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O Δρ. Ιωάννης Ντούπης αποτελεί έναν από τους
πρωτεργάτες του διαβήτη στη χώρα μας τόσο σε
κλινικό όσο και σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο.
Η πορεία του στον σακχαρώδη διαβήτη περιλαμβάνει
σπουδές δίπλα στους σημαντικότερους καθηγητές του
Διαβήτη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας αλλά και στο
μεγαλύτερο διαβητολογικό κέντρο του κόσμου, το Joslin
Diabetes Center της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Harvard των ΗΠΑ. Κατά την ανωτέρω πορεία του έχει
λάβει μεγάλο αριθμό διακρίσεων, ενώ σημαντικές
ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα
διεθνή ιατρικά περιοδικά. Επί του παρόντος διευθύνει το
Διαβητολογικό Ιατρείο του Ναυτικού Νοσοκομείου ΝΣ,
το Διαβητολογικό Κέντρο του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου,
ενώ είναι επισκέπτης Καθηγητής Διαβητολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Cardiff, της Αγγλίας. Διατηρεί δε
προσωπικό ιατρείο στην περιοχή του Κολωνακίου.
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Εισαγωγή

Διαβήτης τύπου 2

Αδιαμφισβήτητα, ο Σακχαρώδης Διαβήτης
αποτελεί τη σύγχρονη «μάστιγα» των ανεπτυγμένων κοινωνιών, καθώς τα ποσοστά του
παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση με βάση τα
δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Στη χώρα μας, πάνω από ένα εκατομμύριο
συμπατριώτες μας υφίστανται τις δυσμενείς
συνέπειες του διαβήτη και των επιπλοκών του.

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι η συχνότερη μορφή σακχαρώδους διαβήτη αντιπροσωπεύοντας περί το 95% των συνολικών περιπτώσεων διαβήτη. Χαρακτηρίζεται από αυξημένα
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα λόγω σχετικής
ανεπάρκειας της ενδογενούς παραγωγής ινσουλίνης, συνοδευόμενα κατά κανόνα από
δυσλειτουργία της ινσουλίνης, φαινόμενο
γνωστό ως αντίσταση στην ινσουλίνη.

Χαρακτηρίζεται ως «ύπουλη νόσος» καθώς
ο διαβήτης τύπου 2 -που είναι και ο συχνότερος- για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει
συμπτώματα και για τον λόγο αυτό διαλανθάνει της προσοχής των ασθενών, οι οποίοι συχνά υποεκτιμούν τη σοβαρότητά του.
Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η
πλημμελής ρύθμιση του διαβήτη μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές από τους
οφθαλμούς, τους νεφρούς, την καρδιά, τα
πόδια, το κεντρικό και περιφερικό νευρικό
σύστημα, επιβαρύνοντας σημαντικά τη γενική κατάσταση υγείας αλλά και την ποιότητα
ζωής του ασθενούς.

Η ανεπάρκεια της έκκρισης ινσουλίνης αφορά μια προοδευτική διαδικασία η οποία διαρκεί πολλά χρόνια και χαρακτηρίζεται από
τη γονιδιακά προκαθορισμένη σταδιακή
έκπτωση της ινσουλινοεκκριτικής ικανότητας του παγκρέατος. Από την άλλη πλευρά,
το φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως «αντίσταση στην ινσουλίνη» αφορά λειτουργική
αδυναμία της ινσουλίνης η οποία οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην παχυσαρκία και την
ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα.
Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη
τύπου 2 περιλαμβάνει την κατά το δυνατόν
τροποποίηση του τρόπου ζωής, με στόχο
την επίτευξη ιδανικού σωματικού βάρους,
αλλά και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με ένα εξατομικευμένο σχήμα αντιδιαβητικής αγωγής.

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να
γίνει κατανοητή η νόσος του διαβήτη, αλλά
και να δοθούν με απλά λόγια στα άτομα με
διαβήτη όλες εκείνες οι οδηγίες οι οποίες
θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη γλυκαιμική
ρύθμιση, με στόχο την αποφυγή των διαΗ αντιδιαβητική αγωγή δύναται να συμπεριβητικών επιπλοκών και τη συντήρηση ενός
λαμβάνει από του στόματος αντιδιαβητικά διάριστου βιοτικού επιπέδου.
σκία ή ακόμα και ενέσιμη αγωγή με GLP1 αγωνιστές, ή/και ινσουλίνη μετά από εξατομίκευΓενικά
ση του θεραπευτικού σχήματος ώστε αυτό να
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια νό- ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ, τον τρόπο ζωής
σος η οποία εκφράζει την αδυναμία του ορ- αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς
γανισμού να διαχειριστεί την προσλαμβανό- με στόχο την ασφάλεια από υπογλυκαιμίες,
μενη ή την ενδογενώς παραγόμενη γλυκόζη ταυτόχρονα με τη στενή γλυκαιμική ρύθμιση.
καθώς η ποσότητα ή/και η λειτουργικότητα
της παραγόμενης από το πάγκρεας ινσουλί- Διαβήτης τύπου 1
νης είναι ανεπαρκής. Οι πιο συχνοί τύποι δια- Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 γνωστός
βήτη είναι οι παρακάτω:
και ως ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης ή
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νεανικός διαβήτης, είναι ένας τύπος σακχαρώδους διαβήτη που εμφανίζεται μετά από
την αυτοάνοση καταστροφή των β κυττάρων του παγκρέατος. Τα β κύτταρα του παγκρέατος είναι υπεύθυνα για την παραγωγή
ινσουλίνης, η οποία ως γνωστόν είναι ο κυριότερος παράγων διατήρησης της ευγλυκαιμίας στον οργανισμό μας, βοηθώντας τη
μετάβαση της γλυκόζης από τη συστηματική κυκλοφορία στο εσωτερικό των κυττάρων προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί
ως ενεργειακό μέσο.
Μοναδική λύση στην αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 είναι η θεραπεία με ινσουλίνη,
η ανακάλυψη της οποίας, από τους Banding
και Best στις αρχές του 20ού αιώνα, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της Ιατρικής επιστήμης.
Η πιστοποίηση της διάγνωσης του διαβήτη
τύπου 1 γίνεται με τη μέτρηση ειδικών αντισωμάτων στο πλάσμα του ασθενούς, ενώ ο
συνηθέστερος τρόπος πρωτοδιάγνωσης του
είναι η διαβητική κετοξέωση, η οποία αποτελεί
μία από τις πιο επικίνδυνες οξείες καταστάσεις
στον διαβήτη τύπου 1 και δύναται να οδηγήσει σε διαβητικό κώμα. Αξιοσημείωτο είναι
ότι, τελευταία, όλο και αυξάνει ο αριθμός των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που εμφανίζουν
αυτοάνοσο τύπο σακχαρώδους διαβήτη.
Στις μέρες μας με τη βοήθεια των νέων αναλόγων ινσουλίνης, των τεχνολογικά προηγμένων μετρητών σακχάρου υψηλής ακρίβειας,
των αισθητήρων συνεχούς καταγραφής της
γλυκόζης καθώς και των υπερσύγχρονων
τρόπων χορήγησης ινσουλίνης –είτε με προγεμισμένη πένα είτε με τη χρήση αντλίας
ινσουλίνης– η αντιμετώπιση του διαβήτη
τύπου 1 έχει γίνει ευκολότερη από τις προηγούμενες δεκαετίες δίνοντας στους ασθενείς
τη δυνατότητα για στενή ρύθμιση, γεγονός
το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
πρόληψης των διαβητικών επιπλοκών.

