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Αγαπητοί φίλοι, καλό υπόλοιπο κα-
λοκαιριού.

Το παρόν τεύχος, μας βρίσκει στο 
μέσον ήδη του καλοκαιριού και των 
διακοπών. Πάνω από όλα όμως, εύ-
χομαι να μας βρίσκει όλους καλά, 
υγιείς, ξέγνοιαστους και λίγο πιο χα-
λαρούς από όλα.

Νέο πολιτικό σκηνικό στην χώρα, 
μετά από την τελευταία εκλογική ανα-
μέτρηση και νέα ηγεσία. Αλλαγές επί-
κεινται σε πολλούς τομείς και φυσικά 
και στην υγεία. Είναι λοιπόν ώρα για 
όλους μας να ασχοληθούμε σοβαρά 
και ενεργά ώστε σαν σύλλογος να 
έχουμε αιτήματα και να κάνουμε πα-
ρεμβάσεις ώστε να γίνουν θετικές και 
ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα της 
υγείας. Να διατηρηθούν όσα θετικά 
είχαν προκύψει έως τώρα και να κερ-
δηθούν ακόμη περισσότερα.

Ο ρόλος των συλλόγων εκτός της 
ενημέρωσης και της ευαισθητοποί-

ησης της κοινωνίας είναι και αυτός. 
Ο σύλλογός μας να αποτελέσει τον 
φορέα που θα συγκεντρώσει και θα 
αφουγκραστεί τις ανάγκες και τα ζη-
τήματα που απασχολούν τα μέλη του 
και γενικότερα τα μέλη της γλυκιάς 
κοινότητας και εν συνεχεία, με καίρι-
ες παρεμβάσεις και σοβαρές και ολο-
κληρωμένες προτάσεις, σε φορείς της 
κυβέρνησης, είτε άμεσα είτε μέσω της 
ομοσπονδίας μας, να προσπαθήσει να 
επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές νό-
μων και εγκυκλίων, ώστε όλοι οι άν-
θρωποι με διαβήτη να απολαμβάνουν 
θετικών και ευεργετικών καταστάσε-
ων.

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που 
η ενασχόληση με τον σύλλογό μας 
είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. 
Η ομαδικότητα είναι μονόδρομος. Για 
μια ακόμη φορά, καλούμε τα μέλη 
μας να μας κοινωνήσουν τους προ-
βληματισμούς τους, τα ζητήματα που 

τους απασχολούν, τις ιδέες και τις 
προτάσεις τους, ώστε η Π.Ε.Ν.ΔΙ. να 
αποτελέσει τον μοχλό πίεσης στην νέα 
κυβέρνηση, όπως έκανε σε όλες τις 
κυβερνήσεις, ώστε να συντελεστούν 
θετικές και μεγάλες αλλαγές. Εξάλ-
λου, «Από ομονοίης τα μεγάλα έργα.» 
(Δημόκριτος)

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και 
καλό υπόλοιπο διακοπών σε όλους 
λοιπόν. Φροντίστε να γεμίσετε μπα-
ταρίες και να δώσετε στον οργανισμό 
σας την απαραίτητη ξεκούραση και 
ανανέωση, ώστε να αντεπεξέλθει στις 
προκλήσεις της υπόλοιπης χρονιάς. 

Σπύρος Αθανασίου

Μήνυμα του προέδρου
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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΑΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ

σε αυτόν τον       
     είµαστε 
όλοιµαζί

Η Π.Ε.Ν.∆Ι. Ιδρύθηκε στις 6-11-1994 από γονείς παιδιών µε νεανικό διαβήτη, από µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας 
αλλά και από απλούς ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο αντικείµενο του σακχαρώδους διαβήτη. Πολλά χρό-
νια τώρα ωστόσο ο σύλλογός µας έχει ανοίξει τις αγκάλες του και σε ανθρώπους µε διαβήτη τύπου 2. Από το 1997 είναι 
µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας ∆ιαβήτη (ΕΛ.Ο.∆Ι.), η οποία ιδρύθηκε από την ένωση της Π.Ε.Ν.∆.Ι. τους τρεις µεγαλύτε-
ρους συλλόγους της χώρας µας (Π.Ε.∆., Π.Ε.Α.Ν.∆. και ΓΑΛΗΝΟΣ) 

Η ενηµέρωση των ατόµων µε διαβήτη, των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, η παροχή βοήθειας 
σε άπορες οικογένειες, η παρέµβαση στην πολιτεία ή σε κρατικούς φορείς για θέµατα που αφορούν τους νέους αυτής της 
κατηγορίας όπως είναι η µόρφωση, η περίθαλψη, η στράτευση, η ασφάλιση, η εργασία κ.λ.π., η συνεργασία και η συµµετοχή 
σε κάθε είδους ερευνητικές προσπάθειες, η ενηµέρωση σε ζητήµατα νοµοθεσίας καθώς και η κάθε µορφής στήριξη ακόµη 
και σε ιδιαίτερες ατοµικές καταστάσεις ανθρώπων µε διαβήτη είναι µερικοί από τους σηµαντικότερους σκοπούς αυτού τού 
συλλόγου. Βασική µας αντίληψη είναι ότι όλοι µαζί µπορούµε!

Ιστορικό

Ο σύλλογός µας δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο του διαβήτη και της επικοινωνίας του στο κοινωνικό σύνολο µε διορ-
γάνωση εκδηλώσεων – οµιλιών αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις µε καλεσµένους ιατρούς και λοιπούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες υγείας, που σχετίζονται µε τον σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και την έκδοση του ενηµερωτικού περιοδικού 
«Το βήµα της Π.Ε.Ν.∆Ι»

• Στήριξη των ατόμων με διαβήτη και των οικογενειών τους.
• Ενημέρωση των ατόμων με διαβήτη και της κοινωνίας γενικότερα.
• Αντιμετώπιση δυσχερειών και προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπί-
σουν άτοµα µε διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο κλπ.
• Ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία που διέπει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα ανθρώπων µε διαβήτη.
• Στήριξη άπορων ατόμων με διαβήτη.
• Διαβίβαση αιτημάτων και ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με τον σακ-
χαρώδη διαβήτη σε φορείς και υπηρεσίες της πολιτείας.
• Παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν τον σακχαρώδη διαβήτη και δι-
εκδίκηση παροχών και ευεργετηµάτων για τους ανθρώπους µε σακχαρώδη 
διαβήτη.

∆ράσεις - Στόχοι - Σκοπός της Π.Ε.Ν.∆Ι.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ:

Ο σύλλογός µας, πάνω από όλα 
είναι εδώ για να τονίσει ότι σε 
αυτό το κοµµάτι της ζωής µας 
που λέγεται σακχαρώδης διαβή-
της δεν είσαι µόνος. 

Βασικοί στόχοι του συλλόγου µας είναι:

όλοι µαζί µπορούµε! 
∆ηµητρίου Χατζή 63, Αµπελόκηποι, Ιωάννινα

Τηλ/ fax: 26510 73634, Email: enosidiaviti@gmail.com
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Eυχαριστίες

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Ο σύλλογός μας θα ήθελε να ευχαριστή-
σει θερμά τους φορείς και τις εταιρείες 

που βοήθησαν και βοηθούν πάντα τις 
δράσεις και την πορεία του.

Επίσης, ανθρώπους με ευαισθησία που 
διαδίδουν το μήνυμά μας, όπως ο Χρήστος 

Παπαϊωάννου, ο οποίος άφησε τα χρώ-
ματα της Vitex Running Team και στον 8ο 

Ημιμαραθώνιο Αθηνών έτρεξε με το tshirt 
της Π.Ε.Ν.ΔΙ.

Ευχαριστούμε πολύ Χρήστο!
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Ανακοινώσεις

1.	ΝΕΟ SITE Π.Ε.Ν.ΔΙ.

Ανακοινώσεις

Εδώ και λίγες ημέρες ο σύλλογός 
μας διαθέτει νέα ιστοσελίδα, η 

οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη 
προώθηση και επίτευξη των σκο-
πών της Π.Ε.Ν.ΔΙ., ενώ θα έχει μια 
πιο σύγχρονη και ποιοτική εμφάνι-
ση. 

Επισκεφτείτε όλοι την σελίδα μας 
στην διεύθυνση: 

www.pendi.org

2.	12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛ.Ο.ΔΙ.
Το 12ο Πανελλήνιο Συ-

νέδριο Διαβήτη ΕλΟΔΙ 
| Καλαμπάκα θα διεξαχθεί 
στις 9-10 Νοεμβρίου 2019 
(Σάββατο και Κυριακή) στο 
ξενοδοχείο Amalia Hotel 
Kalampaka. Οι κρατήσεις 
των συνεδριακών πακέτων 
-που περιλαμβάνουν μετα-
φορά (οδικώς) από και προς 
τις έδρες των σωματείων-
μελών της ΕλΟΔΙ, διαμονή 
με πρωινό σε αμερικάνικο 
μπουφέ, καφέ κατά την έναρ-
ξη του συνεδρίου, το δείπνο 
του Σαββάτου (9/11) με πλή-
ρες πακέτο ποτών και ανα-

ψυκτικών, σνακ το μεσημέρι 
της Κυριακής (10/11) και όλο 
το έντυπο υλικό της εκδήλω-
σης- γίνονται μέσω του συλ-
λόγου μας.

