτρέψετε 
την εμφάνισή του. Ο διαβήτης τύπου 1 δεν είναι 
μία κληρονομική νόσος. Αντίθετα, εμπλέκονται 
γενετικοί παράγοντες καθώς ορισμένα άτομα 
διατρέχουν μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο 
εμφάνισης αυτοάνοσων ασθενειών, όπως είναι  
ο διαβήτης τύπου 1.2

Σ  
Τουρκία

H Σαίντ έχει διαβήτη τύπου 1





Υπάρχει θεραπεία για τον διαβήτη 
τύπου 1;

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θεραπεία για 
τον διαβήτη τύπου 1. στόσο, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με επιτυχία με ενέσεις ινσουλίνης 
σε συνδυασμό με υγιεινή, ισορροπημένη 
διατροφή και τακτική σωματική δραστηριότητα.4

Θα πρέπει να παίρνει το παιδί 
με διαβήτη τύπου 1 για πάντα 
ινσουλίνη;

Ναι, το παιδί σας θα πρέπει να πραγματοποιεί 
καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης για την υπόλοιπη 
ζωή του.4,5 Αυτό συμβαίνει γιατί το πάγκρεάς του 
δεν μπορεί να παράξει την απαιτούμενη ινσουλίνη 
ούτως ώστε να μπορέσει να απομακρύνει τη 
γλυκόζη από την κυκλοφορία.1 Η συσκευή 
ινσουλίνης που θα χρησιμοποιήσει, ανεξάρτητα 
από το εάν θα είναι στυλό ή αντλία ινσουλίνης,  
θα του παρέχει την απαιτούμενη ινσουλίνη.

Ποιοι είναι οι θεραπευτικοί στόχοι 
του παιδιού μου;

Ιδανικά, θα πρέπει να στοχεύετε στην επίτευξη των 
ακόλουθων μακροχρόνιων στόχων της γλυκόζης 
αίματος:4, 6

 � Πριν από το γεύμα - τα επίπεδα θα πρέπει  
να κυμαίνονται μεταξύ 72–144 mg/dL.

 � 2 ώρες μετά από το γεύμα – τα επίπεδα  
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 180 mg/dL 
(10,0 mmol/L).

 � Κατά την ώρα του ύπνου – τα επίπεδα θα 
πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 126–180 mg/dL.

 

Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι δύσκολο να 
επιτευχθούν και το παιδί σας δεν αναμένεται 
να επιτύχει αυτά τα επίπεδα όταν ξεκινά να 
χρησιμοποιεί την ινσουλίνη. Εάν δυσκολεύεστε 
να επιτύχετε τα επίπεδα-στόχο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία της 
υγείας που σας παρακολουθεί.

Το παιδί σας θα έχει μετρητή γλυκόζης αίματος, 
τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να 
ελέγξει τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος.

Πώς μπορώ να γνωρίζω πότε το 
επίπεδο της γλυκόζης αίματος του 
παιδιού μου είναι πολύ χαμηλό;

Εάν τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος του 
παιδιού σας είναι πολύ χαμηλά, τότε το παιδί 
σας εμφανίζει το λεγόμενο “υπογλυκαιμικό 
επεισόδιο”. Τα συμπτώματα που εμφανίζει το κάθε 
παιδί είναι διαφορετικά, με συνηθέστερα τα εξής:1,4

 � Πείνα

 � Νευρικότητα

 � Τρόμος

 � Εφίδρωση

 � Μούδιασμα στα χείλη

 � Ζάλη ή αίσθημα ζάλης

 � Υπνηλία

 � Σύγχυση

 � Κακή διάθεση

Αρχικά, μπορεί να δυσκολεύεστε να αναγνωρίσετε 
τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας αλλά με την 
πάροδο του χρόνου θα μάθετε να τα αναγνωρίζετε 
τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας. Εάν δεν είστε 
 βέβαιος, ελέγξτε τη γλυκόζη αίματος. Εάν είναι  
κάτω από 72 mg/dL, το παιδί σας έχει 
υπογλυκαιμία.4