Διαβήτης κύησης
Ο διαβήτης κύησης είναι η μορφή του διαβήτη
που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανισμός δεν δύναται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της εγκυμοσύνης σε ινσουλίνη, με
συνέπεια την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης
στο αίμα. Ο διαβήτης κύησης εκδηλώνεται συνήθως κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης.
Η διάγνωση του διαβήτη κύησης γίνεται
με δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη την 23η
με 24η εβδομάδα της κύησης. Σε γυναίκες
υψηλού κινδύνου (προηγούμενος διαβήτης
κύησης, αυξημένο σωματικό βάρος, προχωρημένη ηλικία) επιβάλλεται η πραγματοποίηση δοκιμασίας ανοχής της γλυκόζης και
στην αρχή της εγκυμοσύνης.
Ο διαβήτης κύησης αν δεν αντιμετωπιστεί
έγκαιρα και επαρκώς, μπορεί να επιφέρει
δυσμενείς συνέπειες τόσο στη μητέρα όσο
και στο παιδί. Σπανιότατα δε, παραμένει στη
μητέρα μετά τον τοκετό, ενώ η γυναίκα που
εμφάνισε διαβήτη κύησης παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει μελλοντικά σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Η θεραπεία του διαβήτη κύησης περιλαμβάνει
διατροφικές τροποποιήσεις, με κύριο χαρακτηριστικό τον περιορισμό των υδατανθράκων. Σε
αστοχία της υγιεινό-διαιτητικής παρέμβασης γίνεται έναρξη θεραπείας με ινσουλίνη με αυστηρούς γλυκαιμικούς στόχους. Σημειωτέο ότι η
διατροφική παρέμβαση, και μόνο, είναι αρκετή
για τις περισσότερες των περιπτώσεων.
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Ζώντας με τον διαβήτη
Τα κύρια συμπτώματα
του σακχαρώδους διαβήτη
όταν οι τιμές γλυκόζης
είναι υψηλές, είναι:
Πολυουρία
Αυξημένη δίψα και ξηρότητα στόματος
Αυξημένη όρεξη
 Ανεξήγητη απώλεια βάρους και
καταβολή δυνάμεων
Διαταραχές όρασης

Οι σημαντικότερες επιπλοκές
του σακχαρώδη διαβήτη είναι:
 Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
(σοβαρή βλάβη στους οφθαλμούς
που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση)
 Στεφανιαία νόσος – Οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου
 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 Περιφερική αρτηριακή νόσος
(βλάβες στις αρτηρίες των κάτω
άκρων που μπορεί να οδηγήσει σε
γάγγραινα και ακρωτηριασμό)
 Περιφερική διαβητική νευροπάθεια
(που μπορεί να οδηγήσει σε
έλκη στα πέλματα των ποδιών με
συνέπεια ως και τον ακρωτηριασμό)
 Νευροπάθεια του αυτόνομου
νευρικού συστήματος (με πολλές
συνέπειες όπως ορθοστατική
υπόταση, δυσπεψία, διάρροιες,
διαταραχές στύσης κ.λπ.)
 Διαβητική νεφροπάθεια (που μπορεί
να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια
και ανάγκη αιμοκάθαρσης)
 Προβλήματα στα δόντια
(Περιοδοντίτιδα - απώλεια οδόντων)
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Πρωτοδιάγνωση του διαβήτη
Το σημαντικότερο όλων κατά την πρωτοδιάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη είναι η
κατανόηση της νόσου από τον ασθενή με
ψυχραιμία και ωριμότητα, με τη βοήθεια και
τις κατευθύνσεις των επαγγελματιών υγείας, στοχεύοντας στον από κοινού σχεδιασμό ενός πλάνου αντιμετώπισης, με βασικό
γνώμονα την πλήρη εξατομίκευση της θεραπευτικής παρέμβασης, σύμφωνα με την
ιδιοσυγκρασία, τις ανάγκες, τον τρόπο ζωής
αλλά και το κοινωνικοοικονομικό προφίλ
του ασθενούς.
Ο ρόλος του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος του ασθενούς, κατά τη χρονική
περίοδο της πρωτοδιάγνωσης, είναι σημαντικός ιδιαίτερα όσον αφορά την ψυχολογική
υποστήριξη αλλά και τη συμβολή στην αλλαγή
του τρόπου ζωής και διατροφής του ασθενούς.
Στην εποχή μας διατίθεται μια πληθώρα
θεραπευτικών προσεγγίσεων για τον σακχαρώδη διαβήτη γεγονός που κάνει τη νόσο
αντιμετωπίσιμη, ιδίως αν ο ασθενής συνεργάζεται με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων υγείας (διαβητολόγος, διαιτολόγος, ψυχολόγος, σύμβουλος φυσικής αγωγής κ.λπ.).