Η κράτηση θεωρείται ολο-
κληρωμένη μόνο όταν εξο-
φληθεί πλήρως. Μόνη η εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος δεν 
αρκεί για να εξασφαλίσετε 
τις μειωμένες τιμές που προ-
σφέρονται στις πρώτες φά-
σεις κρατήσεων.
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Πρόγραμμα

Τ
ο πρόγραμμα Young 
Leaders in Diabetes 
(YLD) διοργανώνεται 
από το  2011 κάθε δύο 

χρόνια στα τέλη Νοεμβρίου – 
αρχές Δεκεμβρίου με αφορ-
μή το Παγκόσμιο Συνέδριο 
Διαβήτη. Το 1ο ύLD πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ντουμπάι των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων (2011), ακολούθησε η 
Μελβούρνη της Αυστραλίας 
(2013), έπειτα το Βανκούβερ 
στον Καναδά (2015), το Άμπου 
Ντάμπι στα ΗΑΕ (2017), ενώ 
την πέμπτη έκδοση του προ-
γράμματος θα φιλοξενήσει 
φέτος η Νότια Κορέα στο 
Μπουσάν. Η χώρα μας συμ-
μετέχει ενεργά από το 2013 
με εκπροσώπους τους Κων-

σταντίνα Μπουμάκη, Γιώργο 
λιονάκη, Γιάννη Ζαμπετάκη, 
Δημήτρη Καπερδανάκη και 
Αθηνά Τζαμουράνου.

Το πρόγραμμα YLD έχει 
τρεις βασικούς στόχους: να 
δημιουργήσει ανθρώπους – 
πρότυπα για τους υπόλοιπους 
νέους με διαβήτη που θα τους 
εκπροσωπούν και θα τους 
υπερασπίζονται με σθένος· 
να αναδείξει το πόσο σπου-
δαίο είναι να υπάρχουν τέτοια 
συλλογικά, πολυπολιτισμικά 
προγράμματα για τη διαβητι-
κή κοινότητα· να επιτύχει την 
καλύτερη δυνατή συνεργασία 
των εθνικών ομοσπονδιών 
τόσο μεταξύ τους όσο και με 
τη διεθνή. Δεν απαιτούνται 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) έχει 
δημιουργήσει την τελευταία δεκαετία μία 
μοναδική πλατφόρμα εκπαίδευσης και έκ-
φρασης νέων με διαβήτη, δίνοντας τους 
εφόδια για να γίνουν οι επόμενοι δυναμικοί 
εκπρόσωποι της κοινότητάς μας. 

Young Leaders 
in Diabetes

Δημήτρης καπερδανάκης
Diabetes blogger

IDF Young Leader in Diabetes
Γραμματέας Συλλόγου Διαβητικών 

Νομού Έβρου
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εξειδικευμένα προσόντα για 
να μπορέσει κάποιος να γίνει 
Young Leader. Αρκεί να είναι 
από 18 έως 25 ετών, να έχει 
ο ίδιος διαβήτη και να μιλά 
(καλά) αγγλικά. Φυσικά θα 
πρέπει να μπορεί να διαθέσει 
μέρος του ελεύθερου  του χρό-
νου για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του προγράμματος, 
να είναι δημιουργικός και να 
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής για το 
πρόγραμμα ανοίγουν μια φορά 
κάθε δύο χρόνια. Το επόμενο 
κάλεσμα για εκδήλωση ενδι-
αφέροντος θα γίνει στις αρχές 
του 2021. 

Η καθοδήγηση που πα-
ρέχεται στους υποψήφιους 
Young Leaders είναι διαρ-
κής και δεν περιορίζεται στην 
εβδομάδα εκπαίδευσης πριν 
το Παγκόσμιο Συνέδριο Δια-
βήτη. Μέσα από workshops, 
projects και διαδικτυακά σε-
μινάρια εξοικειώνονται με 
τον δημόσιο λόγο, μαθαίνουν 
να σχεδιάζουν καμπάνιες, να 
επικοινωνούν με φορείς, να 
αναζητούν υποστηρικτές και 
να εφαρμόζουν βασικές επι-
στημονικές γνώσεις για τον 
διαβήτη. Βασική υποχρέωση 
του Young Leader είναι να 
εκπληρώσει μέσα στα 2 χρό-
νια της εκπαίδευσής του μια 

αποστολή σε τοπικό ή εθνικό 
επίπεδο. Να υλοποιήσει δηλα-
δή μία ιδέα που θα βοηθήσει 
τα άτομα με διαβήτη στον τόπο 
του (όπως μια εκδήλωση, μια 
εκστρατεία ενημέρωσης κ.α.). 
Στην Ελλάδα, η Κωνσταντί-
να, ο Γιώργος και ο Γιάννης, 
μέλη του Παγκρήτιου Συλλό-
γου για τον Νεανικό Διαβήτη 
(ΠΑ.Σύ.ΝΕ.Δ.) έχουν διοργα-
νώσει ενημερωτικές ομιλίες 
και υποστήριξαν το ανέβασμα 
της επιτυχημένης θεατρικής 
παράστασης «Ο Παντεσπάνι-
ους και Εγώ» στο Ηράκλειο. 
Ο Δημήτρης, μέλος του Συλ-
λόγου Διαβητικών Ν. Έβρου 
(Σύ.Δ.Ν.Ε.), πραγματοποι-
εί έως το τέλος του 2019 το 
GOODMovement, ένα διαδι-
κτυακό project με στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού 
σε θέματα καθημερινής συμ-
βίωσης με τον διαβήτη, με 
έμφαση στην ψυχολογική διά-
σταση της πάθησης.

Μάθε περισσότερα για το 
πρόγραμμα Young Leaders 
in Diabetes στο idf.org και στο 
Facebook (ύοung Leaders in 
Diabetes – YLD). Για αναλυτι-
κές πληροφορίες μη διστάσεις 
να απευθυνθείς στην Ελληνι-
κή Ομοσπονδία Διαβήτη και τα 
email info@elodi.org και 
international@elodi.org 
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Σ
ε όλες τις μορφές του 
Σακχαρώδη Διαβή-
τη, οι «εμπλεκόμενοι», 
π ρ ο β λ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι 

πολύ συχνά για την ομάδα τρο-
φίμων που ακούει στο όνομα 
«υδατάνθρακες». Αυτό συμβαί-
νει γιατί είναι η κύρια πηγή 
ενέργειας για τον άνθρωπο, εί-
ναι συνήθως παρόντες σε κάθε 
γεύμα σε μεγάλη περιεκτικότη-
τα, και η υπερκατανάλωσή τους 

συνδέεται με αύξηση του σωμα-
τικού βάρους.

Οι υδατάνθρακες, οι πρωτε-
ΐνες και τα λίπη, είναι γνωστά 
ως μακροθρεπτικά συστατικά. 
Αυτά τα συστατικά, αποτελούν 
ένα πλήρες γεύμα και θερμιδικό 
περιεχόμενο, το οποίο παρέχει 
ενέργεια στο ανθρώπινο σώμα 
για να μπορεί να εκπληρώσει 
οποιαδήποτε λειτουργία του. Οι 
υδατάνθρακες είναι απαραίτη-

τοι καθημερινά, αφού:

• Διαδραματίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο 
στην δομή και λει-
τουργία των κυττάρων, 
των ιστών, αλλά και 
των οργάνων

• Αποτελούν την 
κύρια και άμεση πηγή 

ενέργειας στο σώμα (με τη 
μορφή γλυκόζης)

• Είναι το κύριο καύσιμο 
του εγκεφάλου

• Δομούν την βάση της Με-
σογειακής Πυραμίδας, που 
σημαίνει ότι συστήνεται η κα-
θημερινή τους κατανάλωση

• Η πρόσληψή τους θα πρέ-
πει να αποτελεί το 45%-55% 
της καθημερινής πρόσληψης 
θρεπτικών συστατικών.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 
κάποιοι βασικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν την εξισορρό-
πηση του σακχάρου μέσα στην 
ημέρα, όπως:

• ο Γλυκαιμικός Δείκτης 
των τροφίμων (ΓΔ)

• η ποσότητα των φυτικών 
ινών που περιέχονται σε κά-
ποιο τρόφιμο

• η συχνότητα των γευμά-
των

• η άσκηση
• η φαρμακευτική αγωγή
• άλλοι παράγοντες (π.χ. 

αδιαθεσία, άλλες παθολογικές 
καταστάσεις).

Άρθρο

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
   ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια 
πολυπαραγοντική νόσος, η οποία έχει 

ραγδαία εξέλιξη ανά τον κόσμο, 
ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ιφιγένεια Χιονίδη
διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc

Βασικές αρχές 
για καλή ρύθμιση

&
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Είδος 
Υδατανθράκων

Οι υδατάνθρακες χωρίζο-
νται σε απλούς (π.χ. κρυσταλλι-
κή ζάχαρη, το λευκό ψωμί) και 
σε σύνθετους (π.χ. προϊόντα 
ολικής άλεσης, λαχανικά). Οι 
σύνθετοι υδατάνθρακες υπερτε-
ρούν στην περιεκτικότητα των 

φυτικών ινών και έτσι βοηθούν 
στην καθυστέρηση της πέψης. 
Περιέχουν περισσότερα θρε-
πτικά συστατικά, συμβάλλουν 
στην μείωση της «κακής» χολη-
στερόλης και στην αύξηση της 
«καλής». Στην περίπτωση του 
σακχάρου, έχουν καρδιοπρο-
στατευτική ιδιότητα και συμ-
βάλλουν στη εξισορρόπηση της 
γλυκαιμίας.

Συχνότητα 
Γευμάτων

Πέρα από την πολύ σημα-
ντική συμβολή των μικρών και 
συχνών γευμάτων στην αύξη-
ση του μεταβολισμού, υπάρχει 
εξαιρετική συμβολή και την 
εξισορρόπηση της γλυκαιμίας 

Ενδεικτικά κάποια τρόφιμα με διάφορες διακυμάνσεις ΓΔ:Γλυκαιμικός Δείκτης

Ο Γλυκαιμικός Δείκτης 
ενός τροφίμου, δείχνει πόσο 
γρήγορα ανεβαίνει η γλυκόζη 
στο αίμα, αφού καταναλωθεί 
ένα τρόφιμο και επηρεάζεται 
από: τον βαθμό ωρίμανσης 
των τροφίμων (π.χ. μπανάνα), 
την ποσότητα φυτικών ινών 
(π.χ. δημητριακά/ ψωμί ολικής 
άλεσης), ο τρόπος και ο χρό-
νος μαγειρέματος (π.χ. μακα-
ρόνια «αλ ντέντε»), τα συστατι-
κά (π.χ. λίπος/ λεμόνι σε ένα 
φαγητό).



