
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ  ΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ 

υγγραφείσ: 
 
Κωςτοπούλου τεφανία  
ακκά Υωτεινή 
Νικολακάκοσ ωτήριοσ 
κεντέρησ Νικόλαοσ                       ΠΑΡΣΗ 
Σςέτησ Αλέξανδροσ                           2015 

 

Περιφερειακή Ενότητα 
Νομού Σρικάλων 
Δ/ΝΗ   ΤΓΕΙΑ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
                                                 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
   Θεςμοί τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ κεντρικήσ Κυβέρνηςησ φιλικοί ςτο παιδί 
 

 

 



ακταρώδης Γιαβήηης  

= 

 Σρόπος Εφής  

  



Ο ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ 
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΣΑΙ:  

 Απηνέιεγρν επηπέδσλ ζαθράξνπ.  

    

 

                       Γλσκομεηρηηής   

 

 



υμμετοχή του μαθητή ςτη 
φροντίδα του Δ: 
Παιδιά προςχολικήσ ηλικίασ 

 

Παιδιά δημοτικού ςχολείου 

 

Παιδιά μεγαλύτερησ ηλικίασ 

 



 Φνξήγεζε ηλζνπιίλεο.  

 

                  Πένα τορήγηζης ινζοσλίνης 

 

 

 



 Υγηεηλή Γηαηξνθή.  

 

 

 

 Άζθεζε.  

 

 

 

 Χπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο.  



ΕΠΙΠΛΟΚΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΣΗ 

Άμεζες επιπλοκές: 

• Υπνγιπθαηκία  

• Υπεξγιπθαηκία  
 

 
 

Απώηερες επιπλοκές: 

• Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα  

• Νεθξνπάζεηα  

• Νεπξνπάζεηα 

• Αγγεηνπάζεηα 



ΤΠΟΓΛΤΚΑΙΜΙΑ  

Ο όξνο ππνγιπθαηκία ππνδειώλεη επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα 

ρακειόηεξα από ην θπζηνινγηθό (ζσνήθφς κάηφ από 60mg/dl).  
 

ΑΙΣΙΑ 

Τα αίηηα πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ππνγιπθαηκία είλαη: 
 

 Υπεξβνιηθή δόζε Ιλζνπιίλεο. 

 Μεησκέλε πξόζιεςε ηξνθήο. 

 Καζπζηέξεζε ή παξάιεηςε γεύκαηνο.  

 Έληνλε κπτθή άζθεζε. 



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ  

Τα πξώηα ζπκπηώκαηα ππνγιπθαηκίαο κπνξεί λα είλαη έλα ή 

πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα:  
 

 Φινκάδα  

 Έληνλε αίζζεζε πείλαο, πόλνο ζην ζηνκάρη  

 Πνλνθέθαινο  

 Δθίδξσζε  

 Τξόκνο  

 Θάκβνο όξαζεο, δηπισπία  



 Αζπλήζηζηε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο. 

 Αζπλήζηζηε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαη ίζσο ζηελ 

νκηιία. 

 Αζάθεηα θαη αληθαλόηεηα ζε απάληεζε εξσηήζεσλ.  

 Μνλόηνλε νκηιία. 

 Βξαδύηεηα ζηηο αληηδξάζεηο.  

 Απάζεηα ή ππλειία. 

 Αδηθαηνιόγεην πείζκα.  

 Τν παηδί θιαίεη κε δπζθνιία δίρσο πξαγκαηηθό ιόγν.  



Η θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηεο ππνγιπθαηκίαο είλαη ε  

πρόληυη. 

 

Απηό ζεκαίλεη όηη ην δηαβεηηθό παηδί: 

 Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείπεη γεύκαηα νύηε λα ηξώεη 

ιηγόηεξν από ην θαλνληθό. 

 Θα πξέπεη λα ηξώεη πεξηζζόηεξν όηαλ πξόθεηηαη λα 

αζθεζεί. 

 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 
ΤΠΟΓΛΤΚΑΙΜΙΑ 



   Σηελ πεξίπησζε πνπ, παξόια απηά, ζπκβεί ππνγιπθαηκία 

πξέπεη  ην δηαβεηηθό παηδί λα ιάβεη ακέζσο γιπθόδε ή 

δάραξε. 

 

 Γηζθία γιπθόδεο. 

 Φπκό θξνύησλ. 

 Λεκνλάδα . 

 Νεξό κε δάραξε. 

 ΓΔΝ ΓΗΝΟΤΜΔ ΠΟΣΔ ΚΑΡΑΜΔΛΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ!!! 