Θα πρέπει να διατηρούνται 
σε υψηλά επίπεδα τα επίπεδα 
της γλυκόζης αίματος για να 
αποφευχθούν τα επεισόδια χαμηλής 
γλυκόζης αίματος ή υπογλυκαιμίας;

Όχι. Η διατήρηση υψηλών επιπέδων γλυκόζης 
αίματος στο παιδί σας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα είναι επιβλαβής. Τα παρατεταμένα 
υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος δύνανται να 
οδηγήσουν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. 
Όταν υπάρχει έλλειψη ινσουλίνης στο αίμα, 
το αίμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλη τη 
διαθέσιμη γλυκόζη, και αντ  αυτού αποδομεί 
λίπος για να παράξει ενέργεια, δημιουργώντας 
τοξικά χημικά, τα οποία ονομάζονται “κετόνες”. 
Τα υψηλά επίπεδα κετόνων, μία κατάσταση, η 
οποία ονομάζεται διαβητική κετοξέωση (DKA), 
είναι τοξικά για το σώμα και θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε κώμα.7 Παρόλο που τα 
υπογλυκαιμικά συμβάντα μπορεί να σας 
φοβίζουν, είναι αντιμετωπίσιμα.4 Ορισμένα 
παιδιά εμφανίζουν σοβαρή υπογλυκαιμία. Εάν 
συμβαίνουν τακτικά σοβαρά υπογλυκαιμικά 
επεισόδια, συζητήστε με τον επαγγελματία της 
υγείας που παρακολουθεί το παιδί σας.



Δια τολογικό 
λε ικό
Μόλις μάθετε ότι το παιδί σας έχει διαβήτη,  
θα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, τις οποίες  
θα πρέπει να αφομοιώσετε, πράγμα που σημαίνει 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν λέξεις με τις οποίες 
δεν είστε εξοικειωμένος.

κολου εί νας οδ γός π ος ο ι νους από 
τους ό ους που ι οποιο νται υ νότε α 
κατ  τ  υ τ  ετικ  ε τον δια τ

Ο διαβήτης σημαίνει ότι το παιδί μου 
δεν μπορεί να φάει γλυκά/προϊόντα που 
περιέχουν ζάχαρη;
Ο διαβήτης δεν σημαίνει ότι το παιδί σας δεν μπορεί να 
φάει γλυκό σε περίπτωση που το κεράσουν, αλλά θα 
πρέπει να μάθετε να κρατάτε ισορροπία ανάμεσα στην 
πρόσληψη τροφής και τη λήψη ινσουλίνης.4,5 Μόλις 
μάθετε πώς ανταποκρίνεται το σώμα του παιδιού σας 
στην κατανάλωση τροφής και στη λήψη ινσουλίνης, θα 
μπορεί να φάει γλυκά με μέτρο. Αντίστοιχη ισορροπία 
θα πρέπει να διατηρείται ανάμεσα στη λήψη κατάλληλης 
ποσότητας ινσουλίνης και την τακτική άσκηση.4,5

Μπορεί να αθλείται το παιδί μου;
Ναι, η άσκηση συνιστάται για τα γενικότερα οφέλη που 
παρέχει στην υγεία και για να βοηθήσει στη διατήρηση 
του ελέγχου της γλυκόζης.6 Είναι σημαντικό να γνωρίζετε 
ότι η άσκηση μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος, 
γιατί το παιδί σας μπορεί να πρέπει να καταναλώσει ένα 
σνακ πριν από την άσκηση ή να αλλάξει τη δόση της 
ινσουλίνης τους προκειμένου να αποτραπούν τα χαμηλά 
επίπεδα γλυκόζης αίματος ή η εμφάνιση υπογλυκαιμικού 
επεισοδίου.4,7