αλλά και την αποφυγή εμφάνι-
σης των υπογλυκαιμιών. Αυτό 
συμβαίνει γιατί στις 2 ώρες, 

αφού έχει την υψηλότερη 
τιμή της σε εκείνη την 

χρονική στιγμή, αρχί-
ζει και πέφτει η συ-
γκέντρωση της γλυ-
κόζης στο αίμα, οπότε 
συστήνεται η κατανά-
λωση μικρού γευμα-

τιδίου για να κρατήσει 
πιο σταθερό το σάκχαρο 

έως το επόμενο μεγάλο γεύ-
μα. Το ενδιάμεσο αυτό γευματί-
διο θα πρέπει να είναι χαμηλού 
γλυκαιμικού δείκτη και να πε-
ριέχει 10-15 γρ. υδατάνθρακα 
(π.χ. ένα μήλο).

Ετικέτες Τροφίμων

Στις ετικέτες των τροφίμων 
αναφέρονται τα συστατικά που 
περιέχονται στο κάθε προϊ-
όν, όπως η ποσότητα υδαταν-
θράκων, λιπών, θερμίδων, 

συστατικών που μπορεί να 
προκαλούν αλλεργίες ή συστα-
τικά που θα έπρεπε κάποιος να 
αποφεύγει ανάλογα τις ανάγκες 
του (π.χ. αλάτι). Αυτό είναι ιδι-
αίτερα βοηθητικό για άτομα με 

σάκχαρο, αφού μπορούν να 
υπολογίσουν άμεσα την ποσό-
τητα υδατανθράκων που θα κα-
ταναλώσουν.

Άσκηση

Τα άτομα με Σακχαρώδη 
Διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι 
ακολουθούν διατροφική αντι-
μετώπιση ή λαμβάνουν ως θε-

ραπεία Μετφορμίνη ή Ακαρ-
βόζη, δεν χρειάζεται να κάνουν 
κάποια μετατροπή στην θερα-
πεία τους ή στην διατροφή τους 
προ άσκησης. Άτομα, όμως, 
που λαμβάνουν Ινσουλίνη ή 
άλλη φαρμακευτική αγωγή, θα 
πρέπει να προγραμματίζουν την 
ώρα της άσκησης και να λαμβά-
νουν μικρές ποσότητες απλών 
υδατανθράκων για να αποφύ-
γουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμί-
ας.

Στην περίπτωση των ατό-
μων με Διαβήτη Τύπου 1, θα 
πρέπει να γίνεται σωστός προ-
γραμματισμός για την ώρα που 
θα πραγματοποιείται η άσκηση, 
ώστε να αποφεύγεται σε δια-
στήματα τα οποία η ινσουλίνη 
έχει την υψηλότερη δράση της.

Επίσης, θα πρέπει να γίνε-
ται η απαραίτητη μείωση στην 
ινσουλίνη και να καταναλώνο-
νται υδατάνθρακες με χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη (π.χ. μήλο) 
2-3 ώρες πριν την άσκηση. Σε 
περίπτωση που η τιμή του σακ-
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χάρου είναι πολύ υψηλή (>250 
mg/dL) ή πολύ χαμηλή (<100 
mg/dL), η άσκηση θα πρέπει 
να αποφεύγεται. Αν η άσκηση 
διαρκεί αρκετά, συνίσταται η 
λήψη απλών υδατανθράκων. 
Στο τέλος της άσκησης, θα πρέ-
πει να γίνεται αναπλήρωση των 
υδατανθράκων μέσα στα επό-
μενα 30-60 λεπτά από την ολο-
κλήρωσή της, με υψηλού γλυ-
καιμικού δείκτη τρόφιμα (π.χ. 
Μπανάνα). Η ενυδάτωση είναι 
πολύ σημαντική, για αυτό πριν, 
κατά την διάρκεια αλλά και μετά 

το τέλος της άσκησης θα πρέπει 
να καταναλώνεται αρκετό νερό.

Υπογλυκαιμία

Όταν η τιμή τους σακχά-
ρου είναι κάτω από 70 mg/
dL μπορεί να παρατηρηθεί 
κάποιο από τα συμπτώματα της 
υπογλυκαιμίας, όπως:

• Εφίδρωση
• Τρόμος
• Πονοκέφαλος

• Ταχυκαρδία
• Έντονη πείνα
• Αδυναμία συγκέντρωσης
• Σπασμοί
• Σύγχυση
• Κόπωση

Πιθανοί λόγοι υπογλυκαιμίας 
μπορεί να είναι:

• Η παράληψη ενός γευμα-
τιδίου, με αποτέλεσμα αρκετές 
ώρες σε νηστεία

• Αποφυγή κατανάλωσης 
υδατανθράκων στο προηγού-
μενο γεύμα

• Κατανάλωση αλκοόλ, ιδι-
αιτέρως χωρίς την κατανάλωση 
υδατανθράκων

• Υπερεκτίμηση δό-
σης ινσουλίνης ως προς 
την ποσότητα υδατανθρά-
κων που καταναλώθηκαν. 

Αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας:

Σε περίπτωση υπογλυκαιμί-
ας, συνίσταται η κατανάλωση 
15 – 20 γρ. «απλών» υδαταν-
θράκων, οι οποίοι δεν θα πρέ-
πει να συνδυαστούν με λίπος, 
αφού καθυστερεί την αύξηση 
της γλυκαιμίας. Π.χ.:

• ½ ποτήρι χυμού
• 1 σακουλάκι/ σωληνάριο 

ζάχαρης
• 1 συσκευασία ειδικού τζελ 

τύπου Transcend.

Σε περίπου 15’ θα πρέπει να 
γίνει ξανά μέτρηση του σακχά-
ρου και

➢ Εάν η τιμή είναι κάτω του 
80 mg/dL, θα πρέπει να γίνει 
επανάληψη χορήγησης 15-20 
γρ. «απλών» υδατανθράκων».

➢ Αν όμως είναι μεγαλύτερη 
του 80 mg/dl, συστήνεται η συ-
νέχιση κατανάλωσης γευμάτων 
κανονικά, εκτός αν το επόμενο 
γεύμα είναι σε μεγάλη χρονική 
απόσταση, οπότε συστήνεται η 
λήψη ενός μικρού γεύματος πε-
ριεκτικότητας 15-20 γρ. «σύν-
θετων» υδατανθράκων για να 
διατηρηθούν τα επίπεδα γλυκό-
ζης έως το επόμενο γεύμα.

Συνοπτικά, για μια καλύτε-
ρη ρύθμιση του σακχάρου συ-
στήνεται:

➢ Άσκηση (30’ μέτριας έντα-
σης, 3-4 φορές την εβδομάδα)

➢ Μικρά και συχνά γεύματα
➢ Αρκετή κατανάλωση νερού
➢ Γεύμα που να περιέχει 

απλούς, αλλά και σύνθετους 
υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και 
λίπος σε συγκεκριμένες ποσό-
τητες

➢ Να ελέγχονται οι ετικέτες 
τροφίμων για τα συστατικά τους

➢ Αποφυγή και αντιμετώπι-
ση των υπογλυκαιμιών.
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Άρθρο

κι αυτοί που έχουν 

διαβήτη
Δεκαέξι χρόνια με διαβήτη δεν άκουσα ποτέ τους γονείς 
μου να με αποκαλούν «διαβητικό». 

Oι διαβητικοί 

θυμάμαι χαρακτηριστικά να 
λένε «Ο Δημήτρης (που) 
έχει διαβήτη». Δεν ξέρω 

ακριβώς το γιατί, αλλά πάντα προ-
τιμούσα τη δεύτερη έκφραση, κι 
ας μην κάνουμε οικονομία λέξε-
ων. Στην πορεία άρχισα να συνει-
δητοποιώ πως η γλώσσα που επι-
λέγουμε να χρησιμοποιούμε έχει 
σπουδαίο αντίκτυπο στον τρόπο 
που διαμορφώνονται οι κοινωνι-
κές ταυτότητες. Σέβομαι ασφαλώς 
τη θέση πολλών συνανθρώπων 
που συμβιώνουν με τη χρόνια πά-
θηση ότι «άτομο με διαβήτη» και 
«διαβητικός» δεν ηχούν διαφο-
ρετικά στα αυτιά τους. Όμως, για 
εμένα, οι όροι δεν είναι ταυτόση-
μοι όπως εξίσου ταυτόσημοι δεν 
μου είναι οι όροι «διαβήτης» και 
«ζάχαρο», «ανάπηρος» και «άτομο 
με ειδικές ανάγκες».

