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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το ανά χείρας εγχειρίδιο που αφορά την πληροφόρηση διαβητικών 

ατόμων σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασής τους αποτελεί ένα πολύ 

χρήσιμο βοήθημα.  Πρόκειται για ένα καλογραμμένο κείμενο με πολύ ωραίες 

παραστατικές εικόνες που αναμφίβολα βοηθούν τους αναγνώστες στο να 

κατανοήσουν χωρίς ιδιαίτερο κόπο τις αναγκαίες πληροφορίες Εξάλλου οκατανοήσουν, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, τις αναγκαίες πληροφορίες.  Εξάλλου, ο 

συγγραφέας αυτού του εγχειριδίου είναι ένας αξιόλογος ιατρός-παθολόγος με 

ειδική ενασχόληση στο σακχαρώδη διαβήτη τόσο κοντά μας –στο παρελθόν- στην 

Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών-Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», όσο και στην συνέχεια επί διετία στην ευρύτατα 

γνωστή Κλινική Joslin της Βοστώνης των ΗΠΑ.  Θα ήθελα, ειλικρινώς, να 

συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Ιωάννη Ντούπη για τη φιλότιμη και ιδιαίτερα χρήσιμη 

για τα διαβητικά άτομα αυτή προσπάθεια.

Καθηγητής Νικόλαος Λ. Κατσιλάμπροςηγη ής ς μ ρ ς
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Εισαγωγή

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια νόσος που στις μέρες μας έχει λάβει διαστάσεις

επιδημίας με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο Οιεπιδημίας με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι

επιπλοκές του διαβήτη προβληματίζουν πολλούς συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, καθώς

το ποσοστό των ατόμων με διαβήτη ολοένα και αυξάνεται. Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν

αποδείξει ότι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη των επιπλοκών του διαβήτη είναι η

σχολαστική ρύθμιση του σακχάρου η οποία κατά κανόνα επιτυγχάνεται μετά από τη συνεργασία

του ασθενούς με ομάδα επιστημόνων εξειδικευμένων στον σακχαρώδη διαβήτη.

Στο πλαίσιο της πρόληψης των επιπλοκών του διαβήτη είναι αποδεδειγμένο ότι

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιμόρφωση του ασθενούς σε θέματα που αφορούν τον

καθημερινό τρόπο ζωής και σχετίζονται με το διαβήτη. Η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση,

ο αυτοέλεγχος του σακχάρου , ο έλεγχος και η φροντίδα των ποδιών, η αναγνώριση και

αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας και της υπογλυκαιμίας, η φροντίδα των δοντιών καθώς και η

αντιμετώπιση του σακχάρου σε ημέρες ασθενείας, είναι μεταξύ άλλων μερικά από τα θέματα

των οποίων η γνώση συμβάλλει σημαντικά στο σωστό και σχολαστικό έλεγχο του σακχάρου και

των επιπλοκών του.

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να καθοδηγήσει τα άτομα με διαβήτη με απλάχ ς ρ ς γχ ρ ηγή μ μ βή η μ

λόγια και εικόνες, στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη σωστή γλυκαιμική ρύθμιση, την

αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της ζωή του ατόμου με διαβήτη αλλά και την πρόληψη και

αποφυγή των επιπλοκών του διαβήτη, με απώτερο σκοπό την διατήρηση ενός υψηλού

επίπεδου διαβίωσης και μιας άριστης ποιότητας ζωής.

Θα ήθελα από τη θέση αυτή να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον σεβαστόΘα ήθελα από τη θέση αυτή να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον σεβαστό

καθηγητή μου κ. Νικόλαο Κατσιλάμπρο για την όλη του προσφορά στην εκπαίδευσή μου αλλά

και για τις χρήσιμες υποδείξεις του στη συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου.