Φροντίδα και αντιμετώπιση
του διαβήτη - Θεραπευτικοί
στόχοι
Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη
περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής
και διατροφής αλλά και φαρμακευτική αγωγή
με στόχο τη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα όσο κατά το δυνατόν πιο κοντά
στα φυσιολογικά επίπεδα, με απώτερο σκοπό
την αποφυγή των διαβητικών επιπλοκών και
τη διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής. Με
βάση τις υπάρχουσες κλινικές μελέτες έχει

αποδειχθεί ότι η καλή ρύθμιση του διαβήτη
μπορεί να προλάβει τόσο τις μικροαγγειακές
(διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, διαβητική νεφροπάθεια) όσο και τις μακροαγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη
(στεφανιαία νόσος, αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια). Ο καλύτερος τρόπος απεικόνισης της γλυκαιμικής ενός ατόμου με διαβήτη
κατά το τελευταίο τρίμηνο, είναι μια εξέταση
αίματος που ονομάζεται γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1c). Τιμή γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης κάτω από 7% έχει αποδειχθεί
ότι μπορεί να προφυλάξει από την εμφάνιση
διαβητικών επιπλοκών.

αν ο ασθενής έχει χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, αν ο ασθενής αισθάνεται εύκολα ή όχι την
υπογλυκαιμία (ανεπίγνωστες υπογλυκαιμίες).
Αυτές είναι παράμετροι οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν τον θεράποντα ιατρό να γίνει πιο
«ελαστικός» στη ρύθμιση του διαβήτη με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια του ασθενούς.

Υγιεινή διατροφή

Η σωστή διατροφή και η διατήρηση ιδανικού
σωματικού βάρους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην αντιμετώπιση του
σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Ιδιαίτερα για
τα άτομα που διάγουν σε προδιαβητική κατάΟ στόχος γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σταση, η δίαιτα και η σωματική άσκηση έχουν
θα πρέπει να τίθεται εξατομικευμένα σε συ- αποδείξει ότι δύναται να καθυστερήσουν σηνεργασία με τον θεράποντα ιατρό καθώς αν μαντικά την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2.
κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων
ο ασθενής παρουσιάζει συχνές υπογλυκαιμίες, η προσπάθεια αυτή δύναται να έχει
τελικά δυσμενείς συνέπειες, καθώς η υπογλυκαιμία είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες
νευρολογικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο.
Στόχος λοιπόν της θεραπευτικής προσέγγισης
του σακχαρώδους διαβήτη είναι η, κατά το
δυνατόν, στενότερη ρύθμιση του σακχάρου
με ταυτόχρονη αποφυγή των υπογλυκαιμιών.
Κατά τα αρχικά στάδια του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 αυτό είναι ιδιαίτερα εύκολο, καθώς οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις
δύνανται να συντηρήσουν ένα πολύ καλό γλυκαιμικό έλεγχο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υπογλυκαιμίας. Σε περίπτωση που ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία που θα μπορούσε δυνητικώς
να προκαλέσει υπογλυκαιμία (ινσουλινοεκκριτικά δισκία, ινσουλίνη), θα πρέπει κατά τον
σχεδιασμό της θεραπευτικής προσέγγισης και
των στόχων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη και άλλες
σημαντικές παράμετροι όπως: αν ο ασθενής
διαμένει μόνος, αν o ασθενής έχει φροντιστή,

Η σωστή διατροφή θα πρέπει να αποτελέσει
μια νέα στάση ζωής με λογικούς στόχους κι όχι
απλά μια προσπάθεια μικρής διάρκειας. Μερικές από τις γενικές αρχές της διατροφής στον
διαβήτη τύπου 2 συνοψίζονται παρακάτω:
1. Τακτικό ωράριο γευμάτων (τρία γεύματα
και δύο γευματίδια)
2. Αποφυγή κατανάλωσης προϊόντων με πολλά λιπαρά. Προτίμηση κατανάλωσης γάλατος, γιαουρτιού με 1,5-2% λιπαρά. Επίσης,
κατανάλωση κατά προτίμηση τυριών light
(κατίκι, cottage, ανθότυρο κ.λπ.)
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3. Περιορισμός στην κατανάλωση «κόκκινου» κρέατος σε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Κατανάλωση κατά προτίμηση λευκού κρέατος και ψαριού
4. Κατανάλωση σαλάτας και γενικά φυτικών ινών σε κάθε γεύμα
5. Κατανάλωση όχι πάνω από 2-4 μερίδες
φρούτου ημερησίως
6. 
Κατανάλωση κατά προτίμηση ψωμιού
ολικής αλέσεως, περιορίζοντας κατά το
δυνατόν λευκό ψωμί και φρυγανιές
7. Περιορισμός του αλατιού
8. Αποφυγή μεγάλης ποσότητας λιπαρών
κατά το μαγείρεμα. Προτίμηση ελαιόλαδου σε μικρές ποσότητες διότι ακόμα και
αυτό παχαίνει…
9. Προσπάθεια αποφυγής του έτοιμου φαγητού (fast food, pizza, σουβλάκια κ.λπ.)
10. Αποφυγή γλυκών
11. Προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ.