το ζήτημα άρχισε να απασχολεί 
έντονα από τις αρχές της δεύ-
τερης δεκαετίας του αιώνα μας 
κοινότητες ασθενών αλλά και 
επιστημονικούς φορείς. Η χρήση 
της γλώσσας ως μέσο πρόσδοσης 
ταυτότητας σε ένα πρόσωπο ανα-
φορικά με την κατάσταση της υγεί-
ας του έφτασε να γίνει αντικείμενο 
ανακοινώσεων της Αμερικανικής 
Ομοσπονδίας Διαβήτη (ADA), που 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο 

έγκριτων παγκοσμίως φορέων 
εκπροσώπησης ασθενών με δια-
βήτη κι επιστημόνων που δραστη-
ριοποιούνται στη μελέτη και κατα-
πολέμηση της πάθησης. Το 2016, 
με αφορμή την έκδοση των ετή-
σιων κατευθυντήριων επιστημο-
νικών οδηγιών για τη διαχείριση 
του διαβήτη, η ADA διακήρυξε ότι 
«σε συμφωνία προς τη θέση μας ότι 
ο διαβήτης δεν προσδιορίζει τους 
ανθρώπους, η λέξη «διαβητικός» 
δε θα χρησιμοποιείται πλέον στις 
κατευθυντήριες οδηγίες όταν γίνο-
νται αναφορές σε άτομα που ζουν 
με διαβήτη». Ωστόσο, ο οργανισμός 
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον 
όρο «διαβητικός» ως επιθετικό 
προσδιορισμό επιπλοκών που 
σχετίζονται με την πάθηση (π.χ. 
διαβητική νεφροπάθεια).
Αλλά και πριν το 2016, η κινητο-
ποίηση φορέων για το συγκεκρι-
μένο ζήτημα δεν υπήρξε απαρα-
τήρητη. 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, ο επικε-
φαλής πολιτικής της Ομοσπονδίας 
Διαβήτη στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(Diabetes UK), από το 2011 δη-
λώνει χαρακτηριστικά: «Ο λόγος 
(που δεν χρησιμοποιούμε τον όρο 
«διαβητικός» στα κείμενα μας) εί-
ναι για να αποφύγουμε την ταύτιση 
του προσώπου με την πάθησή του 

και να ενθαρρύνουμε τους αν-
θρώπους ότι μπορούν να ζήσουν 
μια υγιή ζωή, εφόσον διαχειρίζο-
νται καλά τον διαβήτη τους». Σε 
παρόμοιο τόνο κινήθηκαν και οι 
δηλώσεις του αυστραλιανού φο-
ρέα εκπροσώπησης ατόμων με 
διαβήτη, ο οποίος δίνει έμφαση 
στην ικανότητα του ανθρώπου να 
ζει με τον διαβήτη, απορρίπτοντας 
τη λέξη «διαβητικός» ως ταμπέλα 
που προσδίδει στο άτομο το χαρα-
κτηριστικό της πάθησης ως κύριο 
στοιχείο της υπόστασης του.

Την ίδια ώρα, πολυάριθμα φό-
ρουμ και e-κοινότητες ατόμων 
με διαβήτη θέτουν το ερώτη-
μα «διαβητικός» ή «άτομο με 
διαβήτη», με τις απαντήσεις να 
ποικίλουν. Βέβαια, οι περισσότε-
ρες δημοσκοπήσεις καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι δύο όροι 
προσλαμβάνονται ισότιμα, χωρίς 
διάκριση ή διαφορά ως προς τη 
«χροιά» τους από τα υποκείμενα. 
Το πόρισμα αυτό στηρίζει και σχε-
τική έρευνα που εκπονήθηκε το 
2013 με συμμετέχοντες εντός και 
εκτός διαβήτη. Συμπεραίνει πως 
μια «ετικέτα», μία ταυτότητα με 
βάση την ασθένεια (όπως η λέξη 
«διαβητικός») δεν φαίνεται να εί-
ναι περισσότερο ή λιγότερο στιγ-
ματιστική ή επιβλαβής από έναν 

Δημήτρης καπερδανάκης
Diabetes blogger

IDF Young Leader in Diabetes
Γραμματέας Συλλόγου Διαβητικών 

Νομού Έβρου
Πρώτη δημοσίευση: 

The Millenials
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γενικότερο όρο, όπως «άτομο με 
διαβήτη».

Να ξεκαθαρίσουμε πως τα πράγ-
ματα αυτά δεν είναι μαύρο ή 
άσπρο. Αλίμονο. και πως στο 
επίκεντρο είναι συνετό να θέτου-
με πρώτα τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Όμως κάθε άνθρωπος βιώνει την 
πραγματικότητα διαφορετικά, εκ-
κινεί από διαφορετικές αφετηρίες, 
ζει σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 
μεγαλώνει, διαπλάθεται, σκέπτε-
ται αλλιώς. Κανείς δεν είναι ίδιος. 
Και αυτό πρέπει να έχουμε κατά 
νου κάθε φορά που καλούμαστε 
να διαχειριστούμε έναν άλλον άν-
θρωπο. Δε σημαίνει πως επειδή 
ο αρθρογράφος υιοθετεί συγκε-
κριμένη οπτική, οι αναγνώστες 
του πρέπει αναγκαστικά να συμ-
φωνούν. Αυτό είναι και το μεγάλο 
στοίχημα εν προκειμένω· ο έχων 
διαβήτη, ο διαβητικός, ο ασθενής, 
ο παθών, είναι ο μόνος που μπορεί 
να εκφράσει την επιθυμία να απο-
καλείται όπως το επιθυμεί. Εφό-
σον θεωρεί πως μία τέτοια γλωσ-
σική διάκριση είναι περιττή, έχει 
κάθε δικαίωμα να το υποστηρίζει 
και να δέχεται περισσότερους του 
ενός όρους. Από την άλλη, εφόσον 
κάποιος απορρίπτει την ευθεία 
αναφορά στην πάθησή του ως 
κάτι που προκαλεί στίγμα, ιατρική 
ομάδα και τρίτοι κοινωνοί οφεί-
λουν να το σέβονται. Η ταυτότητα 
του κάθε ατόμου είναι αποτέλεσμα 

του προσδιορισμού που επιλέγει 
το ίδιο. ο αυτοπροσδιορισμός και 
όχι η ταυτότητα που τυχόν (θέλει 
να) αποδίδει η κοινωνία έχει ση-
μασία.

Επειδή όμως η κοινωνία τείνει 
αρκετές φορές να ταξινομεί γρή-
γορα, να κατατάσσει και να προσ-
δίδει ταμπέλες αφιλτράριστα και 
βεβιασμένα, φρονώ ότι η γλώσσα 
με την οποία απευθύνεται κανείς 
σε κάποιον που έχει «ανοιχτούς 
λογαριασμούς» με την κατάσταση 
της υγείας του έχει σπουδαία βα-
ρύτητα. Ειδικά, όταν πρόκειται για 
ανθρώπους που ζουν με χρόνιες, 
ανίατες και ενίοτε απειλητικές για 
τη ζωή παθήσεις. Η ευθεία ανα-
φορά στην πάθηση ως τρόπος χα-
ρακτηρισμού ενός συνανθρώπου 
μας (διαβητικός, καρκινοπαθής, 
καρδιακός, επιληπτικός κ.ο.κ.) 
έχει ήδη θέσει τα θεμέλια ενδεχό-
μενου στίγματος. Και όχι τόσο από 
την πλευρά των συμπασχόντων, 
αλλά από αυτούς που βρίσκονται 
εκτός της πάθησης. δεν είμαστε 
μονοδιάστατα όντα. Έχουμε πολ-
λά γνωρίσματα και χρώματα. ο 
διαβήτης, όπως και κάθε νόσημα, 
είναι μόνο μία πτυχή του εαυ-
τού, όχι ολόκληρη μας η ύπαρξη. 
Επιθυμώ να είμαι ο Δημήτρης, 
όχι ο Δημήτρης ο διαβητικός. Και 
πιστεύω πως αυτή η προσέγγι-
ση ορθά διαπνέει τη φιλοσοφία 
και την πολιτική που χαράσσουν 

μεγάλοι οργανισμοί εκπροσώπη-
σης ασθενών ανά τον κόσμο. Όσο 
επικάθεται μία ετικέτα που υπο-
δηλώνει πως είσαι αποκλειστικά 
ή κυρίως αυτό που συμβαίνει με 
την υγεία σου -πόσο μάλλον όταν 
αυτό που σου συμβαίνει απαιτεί 
χρόνο για να γίνει κατανοητό, απο-
δεκτό, προκαλεί ψυχικό άλγος και 
ταλαιπωρία, σκέψεις, εκνευρισμό, 
φέρνει τα πάνω κάτω- το άτομο 
που νοσεί απομακρύνεται από την 
πλήρη συμφιλίωση, αργεί να συ-
νειδητοποιήσει και να γαληνεύσει.

ή κοινωνία μας λατρεύει να 
επισημαίνει εμφατικά όσα μας 
κάνουν διαφορετικούς, όχι για 
λόγους υπερηφάνειας, μάλλον 
γιατί με το να κατηγοριοποιηθούν 
οι άνθρωποι ως «διαβητικοί» και 
«μη διαβητικοί», ως «ασθενείς» 
και «υγιείς» ξεκαθαρίζει κάπως τα 
πράγματα. Ξέρουμε με τι έχουμε 
να κάνουμε. Αυτή είναι όμως και 
η βασική πρακτική με την οποία 
τροφοδοτούνται και συντηρούνται 
τα δίπολα, που τόσο έχουν ταλαι-
πωρήσει τον κόσμο μας. Ας επι-
σημάνουμε για πολλοστή φορά, 
ότι ανάμεσα σε δύο άκρες, υπάρ-
χουν αμέτρητα σημεία και άλλες 
τόσες αποχρώσεις. Ας εμμένουμε 
στην καταπολέμηση του στίγμα-
τος, παρά στη διαιώνισή του. Εν 
τέλει, όλοι είμαστε άνθρωποι που 
ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, 
πάνω στην ίδια γη.
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1. Κοπή πρωτο-
χρονιάτικης πίτας 
και εορτασμός 
των 25ων γενεθλί-
ων της Π.Ε.Ν.ΔΙ. 
(16/02/2019)

Το 2019 είναι μια σημαντική 
χρονιά για την Π.Ε.Ν.ΔΙ., κα-
θώς κλείνει τα 25 χρόνια συ-
νεχούς παρουσίας στον χώρο 
της μάχης με τον σακχαρώδη 
διαβήτη. Αυτό μας έδωσε το 
έναυσμα ότι η κοπή της φετι-
νής πρωτοχρονιάτικης πίτας 
θα πρέπει να είναι ένα γεγονός 
λίγο πιο εορταστικό από ότι συ-
νήθως. Με καλή διάθεση λοι-
πόν, πολύ κέφι και θετική σκέ-
ψη, περίπου 100 άτομα, μέλη 
και φίλοι του συλλόγου μας, 
μαζευτήκαμε στο εστιατόριο 
«Γεύομαι – μαγεύομαι», στο 
Πέραμα Ιωαννίνων, όπου γευ-
τήκαμε, μαγευτήκαμε, συζητή-
σαμε, χορέψαμε και διασκε-
δάσαμε, σε μια πολύ όμορφη 
εκδήλωση, για τον εορτασμό 
των 25 χρόνων της Π.Ε.Ν.ΔΙ.
Η ευχή όλων ήταν να τα εκα-
τοστίσει η Π.Ε.Ν.ΔΙ. και να 
έχουμε την δυνατότητα να 
μαζευόμαστε κάθε χρόνο, τα 
μέλη (νεότερα και ευελπιστού-
με ακόμη περισσότερα από τα 
παλαιότερα) και οι φίλοι του 
συλλόγου, ώστε να κάνουμε 
όμορφες συζητήσεις και να δι-
ασκεδάζουμε!