Ελπίζω το εγχειρίδιο αυτό να φανεί χρήσιμο στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

απαντώντας αφενός σε ερωτήματα σχετικά με τη νόσο, αφετέρου παρέχοντας κατευθύνσεις για

τη σωστή αντιμετώπιση της. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω το πάντα επίκαιρο ρητό του

Ιπποκράτη που στην περίπτωση του διαβήτη και των επιπλοκών του αποκτά ιδιαίτερη σημασία :

«το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν»
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Παίρνοντας τα απαραίτητα μέτρα μπορείτε να προλάβετε
τις επιπλοκές του Διαβήτη

Κρατήστε το σάκχαρό σας υπό έλεγχο:

Ακολουθείστε ένα
ισορροπημένο διαιτολόγιο

Ακολουθείστε πρόγραμμα
καθημερινής σωματικής

άσκησης

Παίρνετε ανελλιπώς τα
φάρμακα για το διαβήτη ή

την ινσουλίνη σας

Ελέγχετε με τακτικέςγχ μ ς
μετρήσεις το σάκχαρό σας
και καταγράφετε τα
αποτελέσματα.

Ελέγξτε την πίεσή σας και τα λιπίδια στο αίμα σας

Χάστε τα περιττά κιλά Ελαττώστε στο ελάχιστο το αλάτι
στην διατροφή σας ακόμα και αν
η πίεση σας δεν είναι αυξημένη

Περιορίστε την
κατανάλωση του ζωικού

λίπουςη πίεση σας δεν είναι αυξημένη λίπους

Πάρετε τα απαραίτητα φάρμακα για την πίεση ή την
χοληστερίνη με βάση τις οδηγίες του Ιατρού σας.
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Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων στο αίμα είναι εξίσου
σημαντικές με τη ρύθμιση του σακχάρου  



Προστατέψτε τον εαυτό σας

Μην καπνίζετε Ελέγχετε τα πόδια
σας καθημερινά

Θυμηθείτε να έχετε πάντα
μαζί σας την ταυτότητα του

διαβητικού

Να επισκέπτεστε τον Ιατρό σας Ζητήστε τηλεφωνική βοήθειαρ ς
σε τακτική βάση

Απαραίτητες ενέργειες από τον Θεράπoντα Ιατρό σας

η ή η φ ή β ή
σε περίπτωση ανάγκης

Έλεγχος των ποδιών σας Μέτρηση γλυκοζυλιωμένης
αι ο φαιρίνης

Έλεγχος
Αρτηριακής πίεσηςαιμοσφαιρίνης Αρτηριακής πίεσης

Τουλάχιστον 1 φορά ετησίως

Επιμορφωτικά σεμινάρια
για το διαβήτη

Έλεγχος νεφρικής
Λειτουργίας και μέτρηση

αλβουμίνης ούρων

Έλεγχος χοληστερόλης Έλεγχος ματιών
(βυθοσκόπηση)

αλβουμίνης ούρων

6

Η έγκαιρη εντόπιση των διαβητικών επιπλοκών, σε πρώιμο στάδιο,  συνεπάγεται 
και ευκολότερη αντιμετώπισή τους.  



ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

Ν ί θέ λ θ ί ώ

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

Να είσαστε σε θέση να αντιληφθείτε συμπτώματα
υψηλών ή χαμηλών τιμών σακχάρου

Συζητήστε με το ιατρό σας του στόχους ρύθμισης
του σακχάρου που θα πρέπει να θέσετε.
(πχ. Πριν τα γεύματα: μεταξύ 90 και 130
2 ώρες μετά τα γεύματα: λιγότερο από 160
Πριν τον ύπνο (το βράδυ): μεταξύ 110 και 150)

Ελέγξτε την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
(HBA1c) 3 με 4 φορές το χρόνο (πίνακας 1)

Μετράτε τακτικά το σάκχαρό σας σύμφωνα
ε ις οδη ίες ου ια ρού αςμε τις οδηγίες του ιατρού σας

Σε περίπτωση που προγραμματίζετε εγκυμοσύνη, φροντίστε
να έχετε ιδιαίτερα αυστηρή ρύθμιση του σακχάρου
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Ενδέχεται ο Ιατρός σας  να σας συστήσει τη λήψη ασπιρίνης 



Καταγράφετε σε ημερολόγιο τις τιμές του σακχάρου καθώς
και την ημέρα και ώρα μετρήσεως.

Έ ά ζί ό έ θ όΈχετε πάντα μαζί σας, όταν επισκέπτεσθε τον ιατρό σας, τις
μετρήσεις σας καταγεγραμμένες, αλλά και το μετρητή σακχάρου.

Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων για να
ελέγξετε την επάρκεια της φαρμακευτικής σας αγωγής καθώς και
του διαιτολογίου που ακολουθείτε.