Άσκηση - Σωματική
δραστηριότητα
Η σωματική άσκηση αποτελεί μία από τις
πιο σημαντικές παρεμβάσεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των τύπων του
σακχαρώδους διαβήτη. Μεγάλος αριθμός
μελετών έχει αποδείξει ότι η φυσική δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να ελαττώνει τόσο τις προγευματικές όσο και τις
μεταγευματικές τιμές σακχάρου στο αίμα.
Η υπογλυκαιμική αυτή δράση, δε, συνεχίζεται για αρκετές ώρες μετά από την άσκηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σχετικά με
το είδος, τη διάρκεια και τη συχνότητα
της άσκησης την οποία θα ακολουθήσει
ένα άτομο με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς
υπάρχει κίνδυνος για δυσμενείς συνέπειες
αν δεν ακολουθηθεί σωστό και εξατομικευμένο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα
άτομο το οποίο έχει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δεν θα πρέπει να ακολουθεί προγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει
άρση βαρών, καθώς θα κινδύνευε να πάθει
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Επίσης, άτομο με σημαντικού βαθμού περιφερική συμμετρική διαβητική νευροπάθεια
θα πρέπει να αποφεύγει τη χρήση διαδρόμου, καθώς θα μπορούσε να οδηγηθεί στην
ανάπτυξη διαβητικών ελκών στα πόδια.
Επιπλέον, αν ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία
με ινσουλινοεκριτικά δισκία ή ινσουλίνη, η
σωματική άσκηση δύναται να του προκαλέσει σοβαρή υπογλυκαιμία, αν δεν γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες, όπως τακτική
μέτρηση του σακχάρου πριν, κατά και μετά
την άσκηση, ή η λήψη υδατανθρακούχων
διαλυμάτων όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση που συνυπάρχει έλλειψη της επίγνωσης
της υπογλυκαιμίας, οι συνέπειες μπορεί να
είναι πιο σοβαρές και να οδηγήσουν ακόμα
και σε απώλεια συνείδησης κατά την άσκηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν καλό
να υπάρχει στο γυμναστήριο μια ένεση γλυκαγόνης και οι σύμβουλοι φυσικής αγωγής
του γυμναστηρίου να έχουν ενημερωθεί
σχετικά με τα άτομα με διαβήτη που συμμετέχουν σε προγράμματα γυμναστικής.
Συνεπώς, παρότι η άσκηση είναι ευεργετική
για τη ρύθμιση του σακχρώδους διαβήτη,
είναι απαραίτητο το είδος, η διάρκεια και η
συχνότητά της να αποφασίζεται με τη βοήθεια ειδικού.
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Διαβητικές επιπλοκές και πώς
τις προλαμβάνουμε

πραγματοποιείται προγραμματισμένα, σε
τακτική βάση και ανεξαρτήτως ενοχλημάΟι αυξημένες τιμές σακχάρου δύνανται να των, καθώς οι περισσότερες από τις επιπλοπροκαλέσουν δυσμενείς συνέπειες στον ορ- κές του διαβήτη διαδράμουν χωρίς καθόλου
γανισμό, ιδίως όταν παραμένουν για μεγάλο συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
χρονικό διάστημα. Οι υψηλές τιμές σακχάρου μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση Διαβήτης και υπογλυκαιμία συμπτωμάτων όπως συχνουρία, πολυουρία, Ανεπίγνωστες υπογλυκαιμίες
απώλεια σωματικού βάρους, ή θόλωση της Κίνδυνος υπογλυκαιμίας υπάρχει στα άτομα
όρασης. Τα συμπτώματα αυτά είναι κατά κα- με διαβήτη που λαμβάνουν ινσουλινοεκκρινόνα παροδικά και υποστρέφουν όταν οι τιμές τικά δισκία ή ινσουλίνη. Για εκείνους που
του σακχάρου επανέλθουν σε ικανοποιητικά λαμβάνουν άλλους θεραπευτικούς συνδυαεπίπεδα. Οι βασικότερες επιπλοκές που μπορεί σμούς ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας είναι αμενα προκαλέσει ο σακχαρώδης διαβήτης μπο- λητέος. Υπογλυκαιμία μπορεί να συμβεί διότι:
ρεί να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
Το γεύμα ήταν μικρότερο από ό,τι συνήθως
Τις μικροαγγειακες και τις μακροαγγειακές.
ή καταναλώθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Οι μικροαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη
Έγινε λήψη παραπάνω χαπιών ή ινσουλίνης
περιλαμβάνουν τη διαβητική αμφιβληστροαπό ό,τι έπρεπε, ή πραγματοποιήθηκε παειδοπάθεια, τη διαβητική νεφροπάθεια και
ραπάνω σωματική άσκηση από ό,τι συνήτη διαβητική νευροπάθεια. Οι μακροαγγειθως, χωρίς να καταναλωθεί η απαιτούμενη
ακές επιπλοκές περιλαμβάνουν τη στεφανιποσότητα υδατανθράκων.
αία νόσο, τη νόσο των καρωτίδων, την περιφερική αρτηριακή νόσο και την εγκεφαλική Η υπογλυκαιμία γίνεται αντιληπτή ως: αδυναμία, ζάλη, τρέμουλο, εφίδρωση, πείνα,
αγγειακή νόσο.
σύγχυση, ή κεφαλαλγία. Ο κανόνας αντιμετώπισης της υπογλυκαιμίας περιλαμβάνει
τις παρακάτω ενέργειες: α. Μέτρηση του
σακχάρου, β. άμεση κατανάλωση τριών δισκίων γλυκόζης, ή μιας κουταλιάς του γλυκού ζάχαρης ή μελιού ή μισού ποτηριού
χυμού, γ. μετά από 15 λεπτά επανάληψη μέτρησης του σακχάρου. Αν η τιμή είναι κάτω
από 80 mg/dl επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα, αν είναι άνω των 80 mg/dl
και το επόμενο γεύμα μας είναι πάνω από
μια ώρα μακριά θα πρέπει να καταναλωθεί
ένα ελαφρύ σνακ.
Ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη των
επιπλοκών αυτών και τη διατήρηση ενός Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα κατά την υπουψηλού βιοτικού επιπέδου, είναι η στενή γλυκαιμία, θα πρέπει πάντα υπάρχει διαθέσιγλυκαιμική ρύθμιση αλλά και ο τακτικός μη μια ένεση γλυκαγόνης ώστε σε περίπτωση
έλεγχος για την προληπτική ανίχνευση των απώλειας συνείδησης κάποιος από το οικείο
επιπλοκών. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να περιβάλλον να μπορέσει να βοηθήσει.
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Τακτική αυτομέτρηση
του σακχάρου