Δράσεις Π.Ε.Ν.ΔΙ.
Εκδηλώσεις

Συνεχίζουμε να παραμένουμε ένας δραστήριος σύλλογος και αυτό 
φαίνεται από τις δράσεις και δραστηριότητές μας στο πρώτο αυτό 

εξάμηνο του έτους. Κάνοντας λοιπόν, μια ανασκόπηση σας 
παρουσιάζουμε τις δράσεις μας.
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2. Γενική Συνέ-
λευση και εκλογές 
νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της 
Π.Ε.Ν.ΔΙ. 
(17/02/2019) 

Την επομένη της συγκέντρωσής 
μας για τον εορτασμό των γενε-
θλίων της Π.Ε.Ν.ΔΙ., είχε οριστεί 
η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 
και της διεξαγωγής των εκλογών 
για την  ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 
Η πολύ μικρή συμμετοχή των 
μελών μας και ιδιαίτερα η απου-
σία των παλαιότερων μελών μας, 
ήταν αποκαρδιωτική! Ωστόσο, η 
συνέλευση κύλησε ομαλά και στις 
εκλογές που ακολούθησαν εξε-
λέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο 
της ένωσής μας, το οποίο δείχνει 
ιδιαίτερα ανανεωμένο.
Η υπόσχεση του νέου Συμβουλίου 
είναι η αύξηση των δράσεων του 
συλλόγου, ώστε να επιτευχθούν οι 
σκοποί του και η προσπάθεια επα-
ναδραστηριοποίησης όλων των 
μελών, παλαιών και νέων.

3. Γενική Συνέλευση 
και εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
της Ελ.Ο.ΔΙ. 

(17/03/2019)

Η  Π.Ε.Ν.ΔΙ., ως γνωστόν 
αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος της 
Ελ.Ο.ΔΙ. (Ελληνική Ομοσπονδία 
για τον Διαβήτη) και συνεπώς δεν 
θα μπορούσε να λείπει από την 
ετήσια γενική συνέλευση της Ομο-
σπονδίας, η οποία διεξήχθη στις 
17/03/2019, στο ξενοδοχείο «The 
Stanley», στην Αθήνα. Εκπρόσω-
ποι του συλλόγου μας εξέθεσαν τις 
απόψεις τους και τις θέσεις τους, 
ενώ δόθηκε η ευκαιρία σύσφιξης 
των σχέσεων μεταξύ των μελών 
των σωματείων που απαρτίζουν 
την Ελ.Ο.ΔΙ. 
Στις εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Δ.Σ. της Ελ.Ο.ΔΙ., οι εκπρό-
σωποί μας συμμετείχαν στην δια-
δικασία, ενώ μέλη του συλλόγου 
μας είχαν θέσει επίσης υποψηφιό-
τητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα 
δύο μέλη μας εξελέγησαν, το ένα 
ως Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 
της Ελ.Ο.ΔΙ. και το έταιρο στην 
Ελεγκτική Επιτροπή της. 

4. Εκπαίδευση Σχο-
λικών Νοσηλευτών 
(20/04/2019)

Αν και ο σύλλογός μας το είχε 
ήδη ξεκινήσει, σε προηγούμενα 
έτη, σε μια κίνηση της ΠΕΑΝΔ να 
δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εκ-
παίδευσης των σχολικών νοση-
λευτών σε θέματα του διαβήτη, ο 
σύλλογός μας αποφάσισε να μην 
κάνει αντίστοιχο πρόγραμμα την 
φετινή χρονιά, ώστε να μην δη-
μιουργηθούν εντάσεις και προ-
στριβές μεταξύ των συλλόγων και 
πιστεύοντας ότι αυτό που έχει ση-
μασία είναι να επιτευχθεί η ενημέ-

ρωση των σχολικών νοσηλευτών.
ύπήρξαν ωστόσο αιτήσεις προς 
τον σύλλογό μας από σχολικούς 
νοσηλευτές που δεν πρόλαβαν να 
εγγραφούν στο πρόγραμμα ή που 
ξεκίνησαν αργότερα την εργασία 
τους, οι οποίοι ζήτησαν την σχε-
τική ενημέρωση – εκπαίδευση. Η 
ανταπόκρισή μας ήταν άμεση και 
με την βοήθεια του κ. Χρήστου Ζη-
σίδη, Ιατρού Ενδοκρινολόγου και 
Αντιπροέδρου του συλλόγου μας, 
προσφέραμε χωρίς κανένα κό-
στος, την απαραίτητη εκπαίδευση 
και ενημέρωση στους σχολικούς 
νοσηλευτές που το αιτήθηκαν, σε 
ότι αφορά στον σακχαρώδη δια-
βήτη. 
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Εκδηλώσεις

5. Συμμετοχή της 
Π.Ε.Ν.ΔΙ. στο 1ο 
Ετήσιο Φεστιβάλ 
Άνοιξης                     
(18 & 19/05/2019)

Μετά από την ευγενική πρόσκλη-
ση των διοργανωτών και την δια-
μεσολάβηση της πάντοτε δραστή-
ριας Νικολέττας Σιάνα, η Π.Ε.Ν.ΔΙ. 
είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει 
σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση 
στον Πολυχώρο Αγορά, όπου σε 
ένα μαγευτικό φεστιβάλ χρωμά-
των, ήχων, γεύσεων και συναι-
σθημάτων η πόλη μας υποδέχτη-
κε την άνοιξη. Ο σύλλογός μας, 
με σταντ στον χώρο του φεστιβαλ, 
διένειμε ενημερωτικό υλικό και 
πληροφορίες για τον σακχαρώδη 
διαβήτη, ενώ πραγματοποίησε 
πλήθος δωρεάν μετρήσεων στο 
κοινό, ευαισθητοποιώντας έτσι 
τους χιλιάδες ανθρώπους που 
επισκέφτηκαν το φεστιβάλ, σχετι-
κά με τον διαβήτη.
Για όλη την διοργάνωση, αλλά και 
την ευγένειά τους, ο σύλλογός μας 
ευχαριστεί θερμά τον κ. Περικλή 
Μπαλατσό και την κ. Δανάη Χαρί-
του.
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6. Συμμετοχή 
στο Run Greece 
Ioannina 2019 
(19/05/2019)

Αν και μικρότερη αυτή την χρονιά, 
η συμμετοχή του συλλόγου μας 
στου αγώνες δρόμου Run Greece 
ήταν δεδομένη.

7. Εσπερίδα στο πλαί-
σιο του κύκλου δρά-
σεων «Ζώντας με τον 
διαβήτη» 
(19/06/2019)

Στο πλαίσιο των δράσεων της 
Π.Ε.Ν.ΔΙ. όλα αυτά τα χρόνια και στην 
ιδέα πως κάνουμε τα πάντα «Ζώντας 
με τον διαβήτη», στις 19/06/2019 η 
Π.Ε.Ν.ΔΙ. διοργάνωσε ενημερωτική 
εσπερίδα για το κοινό. Περισσότεροι 
από 110 άνθρωποι, μέλη του συλλό-
γου μας, αλλά και πολίτες που θέ-
λησαν να μάθουν κάτι περισσότερο, 
προσήλθαν στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Πολιτιστικού Πολυχώρου 
«Δημήτριος Χατζής».
Οι πολύ καλοί ομιλητές μας κκ. Κω-
στίκας, Ζησίδης και Χιονίδη, ενη-
μέρωσαν τους παρευρισκόμενους 
σχετικά με ζητήματα που είναι στην 
ζωή καθενός που ζει με τον διαβή-
τη, μιλώντας μας σχετικά με ζητή-
ματα με το άσθμα και την Χ.Α.Π. και 
την χρήση κορτικοστεροειδών, την 
νέα τεχνολογία και την σημασία της 
στην αντιμετώπιση του διαβήτη και το 
πάντα επίκαιρο θέμα της διατροφής, 
αντίστοιχα.
Την διεξαγωγή της εσπερίδας αυτής 
στήριξαν έμπρακτα η Περιφέρεια 
Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και οι 
εταιρείες Medtronic, Novo Nordisk, 
Menarini  και Ascensia, τους οποίους 
ευχαριστούμε θερμά
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Συνταγές

Οι αναφερόμενες συνταγές είναι 
ευγενική προσφορά της κ. Σο-
φίας Τσιακάλου, food blogger, 
πολύτεκνη μαμά, εργαζόμε-
νη, σύζυγος, κόρη και αδερφή. 
Ζει και δημιουργεί τα πάντα για 
την οικογένειά της, στην οποία 
απρόσκλητοι επισκέπτες ήρθαν 
και εγκαταστάθηκαν (διαβήτης 
τύπου 1, κοιλιοκάκη). Επισκέ-
πτες που επέφεραν αλλαγές στην 
οικογενειακή της  ζωή  απρόβλε-
πτες, συγκλονιστικά δύσκολες, 
αλλά ταυτόχρονα απίστευτα δι-
δακτικές, ελπιδοφόρες ίσως και 
καινοτόμες. Όπως αναφέρει η 

ίδια «Οδηγηθήκαμε, ως οικογέ-
νεια, σε καινούργιους δρόμους, 
πρακτικές και μεθόδους σε όλα 
τα στάδια της καθημερινότητάς 
μας».