Ελέγχετε τα ούρα σας για κετόνες όταν οι τιμές
του σακχάρου είναι πάνω από 250.

Καλέστε τον Ιατρό σας όταν :
α Αρρωστήσετεα. Αρρωστήσετε
β. Το σάκχαρό σας είναι πάνω από 180 για πάνω από 3 μέρες.
γ. Το σάκχαρό σας είναι πολύ χαμηλό.

Ο σωστός έλεγχος του σακχάρου προστατεύει την καρδιά,
τα μάτια, τα νεφρά και το νευρικό σας σύστημα. 
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Η διατροφή στο διαβήτη

Μη παραλείπετε γεύματα.
Τρία βασικά γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και δύο
γευματίδια (δεκατιανό, απογευματινό) είναι συνήθως αρκετά σε
ένα ισορροπημένο διατροφικό πλάνο. Τηρήστε κατά το δυνατόν,
ένα συγκεκριμένο ωράριο γευμάτων.

Χρησιμοποιήστε λιγότερο λίπος, ζάχαρη, αλάτι
και αλκοόλ στη διατροφή σας

-Περιορίστε το κόκκινο κρέας (1-2 φορές την εβδομάδα)
-Προτιμήστε το λευκό κρέας (κοτόπουλο, γαλοπούλα, ψάρι)
-Καταναλώστε σε καθημερινή βάση τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες

(λαχανικά, δημητριακά, όσπρια, φρούτα)

Ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες σωστής διατροφής που
ισχύουν τόσο για τα διαβητικά άτομα όσο και για το γενικό πληθυσμό,
από τον Ιατρό ή τον Διαιτολόγο σας. Ρωτήστε αν απαιτείται να
διδαχθείτε μέτρηση υδατανθράκων

Διατηρείτε το βάρος σας σε φυσιολογικά επίπεδα. Αν είστε υπέρβαρος ή
παχύσαρκος ακολουθήστε εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής με τη
βοήθεια του Ιατρού ή του Διαιτολόγου σαςβοήθεια του Ιατρού ή του Διαιτολόγου σας.
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Σωματική Άσκηση και ΔιαβήτηςΣωματική Άσκηση και Διαβήτης

Η σωματική άσκηση ελαττώνει
σημαντικά το σάκχαρο

Επιπλέον βοηθάει στην απώλεια βάρους
και προπαντός στην συντήρηση τουσημαντικά το σάκχαρο. και προπαντός στην συντήρηση του.

Συμβάλει στην υγεία των οστών και
διατηρεί την καρδιά και τα αγγεία δυνατά και υγιή
ελαττώνοντας επιπλέον την αρτηριακή πίεση.

Η σωματική άσκηση βοηθάει στην
αντιμετώπιση του στρες

προσφέροντας περισσότερη ενέργεια.

Μιλήστε με τον Ιατρό σας πριν ξεκινήσετε
κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής ή σωματικής

δραστηριότητας

Ξεκινήστε με ένα ελαφρύ ζέσταμα

Μετά την άσκηση ακολουθείστε πρόγραμμα
χαλάρωσης για 5-10 λεπτά. Ασκηθείτε με πρόγραμμα

σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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Μετρήστε το σάκχαρό σας πριν
και μετά τη σωματική άσκηση. Μην

ασκείστε αν το σάκχαρο είναι μεγαλύτερο
από 250 ή μικρότερο από 80

Έχετε πάντα μαζί σας ένα σνακ ή μιλήστε
με τον Ιατρό σας για πιθανή ελάττωση

των αντιδιαβητικών φαρμάκων ή της ινσουλίνης.
από 250 ή μικρότερο από 80

Πίνετε άφθονη ποσότητα νερού. Φοράτε άνετα παπούτσια με μαλακό
δέρμα και μαλακές κάλτσες.ρμ μ ς ς

Πρέπει να μπορείτε να μιλάτε ή να τραγουδάτε κατά τη διάρκεια της άσκησης  Πρέπει να μπορείτε να μιλάτε ή να τραγουδάτε κατά τη διάρκεια της άσκησης, 
διαφορετικά η ένταση είναι μεγαλύτερη από όσο πρέπει.