Μπορούμε να πάμε ταξίδι στο εξωτερικό;
Ο διαβήτης δεν θα αποτρέψει τις διακοπές σας, αλλά 
θα πρέπει να τις οργανώσετε καλύτερα. Για παράδειγμα, 
θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε αρκετή ινσουλίνη 
για όλη τη διάρκεια των διακοπών και ότι το μέρος, 
στο οποίο θα διαμείνετε διαθέτει ψυγείο για τη φύλαξη 
της ινσουλίνης (σε περίπτωση που ταξιδεύετε σε 
ζεστό κλίμα). Επίσης, θα πρέπει να συζητήσετε με τον 
επαγγελματία της υγείας του παιδιού σας και να του 
ζητήσετε να σας δώσει μία επιστολή προκειμένου 
να μπορέσετε να ταξιδέψετε αεροπορικώς με τη 
φαρμακευτική αγωγή του παιδιού σας.4



Σ Ε
Νορβηγία

Ο Λάρς έχει διαβήτη τύπου 1





υτο νο  νό ος
Διαταραχή, στην οποία το σώμα επιτίθεται στα 
κύτταρα του ίδιου του σώματος. Στον διαβήτη 
τύπου 1, το σώμα καταστρέφει κατά λάθος τα 
βήτα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν 
ινσουλίνη με αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών 
επιπέδων γλυκόζης αίματος.1

α ικ  ιν ουλίν
Βλέπε “ινσουλίνη μακράς δράσης”.

τα κ ττα α
Κύτταρα στο πάγκρεας που παράγουν ινσουλίνη.

λυκό  αί ατος
Συγκέντρωση του σακχάρου στην κυκλοφορία 
του αίματος - η κύρια πηγή ενέργειας του 
σώματος.9

ν ουλίν  
Βλέπε “ινσουλίνη ταχείας δράσης”.

δατ ν ακας
Είδος τροφής που παρέχει ενέργεια στο σώμα.  
Οι υδατάνθρακες είναι κυρίως σάκχαρα και 
άμυλο, τα οποία διασπώνται σε γλυκόζη, ένα 
απλό σάκχαρο, το οποίο χρησιμοποιούν τα 
κύτταρα του σώματος ως πηγή ενέργειας.8

Δια τικ  κετοο  Δ
Μία σοβαρή απειλητική για τη ζωή 
κατάσταση, όπου το σώμα δεν είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη αίματος για 
την παραγωγή ενέργειας λόγω της έλλειψης 
ινσουλίνης. Επομένως, το σώμα αρχίζει να καίει 
ως καύσιμα τα λιπαρά. Η εν λόγω διάσπαση του 
λίπους οδηγεί στην παραγωγή κετόνων και στη 
συσσώρευση οξέων.4,5 Η ναυτία και ο εμετός 
αποτελούν τυπικά συμπτώματα. Ο έλεγχος των 
κετόνων των ούρων μπορεί να βοηθήσει στη 
διάκριση της διαβητικής κετοξέωσης από άλλα 
αίτια.

λυκό  αί ατος ν τείας 
Πρόκειται για τα επίπεδα της γλυκόζης 
αίματος μετά από τη μη κατανάλωση τροφής 
για τουλάχιστον 8 ώρες. Η εξέταση αυτή 
χρησιμοποιείται συχνά για να διευκολυνθεί  
η διάγνωση του διαβήτη.8

λυκαγόν
Ορμόνη, η οποία αυξάνει τα επίπεδα γλυκόζης 
αίματος στο σώμα απελευθερώνοντας τη 
γλυκόζη. Η ενέσιμη γλυκαγόνη μπορεί να 
χορηγηθεί όταν το παιδί έχει επεισόδια σοβαρής 
υπογλυκαιμίας.

1
Η HbA1c σχηματίζεται όταν η γλυκόζη  
συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη στο αίμα.  
Όταν η γλυκόζη προσκολλάται στην 
αιμοσφαιρίνη, η αιμοσφαιρίνη καθίσταται 
“γλυκοζυλιωμένη”, η οποία είναι επίσης  
γνωστή ως HbA1c ή A1c. 