Η Σοφία μαγειρεύει απο-
κλειστικά χωρίς γλουτένη, προ-
σπαθώντας να τηρεί τις ισορρο-
πίες στους υδατάνθρακες και στα 
θρεπτικά συστατικά, που είναι, 
για όλους μας, τόσο απαραίτητα.

Πολύ περισσότερες συ-
νταγές και άλλες συμβουλές θα 
βρείτε στο blog που διατηρεί: 

Συνταγές

w w w . m a m a m e l i . g r
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Ριζότο
Φούρνου

Αμβρακικός

Υ λ ι κ ά 
120 γρ. μιρεπουά (ψιλοκομμένα σέλερι, καρότο, 

κρεμμύδι σε ίσες ποσότητες)

200 γρ. φρέσκο καλαμάρι

200 γρ. καθαρισμένες γαρίδες

150 γρ. χταπόδι (προβρασμένο ή ζεματισμένο)

250 γρ. ρύζι για ριζότο

60 γρ. ελαιόλαδο

700 ml ζωμό λαχανικών (εναλλακτικά μόνο νερό)

1 πρέζα αλάτι, πιπέρι

κρόκο κοζάνης σε σκόνη

λεμόνι (για το σερβίρισμα)

Τα μαγειρευτά θαλασσινά φτιάχνουν, για 
μένα, τις πιο νόστιμες και αγαπημένες συ-
νταγές. Ιδιαίτερα αυτή που σας παρουσι-

άζω, καθώς περιέχει τα τρία πιο αγαπημένα μου 
θαλασσινά. Γαρίδες Αμβρακικού (γάμπαρες), 
χταποδάκι και καλαμάρι!
Γι΄αυτό, και στο τέλος της συνταγής, σας έχω και 
δύο διαφορετικές εκδοχές για τις μερίδες που 
θα πρέπει να μοιράσετε  αυτό το φαγάκι. Όποιος 

μπορεί να κρατηθεί, ας δοκιμάσει 
τις μικρότερες σε γραμμάρια 

μερίδες!
Χωρίστε το, λοιπόν, 

σε 10 ή σε 6 μερί-
δες, ανάλογα με την 
προτίμησή σας, και 
σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ε ί τ ε 
αντίστοιχα τους πί-

νακες με τις διατρο-
φικές πληροφορίες.



Συνταγές

Ο ζωμός λαχανικών μας θα πρέπει να εί-
ναι ζεστός προς χλιαρός.
Στο ζωμό λαχανικών ή στο χλιαρό νερό 

που θα έχουμε ετοιμάσει, ρίχνουμε και τον Κρό-
κο Κοζάνης. Έτσι, θα διαλυθεί πιο καλά και θα 
μας δώσει το άρωμα και το χρώμα του. Αν εναλ-
λακτικά χρησιμοποιήσουμε τους στύμονες του 
Κρόκου τότε σίγουρα θα πρέπει να τους έχουμε 
πρώτα μουσκέψει καλά στο ζωμό μας (ή στο νε-
ράκι μας).
Το τηγάνι μας ή το σκεύος φούρνου θα πρέπει 
να έχει διάμετρο 22-24 εκατοστών.
Αν έχουμε ένα τηγάνι που μπαίνει και στο φούρ-
νο, τότε δε θα χρειαστούμε δεύτερο σκεύος.
Αν όχι, θα πρέπει μετά το τηγάνι να έχουμε ένα 
ταψάκι ή άλλο πυρίμαχο σκεύος να τελειώσου-
με το φαγητό μας στο φούρνο.
Σε ένα τηγάνι (αντικολλητικό) ρίχνουμε το λάδι 
και σωτάρουμε τα λαχανικά μας για 2 λεπτά.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια θερμοκρασία.
Προσθέτουμε το ρύζι και συνεχίζουμε να ανα-
κατεύουμε για 1-2 λεπτά.
Σβήνουμε με 200 ml του ζωμού λαχανικών (αν 
δεν έχουμε τότε χλιαρό νεράκι) και προσθέτου-
με το καλαμάρι.
Μόλις τραβήξει τα υγρά του το μίγμα μας, ρί-
χνουμε ξανά 200 ml ζωμό λαχανικών και ανα-
κατεύουμε.
Προσθέτουμε τις γαρίδες και το χταπόδι.
Αλατοπιπερώνουμε και σβήνουμε το μάτι που 
μαγειρεύουμε.
Προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό.
Αν το τηγάνι/σκεύος μας μπαίνει απευθείας 
φούρνο τότε, τοποθετούμε το σκεύος μας στο 
φούρνο. Διαφορετικά αδειάζουμε όλο το φαγητό 
στο σκεύος που θα βάλουμε στη συνέχεια στο 
φούρνο.
Ψήνουμε για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελ-
σίου στον αέρα.
Σερβίρουμε με φέτες λεμόνι ή απλώς ρίχνουμε 
λίγες σταγόνες λεμόνι πάνω από κάθε μερίδα.

Ε κ τ έ λ ε σ η 

Διατροφικές πληροφορίες – ανά μερίδα
Χωρισμένο σε 10 μερίδες

Ενέργεια: 198 kcal
ύδατάνθρακες: 22,3 γρ.
Πρωτεΐνες: 11,6 γρ.
λιπαρά: 6,5 γρ.

Χωρισμένο σε 6 μερίδες

Ενέργεια: 330 kcal
ύδατάνθρακες: 37,1 γρ.
Πρωτεΐνες: 19,4 γρ.
λιπαρά: 10,9 γρ.
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με ανθότυρο & 
μαρμελάδα 
φράουλα

Δροσερό γλυκό 

Υ λ ι κ ά 
300 γρ. σαβαγιάρ μπισκότα

250 γρ. φυτική σαντιγύ χωρίς ζάχαρη

600 γρ. ανθότυρο

200 γρ. ζάχαρη

200 γρ. μαρμελάδα φράουλα

περίπου 60 γρ. φρέσκες φράουλες

ελάχιστο γάλα-περίπου 50 γρ. (για να μουσκέψου-

με τα σαβαγιάρ)

Μ
ια γευστική δημιουργία που μπο-
ρείτε να απολαύσετε με ελάχιστη 
προσπάθεια στην κατασκευή του.
Η ελληνική εκδοχή ενός γρήγο-

ρου, εύκολου και οικονομικού chessecake (τσιζ-
κέικ).
Ένα γρήγορο, δροσερό, καλοκαιρινό, ελληνικό 
και ιδιαίτερα θρεπτικό γλυκάκι για όλες τις ώρες 
και τις περιστάσεις.
Δοκιμάστε το!
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Συνταγές

Στο μπολ του μίξερ ανακατεύουμε το αν-
θότυρο και τη ζάχαρη για 2-3 λεπτά, 
ώσπου να μαλακώσει το τυρί.

Προσθέτουμε τη φυτική σαντιγύ και χτυπάμε για 
περίπου 5 λεπτά, ώσπου το μίγμα μας να φου-
σκώσει και να «στέκεται».
Σε ένα ταψάκι (εγώ χρησιμοποίησα ένα με δια-
στάσεις 37Χ 25 εκ.) αρχίζουμε να στρώνουμε τα 
σαβαγιάρ (αφού πρώτα τα περάσουμε για ελάχι-
στο χρόνο σε γάλα).
Μόλις δημιουργήσουμε τη στρώση με τα σαβα-
γιάρ αδειάζουμε την κρέμα και τη στρώνουμε.
Αν θέλετε μπορείτε να κρατήσετε λίγη κρέμα 
έτσι ώστε να στολίσετε στο τέλος το γλυκό (με 
ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής).
ρίχνουμε από πάνω τη μαρμελάδα φράουλα και 
τη στρώνουμε σε όλη την επιφάνειά του γλυκού.
Αν έχουν περισσέψει σαβαγιάρ, μπορούμε να τα 
κόψουμε κομματάκια και να στολίσουμε το γλυ-
κό μας.
Στολίζουμε με τις φρέσκες φράουλες (και αν 
θέλουμε με την υπόλοιπη λευκή κρέμα) και το-
ποθετούμε το γλυκό στο ψυγείο να κρυώσει για 
τουλάχιστον 2 ώρες.
Καλύτερα θα ήταν αν το φτιάχνατε από το προη-
γούμενο βράδυ.
Σερβίρουμε !!

Διατροφικές πληροφορίες – σύνθεση ανά 100 γρ.

Ενέργεια/θερμίδες: 227,19 kcal
Πρωτεΐνες: 3,00 γρ.
ύδατάνθρακες: 37,78 γρ.
λίπη: 7,42 γρ.

Ο δ η γ ί ε σ
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Ότι πρέπει να γνωρίζετε
Διαβήτης και καύσωνας: 

ύπάρχουν πολλοί τρόποι που η 
εξαιρετική ζέστη (είτε με ξηρασία, 
είτε με υγρασία) μπορεί να επη-
ρεάσει τις τιμές του σακχάρου, τις 

ανάγκες σε ινσουλίνη ή ακόμη και την ίδια 
την ινσουλίνη. Μάλιστα, η επίδραση του 
καύσωνα σε έναν άνθρωπο με διαβήτη 
μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να 
τον αναγκάσουν να παλεύει με σάκχαρα 
σε ελεύθερη πτώση ή ακόμη και μια επί-
σκεψη στα επείγοντα. Ας δούμε όμως λίγο 
πιο αναλυτικά τι γίνεται.