δή πάνω από 130 mm/Hg για τη συστολική
πίεση και 80 mm/Hg για τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, πρέπει να μετράται
η χοληστερόλη HDL και LDL καθώς και τα
τριγλυκερίδια, τουλάχιστον 1 φορά ετησίως
και να γίνεται ιατρική παρέμβαση αν οι τιμές
είναι εκτός ορίων. Τα άτομα με διαβήτη δεν
πρέπει να ξεπερνούν τα 200 mg/dl για την
ολική χοληστερόλη, τα 100 mg/dl για την
LDL χοληστερόλη και τα 150 mg/dl για τα
τριγλυκερίδια. Ιδιαίτερα για τα άτομα που
παρουσιάζουν και στεφανιαία νόσο, η LDL
χοληστερόλη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα
70 mg/dl.

Η τακτική αυτομέτρηση του σακχάρου, η
οποία με τη βοήθεια των σύγχρονων μετρητών έχει πλέον καταστεί ιδιαίτερα εύκολη, είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη σωστή και σχολαστική ρύθμιση των τιμών του
σακχάρου. Επιπλέον, οι τακτικές μετρήσεις
του σακχάρου και η καταγραφή τους δίνουν στον θεράποντα ιατρό τη «γλυκαιμική
εικόνα» του ασθενούς, διευκολύνοντας τον
στην εφαρμογή της κατάλληλης υγιεινοδιαιτητικής ή φαρμακευτικής παρέμβασης.
Δύο με τέσσερις μετρήσεις την εβδομάδα
είναι συνήθως αρκετές για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 υπό αγωγή με αντιδιαβητικά
δισκία. Όσον αφορά τα άτομα με διαβήτη
υπό αγωγή με ινσουλίνη, συνήθως απαιτούνται 2 με τρεις μετρήσεις ημερησίως.
Τέλος, στον διαβήτη τύπου 1 και τον διαβήτη κύησης είναι απαραίτητες τουλάχιστον πέντε μετρήσεις ημερησίως. Πρέπει
πάντοτε να γνωρίζουμε, όμως, ότι κάθε
περίπτωση ασθενούς είναι διαφορετική
και οι οδηγίες για αυτομέτρηση θα πρέπει
να εξατομικεύονται κατά τις οδηγίες του
Διαβήτης και οφθαλμοί
θεράποντος ιατρού.
Τα μάτια μας αποτελούν έναν από τους πιο
Έλεγχος του λιπιδαιμικού
ευαίσθητους «στόχους» του διαβήτη. Δεν
προφίλ και της αρτηριακής
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διαβήτης αποτελεί
την πρώτη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Ταπίεσης
Ο στενός έλεγχος των λιπιδίων αλλά και της κτική βυθοσκόπηση από οφθαλμίατρο, με το
αρτηριακής πίεσης είναι απαραίτητος για τα ερώτημα της διαβητικής αμφιβληστροειδοάτομα με σακχαρώδη διαβήτη καθώς και τα πάθειας μπορεί να προλάβει σημαντικές βλάδύο αποτελούν σημαντικούς και ανεξάρτη- βες στα μάτια μας. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να
τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγει- γίνεται σε ετήσια βάση εκτός και αν παρουακά επεισόδια. Ο συνδυασμός αυτών με το σιαστεί κάποιο πρόβλημα, οπότε η βυθοσκόσακχαρώδη διαβήτη αυξάνει ακόμα περισ- πηση θα πρέπει να επαναληφθεί σε έξι μήνες.
σότερο αυτόν τον κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν η
αρτηριακή πίεση να ελέγχεται τακτικά (2-3 Διαβήτης και νεφροί
φορές την εβδομάδα) και να λαμβάνεται ια- Ένα από τα σημαντικότερα όργανα που
τρική μέριμνα αν είναι εκτός στόχων, δηλα- μπορεί να προσβληθεί από τον διαβήτη
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είναι οι νεφροί. Με τη βοήθεια των νέων
σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε
την αρχόμενη νεφρική προσβολή από το
διαβήτη, μετρώντας την αλβουμίνη των
ούρων σε τυχαίο δείγμα. Η εξέταση αυτή
πρέπει να γίνεται μία φορά ετησίως, μαζί
φυσικά με τις κλασικές εξετάσεις αίματος
για τους νεφρούς (ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες) και να επαναλαμβάνεται ανά
6μηνο αν τα αποτελέσματα είναι παθολογικά. Επιθυμητή τιμή αλβουμίνης ούρων
τυχαίου δείγματος είναι κάτω του 30 mg/lt.
Σε αυξημένες τιμές της αλβουμίνης ούρων
θα πρέπει να ζητάμε την παρέμβαση του
ιατρού μας.