όν
Ουσία που απελευθερώνεται από το σώμα  
και η οποία βοηθά στον έλεγχο των λειτουργιών 
σε άλλα κύτταρα του σώματος. Η ινσουλίνη 
είναι μία ορμόνη, η οποία βοηθά τα κύτταρα 
να απομακρύνουν τη γλυκόζη αίματος από 
την κυκλοφορία ούτως ώστε τα άλλα κύτταρα 
να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως πηγή 
ενέργειας.10

πε γλυκαι ία
Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται  
για την υψηλή γλυκόζη ή σάκχαρο αίματος. 
Εμφανίζεται στον διαβήτη όταν παρατηρείται 
έλλειψη ινσουλίνης με συνέπεια η γλυκόζη  
να μην απομακρύνεται από την κυκλοφορία του 
αίματος.5

πογλυκαι ία
Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται  
για τη χαμηλή γλυκόζη ή σάκχαρο αίματος. 
Η υπογλυκαιμία μπορεί να προκληθεί 
λαμβάνοντας υπερβολική ποσότητα ινσουλίνης, 
ανεπαρκή ποσότητα τροφής ή συμμετέχοντας 
σε μη φυσιολογικά επίπονη ή παρατεταμένη 
δραστηριότητα ή άσκηση.11

Ε α τ ενος από τ ν ιν ουλίν  δια τ ς
Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν 
για να περιγράψει τον διαβήτη τύπου 1.9

Δια τ ς τ ν ν ν
Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν 
για να περιγράψει τον διαβήτη τύπου 1.9



ετόνες
Τα χημικά που παράγονται όταν παρατηρείται 
έλλειψη ινσουλίνης στο αίμα και το σώμα  
διασπά σωματικό λίπος για να παράξει 
ενέργεια.  
Τα υψηλά επίπεδα κετόνων μπορεί να 
οδηγήσουν σε διαβητική κετοξέωση και κώμα.9

ν ουλίν  ακ ς δ ς
Ο συγκεκριμένος τύπος ινσουλίνης συνήθως 
χορηγούμενων μία ή δύο φορές την ημέρα σε 
καθημερινή βάση προκειμένου να παρασχεθεί 
ινσουλίνη σε σταθερό ρυθμό.4

ονογονιδιακός δια τ ς
Πρόκειται για μία σπάνια μορφή διαβήτη,  
η οποία συχνά διαγιγνώσκεται λανθασμένα  
ως διαβήτης τύπου 1 ή τύπου 2. Στα 
διαφορετικά είδη μονογονιδιακού διαβήτη 
περιλαμβάνεται ο νεογνικός διαβήτης και 
ο διαβήτης της ωριμότητας στους νέους 
(MOD ). Το σώμα διαθέτει περισσότερα από 
30.000 διακριτά γονίδια. Οι μεταλλάξεις σε 
περισσότερα από  
20 γονίδια έχουν σχετιστεί με τον 
μονογονιδιακό διαβήτη.

 ε α τ ενος από τ ν ιν ουλίν  
δια τ ς
Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν 
για να περιγράψει τον διαβήτη τύπου 2.9

πό του τό ατος λα ανό ενο 
αντιδια τικό ακο
Από του στόματος λαμβανόμενες 
φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες βοηθούν 
στον έλεγχο της γλυκόζης αίματος 
(π.χ. μετφορμίνη). Σε γενικές γραμμές 
χρησιμοποιούνται για τον διαβήτη τύπου 2, 
ορισμένες φορές επιπρόσθετα της ινσουλίνης.11

γκ εας
Όργανο στο σώμα, το οποίο εκτείνεται στο 
πίσω μέρος της κοιλίας πίσω από το στομάχι. 
Το πάγκρεας είναι το σημείο σύνθεσης της 
ινσουλίνης και των πεπτικών ενζύμων.9