Ζέστη, αφυδάτωση και υπεργλυκαιμίες. 
Είτε έχει ζέστη και πολύ υγρασία, είτε ζέ-
στη με ξηρασία, εάν στο σώμα μας υπάρξει 
αφυδάτωση το σάκχαρο θα κάνει ξαφνικό 
άλμα από 50 mg/l έως πάνω από 200mg/l 
ξαφνικά. Πρακτικά αυτό συμβαίνει διότι 
όταν υπάρχει έλλειψη υγρών στο σώμα 
μας και στο κυκλοφορικό μας, τότε τα επί-
πεδα γλυκόζης στο αίμα είναι πιο συγκε-
ντρωμένα. Περίπου το 60% του σωματι-
κού μας βάρους είναι νερό, το οποίο είναι 
απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία 
όλων των οργάνων και συστημάτων του 
οργανισμού μας. Είναι λοιπόν εξαιρετικά 
εύκολο και πιθανό να αφυδατωνόμαστε 
καθημερινά, έστω και σε ήπιο βαθμό και 
χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι η ανάγκη μας σε ινσουλίνη να 
είναι σχετικά πιο υψηλή από ότι θα έπρε-
πε, καθώς και τα σάκχαρά μας θα είναι 
σχετικά ψηλά. Ακραίο παράδειγμα είναι 
να έχεις έντονη δραστηριότητα ημέρα με 
καύσωνα, να μην έχεις φάει σχεδόν τίπο-
τα, να μην έχεις πιει τίποτα και εκεί που 
φοβάσαι μια σοβαρή υπογλυκαιμία, το 
σάκχαρό σου να εκτοξεύεται στα ύψη! Ας 
το έχουμε λοιπόν όλοι υπόψη ότι η ενυδά-
τωση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 
ρύθμιση του σακχάρου. Περίπου 2 λίτρα 
νερό την ημέρα συστήνεται σε όλους τους 
ανθρώπους, με διαβήτη ή όχι. Η ποσότητα 
αυτή θα πρέπει να αυξάνεται στην άσκηση 
και στην ζέστη. Ας έχουμε στο μυαλό μας 

λοιπόν, ότι τις ζεστές μέρες ίσως να μην 
είναι απαραίτητη πάντα μια διορθωτική 
δόση, αλλά λίγο νερό ακόμη!

Τα ηλιακά εγκαύματα. 
Ακόμη και αν μας φαίνεται περίεργο, η 
υπερβολική έκθεση στον ήλιο και το να 
καούμε στην ηλιοθεραπεία, μπορεί επίσης 
να επηρεάσει το σάκχαρό μας. Όταν και-
γόμαστε δημιουργούμε στο σώμα μας μια 
φλεγμονή την οποία ο οργανισμός πρέπει 
να αντιμετωπίσει. Ο τρόπος του σώματος 
είναι να παράγει ανάλογες ορμόνες, μετα-
ξύ των οποίων και κορτιζόλη, η οποία εν 
τέλει θα δημιουργήσει αντίσταση στην ιν-
σουλίνη και αυξημένα επίπεδα σακχάρου. 
Οπότε καλή η ηλιοθεραπεία και το μαύρι-
σμα, καλή και απαραίτητη η σύνθεση βιτα-
μίνης D, όμως μην το παρακάνουμε!

Ζέστη και χαμηλά σάκχαρα. 
Ως συνήθως η ρύθμιση και κατανόηση του 
διαβήτη δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. 
Έτσι, οι ζεστές καλοκαιρινές μέρες μπορεί 
να οδηγήσουν τον οργανισμό σε υπερβο-
λική κατανάλωση υδατανθράκων. Είναι 
σαν να είσαι σε μια κατάσταση συνεχούς, 
σταθερού, ήπιου περπατήματος οπού 
αργά αλλά σταθερά καταναλώνονται υδα-
τάνθρακες. Έτσι, στον καύσωνα, καθώς το 
σώμα μας προσπαθεί να μας διατηρήσει 
δροσερούς, ανεβάζει τους ρυθμούς του 
και «καίει» παραπανίσιους υδατάνθρακες. 
Μπορεί λοιπόν (εφόσον βέβαια ενυδατω-
νόμαστε επαρκώς) να ασκηθούμε το κα-
λοκαίρι, έχοντας λάβει ως συνήθως όλα 
μας τα μέτρα, όπως κάνουμε πάντα εξάλ-
λου, για να αποφύγουμε τις υπογλυκαιμίες 
και παρόλα αυτά να πάθουμε την υπογλυ-
καιμία! Μάλιστα είναι πρακτικά αδύνατο 
ελέγξουμε το εύρος που θα επηρεάσει η 
ζέστη το σάκχαρό μας και την υπογλυκαι-
μία που μπορεί να έχουμε, καθώς επη-
ρεάζεται από πολλούς ακόμη παράγοντες 
(είδος τροφής, δόση ινσουλίνης, ενεργή 
ινσουλίνη, ενυδάτωση, επίπεδο σακχά-
ρου πριν την έκθεση στην ζέστη κτλ.) Τι να 
κάνουμε λοιπόν; Απλά προσπαθούμε να 
είμαστε έτοιμοι. Συχνές μετρήσεις, καλή 
ενυδάτωση για να αποφύγουμε τα ακραία 
υψηλά, αποφυγή της πολύ έντονης ζέστης, 
υδατάνθρακες ταχείας απορρόφησης μαζί 
μας, ιδιαίτερα όταν γυμναζόμαστε και 
φυσικά συχνές μετρήσεις (έτσι για να το 
εμπεδώσουμε!).

Θερμοκρασίες και ινσουλίνη. 
Οι ιδανικές συνθήκες διατήρησης της ιν-
σουλίνης (αλλά και του μετρητή μας, της 
αντλίας, των ταινιών μέτρησης κτλ.) είναι 
μεταξύ 2-8°C. θα μου πείτε ότι όλοι μας 
την ινσουλίνη που χρησιμοποιούμε την 
έχουμε εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία 
δωματίου! Πολύ σωστά, καθώς σε αυτές 
τις θερμοκρασίες θεωρείται ασφαλές να 
έχουμε την ινσουλίνη μας, αρκεί να την 
χρησιμοποιήσουμε το πολύ μέσα σε έναν 
μήνα! θα πρέπει να έχουμε στον νου μας 
ότι η ινσουλίνη αρχίζει να αποδομείται σε 
υψηλές (ή πολύ χαμηλές) θερμοκρασί-
ες. Σε ακραίες θερμοκρασίες λοιπόν (πχ. 
αφήσαμε στην παραλία την ινσουλίνη μας 
στην ξαπλώστρα, κάτω από τον ήλιο, ακό-
μη και μία ώρα μόνο είναι αρκετή για να 
κάνει την ινσουλίνη πρακτικά άχρηστη 

στον διαβήτη μας (θα είναι σαν να κάνεις 
ένεση με νερό). Απαραίτητο είναι λοι-
πόν να έχουμε μαζί μας μια ισοθερμική 
θήκη ή ένα δοχείο με παγοκύστες ώστε 
να αποθηκεύουμε την ινσουλίνη και τις 
συσκευές μας στην διάρκεια της καλοκαι-
ρινής ζέστης (ή του πολικού ψύχους του 
χειμώνα…). Καλό είναι μάλιστα, ιδιαίτερα 
το καλοκαίρι, όσοι φοράνε αντλία ινσουλί-
νης, να προσπαθούν να μην την έχουν σε 
άμεση επαφή με το σώμα, καθώς η ζέστη 
που εκπέμπουμε μπορεί να επηρεάσει την 
συσκευή ή την ινσουλίνη που περιέχει.

Μάλιστα… Και άλλα πράγματα να ζαλίζου-
με το κεφάλι μας, ακόμη και στις διακο-
πές! Τί να πρωτοθυμηθούμε πια.

Δεν πειράζει όμως. Εμείς ζούμε με τον 
διαβήτη, είμαστε δυνατοί και μπορούμε να 
κάνουμε πολλά πράγματα μαζί! Αμ πως!!

Πηγή: https://diabetesstrong.com
Σε ελεύθερη απόδοση του αρχικού κειμέ-

νου της 
  Ginger Vieira,  Σπύρος Αθανασίου

Άρθρο
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Άρθρο

σε έναν νεοδιαγνωσθέντα 

 με διαβήτη τύπου

Γράμμα 

Ήμουν εκεί που είσαι!

Τρομοκρατημένος, συγκλονισμέ-
νος, μπερδεμένος, θυμωμένος… 
Κάποιο λάθος έγινε έτσι δεν είναι; 
Είμαι υγιής! Ποτέ μου δεν αρρώ-
στησα! Ποτέ μου δεν πήγα στο νο-
σοκομείο. Μέχρι τώρα. Δεν μπο-
ρεί να είναι σωστό. Δεν ξέρω καν 
τι είναι ο διαβήτης τύπου 1!

Αλλά δεν έγινε κανένα λάθος. 
Ξέρω πώς νιώθεις. Κάθε συναί-
σθημά σου τώρα το ένιωσα κι εγώ!
Αυτή η στιγμή της ζωής σου είναι 
τόσο εύθραυστη! Δεν ξέρεις πώς 
θα μπορείς να τρυπάς τα δάχτυ-
λά σου πολλές φορές την ημέρα 
για να μετρήσεις το σάκχαρό σου. 
Δεν είσαι σίγουρος αν θα μπορείς 

να κάνεις ενέσεις στον εαυτό σου! 
Δεν ξέρεις πώς να μετράς τους 
υδατάνθρακες!

