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Ενημερωτικό Υλικό
για Παιδιά

Η ζωή με το διαβήτη παρουσιάζει 
σημαντικές προκλήσεις... 

Ωστόσο το κυριότερο που πρέπει 
να θυμάσαι είναι ότι η ζωή με το 

διαβήτη δε σημαίνει ζωή με 
περιορισμούς. 

Με την κατάλληλη προετοιμασία 
μπορείς να κάνεις τα ΠΑΝΤΑ.
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Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί με σκοπό 
την υποκατάσταση των συμβουλών των γιατρών. Τα 
παιδιά και οι γονείς τους θα πρέπει να συζητήσουν με 
το γιατρό τους περαιτέρω ερωτήσεις ή απορίες σχετικά 
με το διαβήτη.

«Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκδοση
δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών

και της Διαχειριστικής Αρχής»

Επιστημονική Επιμέλεια κειμένου
Dr. med. Χριστιάνα Τσιώλη
Παιδίατρος Παιδοδιαβητολόγος

Σχεδιασμός και Concept
planΟ2 Consulting

4η Υγειονομική Περιφέρεια
Μακεδονίας & Θράκης

Θα ήθελα να μιλήσουμε για την 
ασθένειά μου, το ΔΙΑΒΗΤΗ.

Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μου δεν 
παράγει την ορμόνη ινσουλίνη η 
οποία είναι απαραίτητη για τον 

οργανισμό.

Κανείς δεν ξέρει γιατί εμφανίζεται!
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καύσιμα
γλυκόζη

ινσουλίνη

κύτταρα

Το σώμα μας χρειάζεται «καύσιμα» που θα μας 
δώσουν την ενέργεια να παίξουμε και να 

μεγαλώσουμε. 

Παίρνουμε τα καύσιμα, τη γλυκόζη, από τις 
τροφές που τρώμε. 

Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη που βοηθά στη 
μεταφορά της γλυκόζης που παίρνουμε από τις 
τροφές στα κύτταρα για να τους δώσει ενέργεια.

1. Πηγαίνω συχνά στην τουαλέτα 
ακόμα και το βράδυ!

2. Διψάω συνέχεια και νιώθω ξηρό στο 
στόμα μου! 

3. Αν και τρώω πολύ, χάνω βάρος!

4. Κουράζομαι εύκολα!

Συμπτώματα Διαβήτη

ZZ
Z
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ένεση ινσουλίνης

αντλίαινσουλίνης

Για να νιώθω καλά και να είμαι καλά πρέπει να πάρω το ελιξήριό μου! 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ!

Το κλειδί για την αντιμετώπιση του διαβήτη 

είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην 

πρόσληψη τροφής, τη δόση της ινσουλίνης 

και τη σωματική δραστηριότητα.

Το φάρμακο εισέρχεται στο σώμα 
με μία ένεση με το ειδικό στυλό 
στην κοιλιά, στους μηρούς, στους 
γλουτούς ή στα μπράτσα ή με την 
αντλία ινσουλίνης. Δεν πονάει!

Αυτό πρέπει να το κάνω 4-6 φορές 
τη μέρα ή και περισσότερες αν 
χρειαστεί!
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Η σωστή δόση ινσουλίνης είναι πολύ σημαντική 
και αλλάζει συχνά. Για να ξέρω πότε πρέπει να 
πάρω το φάρμακο πρέπει να μετράω τη γλυκόζη 
μου συχνά και οπωσδήποτε:

Επίσης ελέγχω τη γλυκόζη μου όταν δεν νιώθω καλά. 

όταν ξυπνάω,
πριν από τα κύρια γεύματα,
πριν την άσκηση,
πριν τον υπνο. 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται με ένα τρύπημα στο 
δάκτυλο και μέτρηση της γλυκόζης στην σταγόνα 

αίματος με τη βοήθεια του μετρητή γλυκόζης.
Υπάρχουν και μικρές συσκευές συνεχούς 

παρακολούθησης της τιμής της γλυκόζης που 
προσαρμόζονται στο σώμα χωρίς να

χρειάζεται το τσίμπημα του δακτύλου.
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Αν η γλυκόζη του αίματος πέσει
πολύ παθαίνω ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ. 
Το παθαίνω όταν:

εχω πάρει πολύ ινσουλίνη,

όταν έχω πάρει ινσουλίνη 
αλλά δεν έχω φάει αρκετά ή 

όταν είμαι πολύ δραστήριος 
χωρίς να προσαρμόσω τη 
δόση μου! 

Μπορεί να νιώσω πείνα, ζάλη, τρέμουλο, 
σύγχυση, υπνηλία, ιδρώτα, μουδιασμένα

χείλη, εκνευρισμό ή νευρικότητα.

Τότε θα πρέπει να φάω κάτι με ζάχαρη 
όπως χυμό ή ταμπλέτες γλυκόζης.

?

???

?
?

?

Z
Z

Z
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Όταν η γλυκόζη του αίματος είναι υψηλή
παθαίνω ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ. Το παθαίνω όταν:

δεν έχω πάρει πολύ ινσουλίνη ή ξεχασα τη 
δόση μου, 

έχω φάει παραπάνω από όσο πρέπει ή 

όταν δεν είμαι αρκετα δραστήρια! 