Διαβήτης και καρδιά

της στενώσεως). Σε κάποιες περιπτώσεις ο
ασθενής χρειάζεται να υποβληθεί σε αγγειογραφία (ψηφιακή, αξονική ή μαγνητική)
προκειμένου να αποφασιστεί πιθανή περαιτέρω παρέμβαση σε κάποιο στενωμένο
αγγείο.

Διαβήτης και στοματική υγεία
Είναι επιβεβλημένος ο τακτικός οδοντικός
έλεγχος στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη,
όπως και ο τακτικός οδοντιατρικός καθαρισμός. Ο λόγος είναι ότι τα άτομα με διαβήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη
περιοδοντίτιδας με συνέπεια την απώλεια
οδόντων, τα οποία συχνά είναι υγιή. Πρέπει
λοιπόν να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρό
μας σε 6μηνη βάση.

Ο τακτικός ετήσιος καρδιολογικός έλεγχος
είναι απολύτως ενδεδειγμένος στα άτομα
με σακχαρώδη διαβήτη καθώς η στεφανιαία νόσος έχει ιδιαίτερα αυξημένη επίπτωση στα άτομα αυτά. Εξετάσεις όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το τριπλεξ καρδιάς
ή το τεστ κοπώσεως, είναι κάποιες από τις
εξετάσεις τις οποίες θα μας ζητήσει ο καρδιολόγος μας κατά την κρίση του στον ετήσιο καρδιολογικό μας έλεγχο.

Διαβήτης και αγγεία
Έλεγχος των καρωτίδων μας αλλά και των
αρτηριών των κάτω άκρων επιβάλλεται να
πραγματοποιείται μία φορά ετησίως. Ιδιαίτερα για τα κάτω άκρα, η εξέταση γίνεται
επιβεβλημένη αν υπάρχει πόνος των γαστροκνημίων κατά τη βάδιση. Η βαρύτητα
του προβλήματος αξιολογείται ανάλογα με
την απόσταση που μπορεί να διανύσει ο
ασθενής πριν εμφανιστεί ο πόνος. Σε περίπτωση που βρεθεί κάποιου βαθμού στένωση, η εξέταση χρήζει επανάληψης σε λιγότερο από ένα χρόνο (αναλόγως της βαρύτητας

Διαβήτης και σεξουαλική υγεία
Ανεπαρκής έλεγχος του διαβήτη μπορεί
να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία.
Μπορείτε να βοηθήσετε τη σεξουαλική σας
υγεία αν φροντίσετε τα παρακάτω:
Σχολαστική ρύθμιση του διαβήτη, διακοπή
του καπνίσματος, έλεγχος της αρτηριακής
πίεσης, ελάττωση της κατανάλωσης αλκοόλ.
Υπάρχουν φαρμακευτικά σκευάσματα που
μπορούν να σας βοηθήσουν. Μιλήστε με
τον ιατρό σας.
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Διαβητική νευροπάθεια Ανίχνευση «ποδιού σε κίνδυνο»
Το διαβητικό πόδι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του σακχαρώδους
διαβήτη καθώς, εκτός από τη σοβαρή επίπτωση που έχει στην ποιότητα ζωής του
ασθενούς, αποτελεί και μία από τις δαπανηρότερες καταστάσεις για τα συστήματα
υγείας παγκοσμίως. Τακτικός έλεγχος των
ποδιών (τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο
από τον ιατρό μας) έχει τη δυνατότητα να
αναδείξει το «πόδι σε κίνδυνο» για εξέλκωση. Η διαπίστωση αυτή συνήθως αφορά την
παρουσία διαβητικής συμμετρικής περιφερικής νευροπάθειας, πράγμα που κάνει τον
ασθενή (λόγω της ελαττωμένης αντίληψης
του πόνου στους άκρους πόδες) να υποεκτιμά μικροτραυματισμούς στα πόδια του, οι
οποίοι δύνανται επιπλέον να επιμολυνθούν.
Η κατάσταση αυτή, αν συνδυαστεί με τυχόν υπάρχουσα αρτηριακή νόσο των κάτω
άκρων, μπορεί να οδηγήσει τελικά, ακόμα
και στον ακρωτηριασμό του άκρου.
H διαβητική νευροπάθεια συμβάλλει στη
δημιουργία υπερκερατώσεων στα σημεία
αυξημένων πιέσεων του πέλματος, οι οποίες
αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, μπορεί
να οδηγήσουν στη δημιουργία έλκους. Επιπροσθέτως, η νευροπάθεια του αυτόνομου
νευρικού συστήματος, που κατά κανόνα
συνυπάρχει με την περιφερική νευροπάθεα,
έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή ενυδάτωση του ποδιού -λόγω δυσλειτουργίας των
ιδρωτοποιών αδένων- και την εμφάνιση
εντονότατης ξηροδερμίας και προδιάθεσης
για σχάσεις και έλκη στο δέρμα. Η διάγνωση
της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας
και ο εντοπισμός του «ποδιού σε κίνδυνο»
είναι κάτι που πρέπει να γίνεται από τον
ιατρό με την κλινική εξέταση αλλά και την
χρήση κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού.
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Σε περίπτωση που ο ασθενής
μας διαγνωσθεί με «πόδι σε
κίνδυνο» επιβάλλονται οι
ακόλουθες ενέργειες:
 Καθημερινή καθαριότητα στα
κάτω άκρα με νερό και σαπούνι
ακολουθούμενο από σχολαστικό
στέγνωμα των ποδιών ιδιαίτερα
ανάμεσα στα δάκτυλα.
 Προσοχή στο κόψιμο των ονύχων.
 Τακτικός έλεγχος του πέλματος είτε
από τον ίδιο είτε από πρόσωπο του
κοντινού του περιβάλλοντος.
Σε αυτόν περιλαμβάνεται έλεγχος
για πρηξίματα, ερυθρότητα,
αυξημένη θερμοκρασία και
παρουσία πληγών στο πέλμα.
 Απαγορεύεται η χρήση στενών
παπουτσιών.
 Επιβάλλεται χρήση καλτσών χωρίς
ραφές.
 Αποφυγή βάδισης χωρίς υποδήματα
ακόμα και στην παραλία το καλοκαίρι.
 Έλεγχος των παπουτσιών πριν
φορεθούν για την πιθανότητα
ύπαρξης ξένων σωμάτων εντός
αυτών.
 Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε
περίπτωση παρουσίας έντονων
υπερκερατώσεων στο πέλμα. Ήπιες
υπερκερατώσεις είναι δυνατόν να
αντιμετωπιστούν από τον ίδιο το
ασθενή με τη χρήση ελαφρόπετρας.