εταγευ ατικ  γλυκό  αί ατος 
Το επίπεδο της γλυκόζης αίματος που μετράται 
1 έως 2 ώρες μετά από την κατανάλωση 
τροφής.9

ογε ι νο αναλ ι ο  τυλό 
ιν ουλίν ς
Ο συγκεκριμένος τύπος στυλό περιλαμβάνει 
ήδη την ινσουλίνη. Τα συγκεκριμένα στυλό 
απορρίπτονται μόλις χρησιμοποιηθούν όλες  
οι δόσεις της ινσουλίνης.12

οανα ε ειγ ν  ιν ουλίν
Μείγμα ινσουλίνης ταχείας δράσης και 
ινσουλίνης μακράς δράσης, το οποίο συνήθως 
ενίεται πριν από το πρωινό και το βραδινό 
γεύμα.4

ντλία
Συσκευή, η οποία παρέχει την ινσουλίνη μέσω 
σωλήνα, ο οποίος εισάγεται κάτω από το 
δέρμα στην περιοχή της κοιλιάς.4

ν ουλίν  τα είας δ ς
Ο συγκεκριμένος τύπος ινσουλίνης δρα 
γρήγορα. Χορηγείται συνήθως κοντά στην ώρα 
του γεύματος προκειμένου να διευκολυνθεί 
η διαχείριση των επιπέδων της γλυκόζης 
αίματος.4

Επανα ι οποι ι α τυλό ιν ουλίν ς 
δια κείας

Ο συγκεκριμένος τύπος στυλό απαιτεί την 
προσθήκη φυσιγγίου. Όταν χρησιμοποιούνται 
όλες οι δόσεις, τα φυσίγγια απορρίπτονται και 
αντικαθίστανται.12

Δια τ ς τ που 1
Ο συγκεκριμένος τύπος διαβήτη εμφανίζεται  
όταν το σώμα παράγει καθόλου ή μικρή 
ποσότητα ινσουλίνης. Προκαλείται από 
αυτοάνοση διαταραχή, στην οποία το σώμα 
επιτίθεται στα βήτα κύτταρα του παγκρέατος  
που παράγουν ινσουλίνη.1 Ο διαβήτης τύπου 
1 είναι η συνηθέστερη μορφή διαβήτη στα 
παιδιά.13

Δια τ ς τ που 
Ο συγκεκριμένος τύπος εμφανίζεται όταν δεν 
παράγεται αρκετή ποσότητα ινσουλίνης από 
τα βήτα κύτταρα του παγκρέατος ή όταν το 
σώμα σταματά να χρησιμοποιεί κατάλληλα 
την ινσουλίνη. Ο συγκεκριμένος τύπος 
διαγιγνώσκεται συχνότερα στα μετέπειτα 
στάδια της ζωής.





Ε Ε  Ε Σ
Ρωσία
Ο Αλεξέι έχει διαβήτη τύπου 1



α ικ  π γ ατα που π πει να γν ί ετε ετ  από 
τ  δι γν  του δια τ  τ που 1 το παιδί ας
Σημαντικό είναι να νοιώθετε ότι μπορείτε να χειριστείτε άνετα τα ακόλουθα θέματα που αφορούν στον διαβήτη του παιδιού 
σας και ότι έχετε ενημερώσει τα σχετικά άτομα για τη διάγνωση του παιδιού σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή 
ανησυχία, παρακαλείστε να το συζητήσετε με τον επαγγελματία της υγείας.

ντι ετ πι  τ ς α λ ς 
γλυκό ς αί ατος

α π πει να ετε τ  δι ε  
ας ικ ο γε α ε α  
 ουτο υ ό το πίτι 

π οκει νου να πο ετε 
να αντι ετ πί ετε τα πι αν  
επει όδια α λ ς γλυκό ς 
αί ατος υπογλυκαι ίας