Θυμηθείτε να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητα του διαβητικού
Αν αγνοείτε τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας υπάρχει πιθανότητα να λιποθυμήσετε. Να
έχετε πάντα μαζί σας κύβους γλυκόζης ή καραμέλες ή απλή ζάχαρη για το ενδεχόμενο

υπογλυκαιμίας

11



Υψηλό ΣάκχαροΥψηλό Σάκχαρο
Μπορεί να προκληθεί από: 

Μ λύ άλ Μ ό δό ώ ή Π ί άλλ θέΜεγαλύτερη κατανάλωση 
φαγητού 

από ότι συνήθως 

Μικρότερη δόση χαπιών ή 
ινσουλίνης από ότι πρέπει

Παρουσία άλλης ασθένειας πχ 
λοίμωξη, τραυματισμός

Μπορεί να εκδηλωθεί σαν : 

Συχνουρία Θόλωση της όρασης Αίσθημα κόπωσηςΥπερβολική δίψα και
ξηρότητα στο φάρυγγα

Τι πρέπει να κάνετε :
1. Μετρήστε το σάκχαρό σας και κάντε στικ ούρων για κετόνες.
2. Ακολουθήστε το διατροφικό σας πρόγραμμα καθώς και την φαρμακευτική σας θεραπεία

πολύ προσεκτικά πίνοντας άφθονο νερό.
3. Επικοινωνήστε με τον Ιατρό σας αν :

α. Το σάκχαρο είναι πολύ πάνω από τις τιμές που έχετε ορίσει
σε συνεργασία με τον Ιατρό σας σαν στόχο

β. Έχετε μέτριο ή μεγάλο βαθμό κετονών στα ούρα
γ. Παρουσιάζετε εμέτους και αδυναμία σίτισης
δ. Έχετε θερμοκρασία πάνω από 38 οC
ε. Δεν είστε σίγουρος τι πρέπει να κάνετε
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Υπογλυκαιμία
Μπορεί να συμβεί διότι:

Υπογλυκαιμία

Φάγατε λιγότερο από ότι
συνήθως ή καταναλώσατε μεγάλη

Πήρατε παραπάνω αντιδιαβητικά
χάπια ή ινσουλίνη από ότι έπρεπε

Κάνατε παραπάνω σωματική
άσκηση από ότι συνήθως χωρίςσυνήθως ή καταναλώσατε μεγάλη

ποσότητα αλκοόλ
χάπια ή ινσουλίνη από ότι έπρεπε άσκηση από ότι συνήθως χωρίς

να φάτε παραπάνω
Μπορεί να το αισθανθείτε σαν : 

Αδυναμία, ζάλη, τρέμουλο Έντονη εφίδρωση, πείνα Σύγχυση ή κεφαλαλγία

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση υπογλυκαιμίας:Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση υπογλυκαιμίας:

Καταναλώστε άμεσα : 
α. Μισό ποτήρι χυμό ή
αναψυκτικό (όχι light), ή

β  1 κουταλάκι του γλυκού

Ελέγξτε ξανά το σάκχαρο
μετά από 15 λεπτά κι αν είναι
κάτω από 80 επαναλάβετε
το προηγούμενο βήμα.

Φάτε ένα μικρό σνακ
όπως για παράδειγμα κράκερ
και τυρί αν το επόμενο γεύμα
σας είναι περισσότερο απόβ. 1 κουταλάκι του γλυκού

ζάχαρη ή μέλι ή
γ. 3 δισκία γλυκόζης
δ.  Καραμέλες
(καλό είναι να μετρήσετε και το
σάκχαρό σας πριν καταναλώσετε
τα παραπάνω)

το προηγούμενο βήμα.
μια ώρα μακριά

Αν παθαίνετε συχνές και ανεξήγητες υπογλυκαιμίες
επισκεφτείτε επειγόντως τον ιατρό σας. Μπορεί να
κρύβεται κάποιο σημαντικό πρόβλημα (πχ νεφρική
βλάβη) ή απλώς μπορεί να χρειάζεται τροποποίηση

η αγωγή σας.
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Σε περίπτωση που δεν αντιλαμβάνεστε τις υπογλυκαιμίες φροντίστε να έχετε πάντα διαθέσιμη ένεση
γλυκαγόνης. Σιγουρευτείτε επίσης ότι κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας γνωρίζει να τη χρησιμοποιεί

η γ γή ς



Ημέρες Ασθενείαςμ ρ ς ς

έχετε αδιαθεσία, κρυολόγημα, λοίμωξη με πυρετό, τραυματισμό, οδοντιατρικά
προβλήματα, κάνατε κάποιο μικρό χειρουργείο, ή παρουσιάζετε κάποια άλλη
οξεία νόσο.