Και από πάνω είναι και η οικογέ-
νειά σου. Ανησυχούν τόσο πολύ 
για σένα. Δεν ξέρουν τι να κάνουν 
για να σε βοηθήσουν να συμβιβα-
στείς με αυτό και να το αντιμετω-
πίσεις. Δεν ξέρουν πώς μπορούν 
εκείνοι να συμβιβαστούν με αυτό!
Ξέρω ακριβώς πού βρίσκεσαι αυ-
τήν την στιγμή. Το έζησα κι εγώ!
Στην αρχή τα πάντα μοιάζουν απλά 
αφόρητα.

θα κοιτάς το φαγητό σου και θα 
αναρωτιέσαι πόσοι υδατάνθρακες 
κρύβονται στο γεύμα σου. Εσύ 
όμως θέλεις απλά να φας και όχι 

να σκέφτεσαι αριθμούς και ινσου-
λίνη! 

θα αρνείσαι να κάνεις μέτρηση 
γιατί απλά αυτό δεν συμβαίνει! Δεν 
μπορεί να συμβαίνει!

θα απομακρυνθείς από τους φί-
λους σου γιατί δεν πιστεύεις ότι 
μπορεί να καταλάβουν κάτι που 
ούτε εσύ δεν μπορείς να το κατα-
λάβεις! θα ντρέπεσαι να κάνεις την 
ένεσή σου σε δημόσιο χώρο και 
σε κοινή θέα, γιατί όλα είναι τόσο 
φρέσκα ακόμη! Πώς μπορούν οι 
άλλοι να σε βλέπουν να τρυπιέσαι 
όταν ακόμη κι εσύ ο ίδιος δεν μπο-
ρείς ακόμη να δεχτείς ότι κάνεις 
ένεση στον εαυτό σου; Τα πάντα 
φαντάζουν δύσκολα και πιστεύεις 
ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να εί-
σαι ο εαυτός σου. θα νιώσεις νικη-
μένος, εξαντλημένος.

Όμως πίστεψέ με, θα βρεις τον 
εαυτό σου ξανά και όλα θα είναι 
εντάξει. Ο διαβήτης δεν θα σε νι-
κήσει! Απλά συνεχίζεις! Με κά-
ποιον τρόπο συνεχίζεις!

Τελικά θα μπορείς να κοιτάς το 
φαγητό σου και να γνωρίζεις ακρι-
βώς πόσοι υδατάνθρακες κρύβο-
νται σε αυτό και πόση ινσουλίνη 
χρειάζεται. Τα μαθηματικά, αν και 
ποτέ δεν σου άρεσαν θα γίνουν ο 
καλύτερος φίλος σου! θα μπορείς 
να τρυπάς τα δάχτυλά σου και να 

Προς τους νεοδιαγνωσθέντες. 
Σε όλους όσους είδαν τον κόσμο τους να καταρρέει!

1
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μην ανοιγοκλείνεις καν τα μάτια 
σου. θα ξαναγυρίσεις στους φί-
λους σου και θα κάνεις και νέους. 
θα μάθουν πώς να σε βοηθάνε και 
θα γίνουν οι μεγαλύτεροι υποστη-
ρικτές σου. Δεν θα το σκέφτεσαι 
καν να κάνεις την ένεσή σου σε 
κοινή θέα, γιατί δεν θα ντρέπεσαι 
να κάνεις αυτό που χρειάζεται για 
να μείνεις ζωντανός. θα προχω-
ρήσεις στην ζωή σου και θα εκ-
πληρώσεις τους περισσότερους 
στόχους σου. θα κάνεις οικογένεια 
και όλα όσα έπονται… Ό,τι βάλεις 
στο μυαλό σου θα το πετύχεις! 

Βέβαια θα εξακολουθήσει να είναι 
δύσκολο και κάποιες μέρες περισ-

σότερο από άλλες, όμως θα ξέρεις 
ότι μπορείς να τα βγάλεις πέρα. θα 
εξακολουθήσεις να έχεις ημέρες 
που όλα θα είναι ανάποδα, όμως 
θα σε πειράζουν λιγότερο. θα μά-
θεις να βγάζεις τον καλύτερο εαυτό 
σου. θα γίνεις μαχητής. θα αγαπή-
σεις ακόμη περισσότερο τον εαυτό 
σου, τον διαβήτη σου και όλα όσα 
σε αφορούν. θα ανακαλύψεις ότι 
είσαι πολύ πιο δυνατός από ότι πί-
στευες και ικανός σχεδόν για όλα,  
για πράγματα που οι περισσότεροι 
δεν φαντάζονται καν.

Ξέρω ότι φαίνεται τρομακτικό 
τώρα, όμως θα τα καταφέρεις και 
θα είσαι μια χαρά. Μπορεί να πά-

ρει λίγο καιρό, όμως θα είσαι μια 
χαρά. Μην αφήσεις τον διαβήτη να 
σε καθορίσει! Είσαι πολλά περισ-
σότερα από μια διάγνωση!

Από κάποιον που ήταν ακριβώς 
εκεί που είσαι. Απλά συνέχισε. θα 
τα καταφέρεις!

(Το παρόν είναι σε ελεύθερη απόδοση και 
προέρχεται από το 

w w w . t h e d i a b e t i c j o u r n e y . c o m 

Το υπογράφει η Kylie ή μήπως η Μαρία, 
ο Σπύρος, ο Βασίλης, η Ελένη, ο Κώστας, 
ο/η…)



30 το βήμα της Π.Ε.Ν.ΔΙ.: ΤΕΥΧΟΣ 70ο

Άρθρο

Φαρμακείο

ΒΑΣΙΚΑ ΠΕρΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΟΙΚΙΑΚΟύ ΚΟύΤΙΟύ ΠρΩΤΩΝ 
ΒΟΗθΕΙΩΝ (ΦΑρΜΑΚΕΙΟύ) ΚΑΙ 
ΦΑρΜΑΚΕΙΟύ ΑύΤΟΚΙΝΗΤΟύ.

•	 5 – 10 ζεύγη ελαστικά γάντια 
εξέτασης (μεγέθη M και L)

•	 Προστατευτικό κάλυμμα ή μά-
σκα τεχνητής αναπνοής.

•	 1 πλαστικοποιημένο κατάλογο 
με τα τηλέφωνα πρώτης ανά-
γκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ., Νο-
σοκομείου, Κέντρου δηλητηρι-
άσεων κτλ.)

•	 10 κομπρέσες γάζας 36*50 εκ.
•	 10 κομπρέσες γάζας 20*20 εκ.
•	 20 κομπρέσες γάζας 10*10 εκ.
•	 5 ελαστικοί επίδεσμοι πλάτους 

8εκ.
•	 2 ελαστικοί επίδεσμοι πλάτους 

12εκ.
•	 5 απλοί επίδεσμοι πλάτους 5εκ.
•	 2 τριγωνικοί επίδεσμοι
•	 2 ρολά αυτοκόλλητη υποαλ-

λεργική ταινία πλάτους 2εκ.
•	 5 – 10 αμπούλες φυσιολογικού 

ορού
•	 5 γάζες βαζελίνης ή Fucidin, δι-

αστάσεων 10*10 εκ.
•	 2 – 3 επιθέματα εγκαυμάτων 

40*60 εκ.
•	 1 αντιισταμινική αλοιφή ή στικ
•	 1 αντιεγκαυματική αλοιφή
•	 Οινόπνευμα
•	 Οξυζενέ
•	 Ενεργό άνθρακα
•	 1 ψυκτικό σπρέι
•	 2 παγοκύστες στιγμιαίου πάγου 

μιας χρήσης
•	 1 συσκευή αναρρόφησης τύ-

που bite extractor
•	 5 σύριγγες 5ml
•	 1 ισοθερμική κουβέρτα αλου-

μινίου
•	 1 ψαλίδι
•	 1 λαβίδα
•	 Παραμάνες 
•	 1 θερμόμετρο ψηφιακό
•	 1 μικρό φακό (πχ. μέγεθος στυ-

λό)
•	 1 σημειωματάριο
•	 1 μολύβι ή στυλό.
•	 Φυσικά η λίστα δεν είναι δε-

σμευτική και κατά περίπτωση 
ή ιδιαίτερες ανάγκες προσθέ-
τουμε και άλλα υλικά, εάν είναι 
εφικτό.

Ελέγχουμε το περιεχόμενο του 
φαρμακείου σε μηνιαία βάση και 
αντικαθιστούμε ευλόγως πριν την 
ημερομηνία λήξης ή όταν παρου-
σιάζει φθορά κάποιο είδος.

Προσπαθούμε να μην αφήνουμε 
το φαρμακείο, ιδίως του αυτοκι-
νήτου, σε ακραίες θερμοκρασί-
ες (κρύο ή ζέστη). Ενδεχομένως, 
αρχές φθινοπώρου, πολλά από τα 
είδη στο φαρμακείο του αυτοκινή-
του να χρειάζονται αλλαγή, λόγω 
υψηλών θερμοκρασιών του καλο-
καιριού.

Το φαρμακείο δεν είναι πολυτέ-
λεια, αλλά υποχρέωση

Αν και όσοι ζούνε με τον διαβήτη γνωρίζουν τι πρέπει να κουβαλήσουν μαζί τους για 
τον διαβήτη ώστε να αντιμετωπίσουν ότι απρόοπτο μπορεί να συμβεί και επειδή σχεδόν 
πάντα στις διακοπές θα συμβεί το απρόοπτο (νόμος του Merphy), καλό είναι να ξέρουμε 
όλοι τι θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και για γενικές πρώτες βοήθειες. Σημαντικό είναι 
μάλιστα να εκπαιδευτούμε σε βασικές πρώτες βοήθειες, μιας και οτιδήποτε μπορεί να 
συμβεί οποτεδήποτε και ίσως τα σοβαρά να μπορούν να αποφευχθούν στα πρώτα λεπτά 
με την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μιρέλα κυριάκου 
Μαία, 

Σύμβουλος μητρικού 
θηλασμού, 

Εθελόντρια Ε.Ε.Σ. 
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I MAY HAVE DIABETES
BUT DIABETES DOES

NOT HAVE ME
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