ο παιδί ας α π πει να ει  
επί ς  α ί του π ο ειες το 

ολείο  όταν ί κεται εκτός 
πιτιο

 
Επικοιν νία

Δια αλί τε ότι ετε τον α ι ό 
τ λε νου του γιατ ο  και του 
νο λευτ  Είναι αντικό να 
γν ί ετε ε ποιον α π πει να 
επικοιν ν ετε ε πε ίπτ  
εκτ κτου αν γκ ς  α π πει να 
δια αλί ετε ε είς  το παιδί ας 
ότι ετε π ντα α ί ας αυτόν τον 
τ λε νικό α ι ό  

 
ε ποιον να επικοιν ν

Δια αλί τε ότι ετε εν ε ει 
όλους ό ους ε πλ κονται τ ν 
πε ί αλ  του παιδιο  ας ετικ  

ε τ  δι γν  του δια τ  τ που 1

 � ο λευτ ς  οντι τ ς
 � Δ καλοι
 � λλα λ  τ ς οικογ νειας

ο εν ε τικό ντυπο ς 
α π πει να αντι ετ πί ετε τον 

δια τ  το ολείο  πο εί να 
ας ο ει να ε γ ετε τ ν 

κατ τα  και τις αν γκες του 
παιδιο  ας τους δα κ λους

4

44

4

4

4

 
Εν εις

Ε οικει είτε ε τ ν ο γ  τ ς 
ιν ουλίν ς και τ ν νε  τ ς το 
παιδί ας και ότι γν ί εται ποια 
δό  α π πει να π ει και πότε 

α ακολο  τ ς γλυκό ς 
αί ατος

ετε τ   του ετ τ  
γλυκό ς και πότε α π πει να 
π αγ ατοποι ετε τ ν νε  και 
τι αίνουν τα αποτελ ατα

 
ογ α ατι ός γευ τ ν

Εκπαιδευτείτε τ ν κατανό  του 
δια τ  και π ς να διατ ετε 
ι ο οπία αν ε α τ ν π ό λ  

 τ ο ς και τις δό εις τ ς ιν ουλίν ς



το αντε ο

ε ο νία  α νο ατεπ νυ ο ιατ ο

ο λε τ ια

λ

α δό ς

Επικοιν νία

ατ ός

λ

Σ α ιν ουλίν ς

ν ουλίν υ κευ

Σ αντικ ς πλ ο ο ίες
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Σ ετικ  ε τ   

Οι πληροφορίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη 
Novo Nordisk, μία φαρμακευτική εταιρεία διεθνούς 
εμβέλειας, η οποία εξειδικεύεται στη φροντίδα των 
ατόμων με διαβήτη.

Η Novo Nordisk ξεκίνησε πριν από περίπου  
90 χρόνια από ένα ζευγάρι Δανών με πάθος για 
την αλλαγή του διαβήτη. Ο August Krogh ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και 
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και η γυναίκα του, 
Marie, γιατρός και ερευνήτρια με αντικείμενο τις 
μεταβολικές νόσους, έπασχαν από διαβήτη τύπου 2.  
Πληροφορήθηκαν για την ανάπτυξη ινσουλίνης 
στον Καναδά και αποφάσισαν να διασφαλίσουν  

την πρόσβαση στην ινσουλίνη για όλους όσους 
έχουν διαβήτη με αποτέλεσμα τη σύσταση της 
εταιρείας Novo Nordisk το 1923.

Από τότε η Novo Nordisk έχει αναπτυχθεί 
και κατέχει πλέον ηγετική θέση στην παροχή 
αντιδιαβητικών προϊόντων και υποστήριξης για τους 
ασθενείς όλων των ηλικιών.14

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαβήτη και 
συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, τα σχολεία 
και τους επαγγελματίες της υγείας για τη βελτίωση 
της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη, όσο αυτά 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την εταιρεία Novo Nordisk, παρακαλείστε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  

GR/DA/1114/0039

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την υποκατάσταση 
των συμβουλών του επαγγελματία της 
υγείας. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε 
τον επαγγελματία της υγείας που σας 
παρακολουθεί σε περίπτωση ερωτήσεων 
ή ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 
του παιδιού σας.
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