Ημέρα ασθενείας θεωρείται όταν:

Κατά τις ημέρες ασθενείας οι τιμές του σακχάρου σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές

Απαραίτητες ενέργειες σε ημέρες ασθενείας:

Συνεχίστε να λαμβάνετε
τα φάρμακα του σακχάρου

ως συνήθως

Μετράτε το σάκχαρο
κάθε 3 με 4 ώρες

Πίνετε τουλάχιστον ένα
ποτήρι νερό κάθε ώρα

Ελέγχετε τα ούρα
σας για κετόνες

Εάν δεν μπορείτε να φάτε, 
πίνετε υγρά ή ελαφρά φαγητά
που περιέχουν υδατάνθρακες

(corn flakes  φρυγανιές ή ακόμα και(corn flakes , φρυγανιές ή ακόμα και
σακχαρούχα ποτά)
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Καλέστε τον Ιατρό σας όταν : 
α. Το ζάχαρο είναι πάνω από 250 
β. Έχετε μέτριο ή μεγάλο βαθμό κετονών στα ούρα
γ. Παρουσιάζετε εμέτους και αδυναμία σίτισης και λήψης υγρών
δ. Έχετε θερμοκρασία πάνω από 38 oC
ε  Δεν είστε σίγουρος τι πρέπει να κάνετεε. Δεν είστε σίγουρος τι πρέπει να κάνετε

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον Ιατρό σας στο τηλέφωνο επισκεφτείτε το τμήμα
ό θ λ ώ ώ Ε ύ Ν ί ήεπειγόντων παθολογικών περιστατικών στο Εφημερεύον Νοσοκομείο της περιοχής σας.

Φροντίδα Ποδιών

Διατηρήστε τα πόδια σας καθαρά

Φροντίστε για την καθημερινή πλύση
των ποδιών σας με χλιαρό νερό

Μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό

Σκουπίστε και στεγνώστε
τα πόδια σας ιδιαιτέρως στην
περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλα

Αν χρειάζεται, βάλτε απαλή
κρέμα στο επάνω

και κάτω μέρος του ποδιού.
Όχι ανάμεσα στα δάκτυλαΌχι ανάμεσα στα δάκτυλα
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Φορέστε τα κατάλληλα παπούτσια και κάλτσες

Φοράτε παπούτσια κατασκευασμένα
από μαλακό δέρμα ή ύφασμα Μη φοράτε στενά παπούτσιααπό μαλακό δέρμα ή ύφασμα Μη φοράτε στενά παπούτσια

Αποφύγετε την χρήση σανδαλιών
και πέδιλων Φορέστε μαλακές βαμβακερές κάλτσες

χωρίς σφιχτό λάστιχοΚαθημερινός έλεγχος των ποδιών

Ελέγξτε για πρηξίματα και ζεστές –
ερυθρές περιοχές στα πόδια

Ελέγξτε την περιοχή ανάμεσα
στα δάκτυλα των ποδιών

Ελέγξτε για κοψίματα ή ανοίγματα του δέρματος. Mε τη βοήθεια κάποιου
μέλους της οικογένειας ή τη χρήση καθρέπτη ελέγξτε το πέλμα των ποδιών.
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Αποφεύγετε τους τραυματισμούς. 
Προφυλάξτε τα πόδια σας …

Φοράτε πάντοτε παπούτσια

Αποφεύγετε να περπατάτε ξυπόλητοι

Κόβ ύ δ ώ δ ί ήΚόβετε τα νύχια των ποδιών σας με ιδιαίτερη προσοχή
σε ευθεία γραμμή. Αν αυτό είναι δύσκολο ζητήστε τη βοήθεια
του Ιατρού σας.