 

   Ακέζσο κεηά δίλνπκε δπν - ηξία κπηζθόηα δηαίηεο  (diet 

crackers) ή κία θέηα ςσκί ή έλα θξνύην ή ζάληνπηηο. 



ΜΖΝ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΔ ζην παηδί κε Σαθραξώδε Γηαβήηε 

λα θάεη θάηη ζηελ ηάμε ή ζην ιεσθνξείν εθόζνλ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο ππνγιπθαηκηθνύ 

 επεηζνδίνπ.  



Αν σπάρτει αμθιβολία ζτεηικά με ηα ζσμπηώμαηα ηοσ 

παιδιού είναι θρόνιμο να ενεργήζεηε ζαν να επρόκειηο 

για σπογλσκαιμία.  



 

 

ΟΒΑΡΗ ΤΠΟΓΛΤΚΑΙΜΙΑ 

 Αλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πνπ δελ κπνξεί λα 

ιάβεη γιπθόδε ή δάραξε ηόηε ζπληζηάηαη ε έλεζε 

γιπθαγόλεο GLUCAGEN. 



ΠΟΣΕ ΜΗΝ ΔΙΝΕΣΕ ΤΓΡΑ ΈΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΤ 
ΕΙΝΑΙ Ε ΚΩΜΑΣΩΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ!! 

 Αλ δελ ππάξρεη γιπθαγόλε, ηόηε πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε 

βξεγκέλεο δάραξεο ή κειηνύ κε ην δάθηπιν ηνπ ρεξηνύ 

ζην δηάζηεκα κεηαμύ παξεηάο (κάγνπινπ) θαη 

νδνληνζηνηρίαο κε παξάιιειε κάιαμε ηεο παξεηάο κε ην 

άιιν ρέξη. 

 

 

 



 Μόιηο ην παηδί επαλαθέξεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ δώζηε ρπκό 

κε κπηζθόηα θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνπο γνλείο ή 

θεδεκόλα ηνπ παηδηνύ γηα λα ην παξαιάβνπλ.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ! 



ΤΠΕΡΓΛΤΚΑΙΜΙΑ 

   Έιιεηςε ηλζνπιίλεο, ε νπνία αλαγθάδεη ηνλ νξγαληζκό λα 

παξάγεη από ηα ιίπε όμηλεο νπζίεο (ηα νμνληθά ζώκαηα) 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ νξγαληζκό γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο γιπθόδεο. 

 

άκταρo αίμαηος > 250 mg/dl 



ΑΗΣΗΔ 
 

 Αλεπαξθήο δόζε Ιλζνπιίλεο (ιάζνο δόζε ή απώιεηα 

Ιλζνπιίλεο). 

 Παξάιεηςε δόζεο ηλζνπιίλεο.  

 Φπζηθόο ή ςπρηθόο ηξαπκαηηζκόο (αηύρεκα, stress). 

 Λνίκσμε.  

 Μεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα (ηειεόξαζε, Η.Υ). 

 



      ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ  
 

 Πνιπνπξία 

 Πνιπδηςία 

 Κόπσζε 

 Υπλειία  

 Μείσζε όξεμεο  

 

      Οδηγίες:  

 Αθήζηε ην παηδί λα πηεη λεξό θαη λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα.  

 Δλεκεξώζηε ηνπο γνλείο.  



ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ! 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ!!! 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΟΒΑΡΖ ΤΠΔΡΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

 

 Αθπδάησζε (μεξή γιώζζα, δέξκα μεξό). 

 Αλαπλνή βαζηά θαη ζπρλή.  

 Απόπλνηα νμόλεο (ε αλαπλνή κπξίδεη όπσο από ζάπηα κήια). 

 Σπρλά λαπηία θαη έκεηνη (κεξηθέο θνξέο πόλνο ζηελ θνηιηά). 

 



 

 

Για την ομαλή ςυμμετοχή των παιδιών με Διαβήτη 
ςτισ 

 ςχολικέσ δραςτηριότητεσ χρειάζεται ενημέρωςη, 

 εκπαίδευςη και ευαιςθητοποίηςη των 
εκπαιδευτικών. 

 

Η ςτενή ςυνεργαςία μεταξύ οικογένειασ, 
επαγγελματιών υγείασ και ςχολείου εξαςφαλίζει 

 ένα αςφαλέσ εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί 
με 

 Διαβήτη. 
  



Ευχαριςτώ για την προςοχή 
ςασ!!! 