Επώδυνη διαβητική
νευροπάθεια
Η νευροπάθεια στον διαβήτη δύναται να λάβει επώδυνο χαρακτήρα στα κάτω άκρα με
την εμφάνιση καυστικού άλγους, το οποίο οι

ασθενείς περιγράφουν συνήθως σαν χιλιάδες βελόνες στα πόδια τους, με τάση επιδείνωσης κατά τη νυχτερινή κατάκλιση. Ενίοτε
μάλιστα, αναφέρουν σημαντικό πόνο απλά
και μόνο με την επαφή των κλινοσκεπασμάτων στα πόδια τους. Σε περίπτωση που
εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα ενδέχεται
να είναι διαβητικής αιτιολογίας και θα πρέπει να το αναφέρουν στον θεράποντα ιατρό,
καθώς υπάρχουν σύγχρονες θεραπευτικές
λύσεις που βοηθούν στην ύφεση των συμπτωμάτων.

Ημέρες ασθενείας
Κατά τις ημέρες ασθενείας υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν είτε υψηλές τιμές
σακχάρου, λόγω το στρες του οργανισμού,
είτε ακόμα και χαμηλές τιμές σακχάρου και
υπογλυκαιμίες λόγω της ελάττωσης της λήψης τροφής σε αρκετές περιπτώσεις. Σημαντικό είναι να κάνουμε τακτικότερες από
ό,τι συνήθως μετρήσεις, ώστε να μπορούμε
με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίζουμε
τη θεραπευτική μας προσέγγιση που έχει
να κάνει τόσο με τη λήψη δισκίων όσο και
ινσουλίνης. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας όταν δεν γνωρίζουμε
τι να κάνουμε.

Ταξιδιωτικές οδηγίες για
άτομα με διαβήτη

«Αυτόνομη» διαβητική
νευροπάθεια
Εκτός από την προαναφερθείσα πλημμελή
ενυδάτωση του ποδιού, η διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μπορεί να είναι υπεύθυνη και για άλλα
συμπτώματα ή κλινικές καταστάσεις όπως
η ορθοστατική υπόταση, η στυτική δυσλειτουργία, οι επίμονες διάρροιες -ιδίως κατά
τη νύχτα-,η δυσπεψία λόγω γαστροπάρεσης, η κατακράτηση ούρων στην κύστη
(νευρογενής κύστη) ή ακόμα και η δυσκολία στη νυχτερινή όραση λόγω πλημμελούς
προσαρμογής της κόρης του οφθαλμού. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ότι τέτοιου τύπου συμπτώματα ενδέχεται να οφείλονται στον διαβήτη και θα
μπορούσαν να συζητηθούν με τον θεράποντα ιατρό.