Λειάνετε τις κορυφές των νυχιών
σας χρησιμοποιώντας λίμα

Ελέγχετε τα παπούτσια σας για πετραδάκια ή
άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν
να τραυματίσουν το πόδι σαςνα τραυματίσουν το πόδι σας
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Μην χρησιμοποιείτε θερμοφόρες ή άλλες
θερμαντικές συσκευές ή διαλύματα ιωδίου. 
Μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές
βλάβες στα πόδια σας

Μην αφήνετε τα πόδια σας σε νερό
για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ο ιατρός σας πρέπει να ελέγχει τα πόδια σας σε τακτική βάση

Τηλεφωνήστε στον ιατρό σας αν παρατηρήσετε κάποια
ασυνήθιστη αλλαγή στα πόδια σας

Ινσουλίνη

1. Συνεννοηθείτε με τον Ιατρό σας σε ποιο σημείο του σώματος σας είναι προτιμότερο
να κάνετε τις ενέσεις ινσουλίνης (κοιλιά, βραχίονες, γλουτοί, μηροί).

2. Καθαρίστε το δέρμα σας με λίγο νερό και σαπούνι ή με λίγο οινόπνευμα.
3. Ελέγξτε την καλή λειτουργία της πένας δαπανώντας κάθε φορά μια μονάδα ινσουλίνης
4. Επιλέξτε με προσοχή την απαραίτητη ποσότητα μονάδων ινσουλίνης
5. Τσιμπήστε το δέρμα σας με τον δείκτη και τον αντίχειρα.
6. Τοποθετείστε την πένα ινσουλίνης κάθετα μέσα στο δέρμα σας και πιέστε το έμβολο.
7. Μετρήστε μέχρι το 3 και αφαιρέστε την πένα ινσουλίνης.
8. Απορρίψτε την χρησιμοποιημένη βελόνα.
9. Ζητήστε βοήθεια από τον σύμβουλο εκπαίδευσης του διαβήτη για τη χρήση της

ινσουλίνης μέχρι να νιώσετε άνετα να την εφαρμόζετε μόνοι σας.
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Δ βή ΣΔιαβήτης και Στρες

Ψυχολογική πίεση και στρες είναι συνηθισμένα στην εποχή μας…

Όλοι αισθάνονται στρες κατά περιόδους. Οι ψυχολογικές πιέσεις της ζωής
πολλές φορές μοιάζουν αδύνατον να τις χειριστούμε. Το στρες μπορεί να μας
κάνει να αισθανόμαστε λύπη, ένταση ή κούραση

Το στρες μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση του διαβήτη

Το σάκχαρο μπορεί να ανεβαίνει όταν βιώνετε καταστάσεις έντονου στρες.
Επιπλέον, όταν έχετε στρες ενδέχεται να παραμελείτε τη φροντίδα του σακχάρου
σας τρώγοντας και να πίνοντας περισσότερο από ότι συνήθως.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε ή να ελέγξετε το στρες

Ζητήστε βοήθεια. Τα μέλη της οικογένειας σας θα ήταν συχνά πρόθυμα να σας βοηθήσουν
στη ρύθμιση του σακχάρου. Βάλτε ρεαλιστικούς στόχους. Προσπαθήστε να βρείτε μια

ί ξύ ί έ ίδ δ βήισορροπία μεταξύ της εργασίας σας, της οικογένειας σας και της φροντίδας του διαβήτη σας.
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Διαβήτης και Δέρμα

Ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει την υγεία της επιδερμίδας καθώς και την ικανότητα
επούλωσης των τραυμάτων

Προφυλάξτε το δέρμα σας από κοψίματα, κάψιμο και σκασίματα

Διαβήτης και Δέρμα

Αντιμετωπίστε άμεσα τα τραύματα, αμυχές και τοπικές φλεγμονές με κατάλληλα
επιθέματα.

Αν παρατηρήσετε σημεία φλεγμονής όπως ερυθρότητα, οίδημα και πόνο καλέστε
τον ιατρό σας.

Προστατευθείτε από τον ήλιο με κατάλληλη αντηλιακή κρέμα με δείκτη
ί λάπροστασίας τουλάχιστον 30 SPF.