Τότε δε νιώθω καλά, με πιάνει δίψα, 
αναπνέω γρήγορα, πονάει το στομάχι μου 
ή κάνω εμετό. Θα πρέπει να πιω πολύ νερό 

και να πάρω ινσουλίνη.
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Διατροφή
Μπορώ να τρώω ότι και τα υπόλοιπα παιδιά της 

ηλικίας μου αλλά είναι σημαντικό να τρώω όλες τις 
ομάδες τροφίμων. Η κάθε μία ομάδα τροφίμων 

συνεισφέρει διαφορετικά σε ενέργεια και θρεπτικά
συστατικά που χρειάζομαι. Πρέπει να τρώω τρία 

ισορροπημένα κύρια γεύματα και ενδιάμεσα 
μικρογεύματα.

Η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ 
σημαντική γιατί επηρεάζει το πόσο καλά 

νιώθω καθώς και την ινσουλίνη μου. Η δόση 
της ινσουλίνης αλλάζει ανάλογα με

την πρόσληψη υδατανθρακών. 

Θυμάμαι πάντα ότι η τροφή αυξάνει τη 
γλυκόζη στο αίμα ενώ η ινσουλίνη και η 

άσκηση τη μειώνει.
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Η σωματική δραστηριότητα μειώνει τα 
επίπεδα της γλυκόζης αίματος. 

Φροντίζω πριν την άσκηση να μετρήσω 
την τιμή της γλυκόζης και είτε τρώω 

κάποιο σνακ είτε ελαττώνω την ινσουλίνη 
μου για να μη πάθω υπογλυκαιμία. 

ΠΑΝΤΑ έχω μαζι μου κάποιο σνακ ή χυμό 
σε περίπτωση που χρειαστεί!

 Άσκηση
Η άσκηση είναι σημαντική για τη 
διατήρηση της υγείας, είτε έχουμε 
διαβήτη είτε όχι...

Ακόμα και εάν δεν αθλούμαι 
καθημερινά, παραμένω δραστήριος 
με άλλους τρόπους:

Περπάτημα από και προς το 
σχολείο,

Χορός,

Παιχνίδι ή κυνηγητό,

Βόλτα στο πάρκο,

Ποδήλατο.
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Διαχείριση του διαβήτη
στο σχολείο

Συμβουλές για γονείς και δασκάλους
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Το παιδί με διαβήτη μπορεί να 
συμμετάσχει σε όλες τις 
δραστηριότητες του σχολείου και 
μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και ένα παιδί 
χωρίς διαβήτη.

Η διαχείριση του διαβήτη συνεχίζεται 
και κατά τη διάρκεια του σχολείου. Το 
παιδί στο διάλειμμα και σε κάθε γεύμα 
θα πρέπει να μετρήσει την τιμή 
γλυκόζης, να χορηγήσει την 
απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης και 
μετά να καταναλώσει το γεύμα του.

Ένα παιδί με διαβήτη χρειάζεται να έχει 
ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς 
πρόσβαση σε νερό και τουαλέτα.

Ένα παιδί με διαβήτη μπορεί να χρειαστεί 
να φάει κολατσιό εκτός των 
προγραμματισμένων ωρών γεύματος.
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Είναι απαραίτητη η μέτρηση της γλυκόζης 
πάντα πριν από τη γυμναστική ώστε να 
διαχειριστεί το παιδί αντίστοιχα τη 
θεραπεία.

Ειναι απαραίτητο στο σχολικό περιβάλλον 
να αναγνωρίζονται τα συμπτώματα της 
υπογλυκαιμίας. Σε περίπτωση βαριάς 
υπογλυκαιμίας ενδέχεται το παιδί να 
χρειάζεται βοήθεια.

Ιδιαίτερα απαραίτητη είναι και η 
ενημέρωση όλων (μαθητών και 
εκπαιδευτικών) για τον διαβήτη.

Είναι ο διαβήτης μεταδοτικός;

Ο διαβήτης δεν είναι μεταδοτικός.

Θεραπεύεται ο διαβήτης;

Ο διαβήτης δεν θεραπεύεται, όμως 
αντιμετωπίζεται. Τα παιδιά που έχουν 

διαβήτη είναι υγιή παιδιά που τους 
λείπει η ινσουλίνη.

Γιατί κάποια παιδιά εμφανίζουν διαβήτη;

Κανείς δεν γνωρίζει. Δεν υπάρχει κάτι που 
μπορούμε να κάνουμε για προλάβουμε 

την εμφάνιση διαβήτη.

Συχνές ερωτήσεις
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Τί πρέπει να τρώει ένα παιδί με διαβήτη; 
Μπορεί να φάει γλυκά;

Τα παιδιά με διαβήτη μπορούν να φάνε ότι 
τρώνε και τα υπόλοιπα παιδιά ακόμη και 
γλυκά. Χρειάζονται για κάθε γεύμα την 

απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης. 

Μπορεί ένα παιδί με διαβήτη να φάει 
στο εστιατόριο ή να πάει εκδρομή;

Τα παιδιά με διαβήτη μπορούν να 
συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και 

εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να 
ρυθμίζουν τη γλυκόζη τους.

Μπορεί ένα παιδί με διαβήτη να κάνει 
αθλητισμό;

Τα παιδιά με διαβήτη μπορούν να 
συμμετέχουν σε όποιο άθλημα τους αρέσει. 
Υπάρχουν αρκετοί πρωταθλητές που έχουν 

διαβήτη.
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