Με την ευκαιρία των καλοκαιρινών διακοπών, αν πρόκειται να ταξιδέψετε και προκειμένου να απολαύσετε το ταξίδι σας σε κάποιο προορισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού, χωρίς δυσάρεστα «απρόοπτα», καλό
θα ήταν να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:
1. Έχετε πάντα μαζί σας μια λίστα με όλα
τα φάρμακα που παίρνετε. Αν για τη
μετακίνησή σας χρησιμοποιήσετε αεροπλάνο, είναι καλό να έχετε μαζί σας
ένα ιατρικό σημείωμα, από τον ιατρό
σας, το οποίο να αναλύει τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε.
2. Ενημερώστε έγκαιρα το προσωπικό του
αεροσκάφους για να λάβετε μενού για
διαβήτη. Οι περισσότερες αεροπορικές
εταιρίες φροντίζουν να έχουν διαθέσιμο
μενού για άτομα με διαβήτη. Αν έχετε
κινητικά προβλήματα, το προσωπικό του
αεροσκάφους θα είναι πρόθυμο να σας
βοηθήσει. Πάρτε την ινσουλίνη σας και
τις συσκευές χορήγησης εντός της καμπίνας του αεροσκάφους, γιατί αφενός
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μπορεί η ινσουλίνη να αλλοιωθεί στις
κίνδυνος βαριάς υπογλυκαιμίας. Ένα με
χαμηλές θερμοκρασίες του θαλάμου
δύο ποτηράκια ημερησίως είναι αρκετά.
αποσκευών, αφετέρου ενδέχεται να κα11. Αν πρόκειται να ταξιδέψετε με αυτοκίθυστερήσουν οι βαλίτσες να φτάσουν
νητο, ελέγξτε το σάκχαρό σας πριν οδηστον προορισμό τους.
γήσετε αλλά και σε τακτά διαστήματα
3. Συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον διαικατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η οδήτολόγο σας για τις πιθανές αλλαγές στο
γηση είναι μια κατάσταση αυξημένων
διατροφικό σας πλάνο και τη σωματική
μεταβολικών αναγκών και μπορεί να
σας άσκηση κατά τη διάρκεια του ταξιοδηγήσει σε υπογλυκαιμία.
διού σας.
12. Φροντίστε σωστά τα πόδια σας. Δια4. Αν ταξιδεύετε μεταξύ διαφορετικών ζωλέξτε, τουλάχιστον, δύο ζευγάρια άνετα
νών ώρας, φροντίστε να κάνετε τη βασιπαπούτσια και κάλτσες. Αποφύγετε τα
κή ινσουλίνη σας προσαρμόζοντάς την
σανδάλια και τις παντόφλες. Μην περστην ώρα της χώρας αναχώρησης.
πατάτε ποτέ ξυπόλυτοι, ιδίως σε παραλία. Ακολουθείτε καθημερινό πρόγραμ5. Μεταφέρετε πάντα μαζί σας τα αντιδιαμα περιποίησης των ποδιών σας.
βητικά φάρμακα ή την ινσουλίνη σας σε
ποσότητες διπλάσιες από ό,τι χρειάζεΝεότερα φάρμακα και
ται για τις ημέρες του ταξιδιού, καθώς
υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να αρρω- σύγχρονη τεχνολογία
στήσετε, οπότε οι ανάγκες σε φάρμακα Στις μέρες μας έχουμε στη διάθεσή μας μεγάλο αριθμό νεών σκευασμάτων τα οποία αφεκαι ινσουλίνη αυξάνονται.
νός είναι ασφαλή ως προς τις υπογλυκαιμίες,
6. 
Φροντίστε να έχετε, επίσης, μερικές αφετέρου προσφέρουν στους ασθενείς μας
ταμπλέτες γλυκόζης ή καραμέλες στην σημαντική καρδιαγγειακή προστασία, όπως
τσέπη σας για την αντιμετώπιση πιθα- αποκάλυψαν προσφάτως μεγάλες κλινικές
νής υπογλυκαιμίας.
μελέτες. Κάποιες από αυτές τις θεραπείες συμ7. Αν κάνετε υπογλυκαιμίες χωρίς να το βάλουν επιπλέον στην ελάττωση του σωμακαταλαβαίνετε (ανεπίγνωστες υπογλυ- τικού βάρους κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τα
καιμίες), φροντίστε να έχετε μαζί σας άτομα με διαβήτη. Επιπλέον, έχουμε στα χέρια
ένεση γλυκαγόνης και εξασφαλίστε ότι μας νέες ινσουλίνες οι οποίες παρουσιάζουν
κάποιος από τους συνταξιδεύοντες σας ιδιαίτερα ασφαλές προφίλ και οι οποίες, αν ενσωματωθούν στη θεραπεία μας με κατάλληλο
γνωρίζει να τη χρησιμοποιεί.
τρόπο, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά
8. Έχετε πάντα μαζί σας την κάρτα ατόμου
την καθημερινότητα μας με τον διαβήτη.
με διαβήτη.
Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί επιπλέον
9. Παίρνετε πάντα μαζί σας τον μετρητή
στον χώρο της τεχνολογίας του διαβήτη, τόσο
σακχάρου σας καθώς και αρκετές ταινίες
στο επίπεδο των αντλιών ινσουλίνης όσο και
μέτρησης.
στον τομέα αισθητήρων μέτρησης γλυκόζης.
10. 
Προσοχή στην κατανάλωση μεγάλης Πιο συγκεκριμένα, οι αντλίες ινσουλίνης έχουν
ποσότητας αλκοόλ. Σε μεγάλες ποσότη- γίνει ιδιαίτερα μικρές και βολικές, ενώ ο τρότες και ιδίως με άδειο στομάχι, υπάρχει πος λειτουργίας τους είναι απλός και απόλυτα
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προσαρμοσμένος στη σύγχρονη τάση της τεχνολογίας για συνεργασία με έξυπνα κινητά
και ταμπλέτες. Επιπλέον, με τη χρήση των νέων
αισθητήρων γλυκόζης τα άτομα με διαβήτη
έχουν τη δυνατότητα να μετρούν τη γλυκόζη
τους όσες φορές θέλουν, χωρίς να τρυπούν τα
δάκτυλά τους κάτι που αποτέλεσε μια επανάσταση στη διαχείριση του διαβήτη.
Τέλος, εφαρμογές στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα τείνουν να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα και των ατόμων με διαβήτη. Χαρακτηριστικά, η εφαρμογή με την ονομασία
D-Partner, η οποία αποτελεί μια έμπνευση

και δημιουργία του Δρ. Ιωάννη Ντούπη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της καθημερινότητας με τον διαβήτη,
παρέχοντας σημαντική υποστήριξη όσον
αφορά τη λήψη καθημερινών αποφάσεων
που σχετίζονται τόσο με τη διατροφή και τη
φυσική δραστηριότητα όσο και τη δοσολογία της ινσουλίνης, αλλά και τις απαιτούμενες εργαστηριακές μετρήσεις. Δίνει, τέλος,
τη δυνατότητα τηλεϊατρικής παρακολούθηση σε 24ωρη βάση. Η εφαρμογή αυτή είναι
διαθέσιμη για συσκευές android και iOS και
αξιοσημείωτο είναι ότι έχει βραβευθεί στον
διαγωνισμό Mobile Excellence Awards 2015.
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