Προστατευτείτε από τσιμπήματα εντόμων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
εντομοαπωθητικά

Δ βή ξ λ ή ίΔιαβήτης και σεξουαλική υγεία

Ανεπαρκής έλεγχος του διαβήτη μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία.
Μπορείτε να βοηθήσετε την σεξουαλική σας υγεία αν φροντίσετε για τα παρακάτω:

Σ λ ό έλ δ βήΣχολαστικός έλεγχος του διαβήτη
Διακοπή του καπνίσματος
Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης
Ελάττωση της κατανάλωσης αλκοόλ

Υπάρχουν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν. Συζητήστε το
με τον Ιατρό σαςμ ρ ς

Ορισμένα αντιυπερτασικά φάρμακα μπορεί να προκαλούν μείωση της ικανότητας για
στύση. Μιλήστε με τον Ιατρό σας. Ομοίως το θέμα των αντισυλληπτικών και των
φαρμάκων υποκατάστασης απαιτεί εξονυχιστική συζήτηση με τον ιατρό σας
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Διαβήτης και αυτόνομο νευρικό σύστημα
Επισκεφτείτε τον ιατρό σας αν παρουσιάζετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα διότι υπάρχει
πιθανότητα να έχετε νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος : 

Ορθοστατική υπόταση και λιποθυμική τάση κατά την έγερση στην όρθια θέση-Ορθοστατική υπόταση και λιποθυμική τάση κατά την έγερση στην όρθια θέση

- Επίμονα δυσπεπτικά ενοχλήματα

-Επίμονες διάρροιες ιδίως κατά τις βράδυνες ώρες

Διαβήτης και περιφερικό νευρικό σύστημα
Επισκεφτείτε τον ιατρό σας αν παρουσιάζετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα διότι υπάρχει
πιθανότητα να έχετε νευροπάθεια του περιφερικού νευρικού συστήματος : 

-Επίμονο άλγος στα κάτω άκρα σαν τσιμπήματα από βελόνες ή κάψιμο ιδίως κατά τις βράδυνες ώρες

-Ιδιαίτερο πόνο στα κάτω άκρα από ερεθίσματα τα οποία δεν αναμένετο να προκαλέσουν πόνο (πχ ηρ ρ ρ μ μ ρ χ η
επαφή των ποδιών με τα σεντόνια) 

Διαβήτης και αρτηρίες των κάτω άκρων
Επισκεφτείτε τον ιατρό σας αν εμφανίζετε πόνο στα πόδια σας (στις γάμπες ή στην οπίσθια επιφάνεια
των μηρών ή των γλουτών)  ο οποίος σας αναγκάζει να σταματάτε και να ξεκουράζεστε μετά από μικρή
απόσταση βάδισης  Υπάρχει πιθανότητα να έχετε πρόβλημα με τις αρτηρίες των ποδιών σαςαπόσταση βάδισης. Υπάρχει πιθανότητα να έχετε πρόβλημα με τις αρτηρίες των ποδιών σας.

Διαβήτης και λοιμώξεις
Τα άτομα με διαβήτη είναι σχετικά ευαίσθητα σε ορισμένες λοιμώξεις και ενδέχεται όταν προσβληθούν
να νοσήσουν βαρύτερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό, προπαντός όταν είναι αδρώς αρρύθμιστα.

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για τον τακτικό εμβολιασμό κατά της γρίπης και των πνευμονικοκκικών
λοιμώξεων. 

Διαβήτης και αλκοόλ
Προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τόσο σε βραχυπρόθεσμες όσο καιροσοχή στην ατανάλωση αλ οόλ διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τόσο σε βραχυπρόθεσμες όσο αι
σε μακροπρόθεσμες βλαβερές συνέπειες. 

-Μην καταναλώνετε αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες και ιδίως με άδειο στομάχι. Υπάρχει κίνδυνος
βαριάς υπογλυκαιμίας. Ένα με δύο ποτηράκια ημερησίως είναι αρκετά

-Χρόνια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει κάποιες επιπλοκές του διαβήτη όπως η
βλ δ άθ ώδ ή άθ
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αμφιβληστροειδοπάθεια και η επώδυνη περιφερική νευροπάθεια.

- Η μεγάλη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών οδηγεί σε συσσώρευση περιττών θερμίδων με συνέπεια
την αύξηση του σωματικού βάρους με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.



Ηφροντίδα των δοντιών σας
Ενημερώστε τον οδοντίατρο σας ότι έχετε διαβήτη. Μη σωστή

φροντίδα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των δοντιών σας.

Επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας κάθε 6 μήνες

Βουρτσίζετε τα δόντια σας μετά από κάθε γεύμα και πριν τον
νυχτερινό ύπνο

Στις διακοπές σας …

Πάντα να παίρνετε μαζί σας τα φάρμακα ή την ινσουλίνη σας, το μετρητή
σακχάρου και αρκετές ταινίες μέτρησης

Έχετε πάντα μαζί σας μια λίστα με όλα τα φάρμακα που παίρνετεΈχετε πάντα μαζί σας μια λίστα με όλα τα φάρμακα που παίρνετε

Έχετε πάντα μαζί σας την κάρτα διαβητικού

Ελέγξτε το σάκχαρό σας πριν οδηγήσετε

Συμβουλευτείτε τον Ιατρό ή το διαιτολόγο σας για τις πιθανές αλλαγές
στο διατροφικό σας πλάνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας

Μεταφέρετε πάντα μαζί σας τα αντιδιαβητικά φάρμακα ή την ινσουλίνη
σας φροντίζοντας να έχετε επίσης μερικές ταμπλέτες γλυκόζης ή καραμέλες
στην τσέπη σας.

Έχετε μαζί σας ένεση Γλυκαγόνης αν…

… δεν αντιλαμβάνεστε τις υπογλυκαιμίες ή αν τις αντιλαμβάνεστε όταν φθάσουν κάτω από 40

 έχετε στο παρελθόν λιποθυμήσει από υπογλυκαιμία… έχετε στο παρελθόν λιποθυμήσει από υπογλυκαιμία

… χρειάζεστε κάποιον άλλον να αντιμετωπίσει την υπογλυκαιμία σας
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Πίνακας 1 

Πρόκειται για μια εργαστηριακή μέτρηση που μας δίνει μια συνοπτική εικόνα της εν 
γένει ρύθμισης του σακχάρου κατά το τελευταίο δίμηνο ή και τρίμηνο

Τι είναι η Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ;

Γλυκοζυλιωμένη
Αιμοσφαιρίνη 

(HB A1c) %

Μέση τιμή σακχάρου κατά 
το τελευταίο 3μηνο

6 126

Πίνακας 1 

6 126
6,5 140
7 154

7 5 1697,5 169
8 183

8,5 197
9 2129 212

9,5 226
10 240

10,5 255,
11 269

11,5 283
12 298

Φόρμουλα υπολογισμού μέσης τιμής σακχάρου (ΜΤΣ) κατά το τελευταίο 
3μηνο, με βάση την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1c)

ΜΤΣ = 28,7 x ΗΒA1c   – 46,7
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Σωματομετρικά στοιχεία – Στόχοι

Πίνακας 2 Πίνακας 2 

Οστόχος μου

Βάρος

Ύψος

Περίμετρος μέσης

∆είκτης Μάζας Σώματος

Σημειώνεται ότι δεν είναι πάντα εφικτή η απόκτηση του ιδανικού 
σωματικού βάρους παρότι πρέπει κανείς να αποβλέπει σε αυτό. Πάντως ως 
αρχικός ικανοποιητικός στόχος για τα παχύσαρκα διαβητικά αλλά  και μη 

διαβητικά  άτομα είναι η απώλεια του 10% του αρχικού βάρους .

Ακόμα και μικρή απώλεια βάρους συνεπάγεται σημαντικό όφελος 
σ’ ό,τι αφορά το σάκχαρο, τα λιπίδια, την αρτηριακή πίεση και το 

καρδιαγγειακό σύστημα 

25



Στόχοι Ρύθμισης

Πίνακας 3 

Εξέταση Γενικοί Στόχοι Οι στόχοι μου

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη < 7

Σάκχαρο Νηστείας < 130

Μεταγευματικό Σάκχαρο < 160

Πριν τον ύπνο >110 και < 150

Αρτηριακή Πίεση < 135/80

Χοληστερόλη (ολική) < 200

Χοληστερόλη LDL < 100

Χοληστερόλη HDL > 45

Στόχοι Ρύθμισης σε Διαβήτη Εγκυμοσύνης

Πίνακας 4 

Εξέταση Γενικοί Στόχοι Οι στόχοι μου

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη < 6

Σά Ν ί 65 95

Στόχοι Ρύθμισης σε Διαβήτη Εγκυμοσύνης

Σάκχαρο Νηστείας 65 - 95

Μεταγευματικό Σάκχαρο (1 ώρα) < 140

Μεταγευματικό Σάκχαρο (2 ώρες) < 120

Αρτηριακή Πίεση < 135/80

Χοληστερόλη < 200
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Π
ίνακκαςπαρακολλούθησης
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