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Γεννηθήκαμε για να 
πολεμάμε τη μοίρα, 

μα κάθε φορά εμείς 
είμαστε οι νικητές. Θα 

ξαναγεννηθώ, θα ξα-
ναγεννηθείς. Όταν όλα 

τελειώσουν, θα ξανα-
δούμε τα αστέρια.  

Rinascer, Rinascerai 
(Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio)
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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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Αγαπητά μέλη και φίλοι της 
Π.Ε.Ν.ΔΙ., σας καλωσορίζω και πάλι 
στο νέο μας τεύχος, το πρώτο του 
2021. Επί τη ευκαιρία λοιπόν, θα ήθε-
λα να ευχηθώ σε όλους ένα ευτυχές 
νέο έτος, με υγεία και ευτυχία. Επι-
πλέον, το 2021, σε αντιστοιχία με ότι 
συνέβη 200 χρόνια πριν το 1821, να 
σημάνει την αρχή της απελευθέρω-
σής μας, αυτή την φορά όχι από έναν 
ορατό εχθρό και κατακτητή, αλλά από 
έναν μικροσκοπικό, αόρατο εχθρό, ο 
οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά και κα-
τάφερε να κατακτήσει όλο τον πλανή-
τη, όλη την ανθρωπότητα!

Το 2021 λοιπόν, ξεκίνησε και συνε-
χίζει και από ότι διαφαίνεται θα φτάσει 
έτσι μέχρι το τέλος του, σαν μια χρονιά 
με πολλούς περιορισμούς (μετακινή-
σεων, επαφών, συνηθειών, εορτών 
κτλ.), οι οποίοι εισέβαλαν στην ζωή 
μας, μαζί με την εισβολή του ιού την 
προηγούμενη χρονιά. Θα είναι όμως 
και μια χρονιά που η μάχη έχει ξεκι-
νήσει και η ανθρωπότητα εξαπολύει 
την αντεπίθεσή της, με νέα όπλα (εμ-
βόλια και φάρμακα) και περισσότερες 
γνώσεις. Θα πρέπει όλοι να συνεισφέ-
ρουμε σε αυτή την μάχη, ώστε αυτή η 
χρονιά να τελειώσει με την απελευθέ-
ρωσή μας, από όσα μας στέρησε αυτή 
η πανδημία και την τελική μας νίκη επί 
του ιού. Ή συνεισφορά μας είναι απλή 
και έγκειται στην τήρηση των όσων οι 
ειδικοί μας συστήνουν και στην συμ-
μετοχή μας στον εμβολιασμό.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια 
πανδημία που δεν έχει σταματήσει 
φυσικά και ζούμε μαζί της και θα συ-
νεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι βασι-
κό όμως να νικήσουμε όποιον άλλον 

παράγοντα μπορεί να μας επηρεάσει 
αρνητικά και ένας από αυτούς είναι 
και ο νέος αυτός κορωνοϊός, που μας 
ταλανίζει περίπου 1 χρόνο τώρα. Οι 
έρευνες που έρχονται στην δημοσι-
ότητα δείχνουν ότι δεν είναι καλός ο 
συνδυασμός σακχαρώδη διαβήτη και 
Covid 19 και θα πρέπει να προσέχου-
με πολύ, όσοι  έχουμε φίλο και σύ-
ντροφό μας τον πρώτο.

Οι σύλλογοι και η Ομοσπονδία μας, 
όλο αυτό το διάστημα κάνουν όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να δια-
σφαλίσουν ότι οι άνθρωποι με διαβή-
τη θα έχουν όλη την απαραίτητη προ-
σοχή και φροντίδα που χρειάζονται 
και πως θα βρίσκονται σε προτεραι-
ότητα σε ότι αφορά στην αντιμετώπι-
ση της πανδημίας (πχ. εμβολιασμοί, 
ειδικές άδειες κτλ.). Δεν είναι πάντα 
εύκολο να επιτευχθούν όσα ζητούμε 
και οι προσπάθειες θα πρέπει να συ-
νεχιστούν και να επιμένουμε. Για τον 
λόγο αυτό θα πρέπει ο καθένας μας να 
είναι κοντά στους συλλόγους και να 
προσπαθεί να τους ενισχύει. Με την 
παρουσία του, με την συμμετοχή του 
στις δραστηριότητες, με την προσφο-
ρά του σε ιδέες και επισημάνσεις, με 
όποιον τρόπο ο καθένας μας μπορεί. 
Ή συχνή επικοινωνία με τον σύλλογό 
μας είναι ένα απαραίτητο βήμα ώστε 
να μπορεί να επιτελέσει το έργο του.

Το επόμενο διάστημα θα γίνει μια 
προσπάθεια επικαιροποίησης των 
μελών του συλλόγου μας και ενεργο-
ποίησης τους σε δράσεις. Επιπλέον, 
είναι μείζονος σημασίας η διάδοση 
της ύπαρξης του συλλόγου σε μεγα-
λύτερο εύρος ώστε άνθρωποι που 
τώρα ξεκινούν την πορεία τους με τον 

διαβήτη να μπορούν να μας βρουν. 
Παρακαλούμε λοιπόν να ελέγχετε τα-
κτικά την ιστοσελίδα μας και τους λο-
γαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για ανακοινώσεις, ενώ 
παρακαλείστε να προωθείτε και να 
γνωστοποιείτε τον σύλλογό μας σε αν-
θρώπους που σχετίζονται με τον δια-
βήτη και μπορεί να γνωρίζετε. Ακόμη 
και έναν άνθρωπο να ωφελήσει ο 
σύλλογος είναι όφελος για όλους μας.

Ή ανάγκη της συλλογικότητας έγινε 
ιδιαίτερα κατανοητή την εποχή αυτή 
της πανδημίας. Παρόλο που η κοι-
νωνική αποστασιοποίηση έγινε η κα-
θημερινότητά μας, η ομαδική τήρηση 
βασικών κανόνων έγινε το βασικότε-
ρο όπλο για να προστατεύουμε τους 
εαυτούς μας και το σύνολο. Ξαφνικά 
ότι κάνει ο καθένας μας επηρεάζει το 
σύνολο και ότι κάνει το σύνολο επη-
ρεάζει τον καθένα μας. Όλοι όμως, 
καταλάβαμε ότι ακολουθώντας και 
τηρώντας ό,τι οι ειδικοί τονίζουν βο-
ηθούμε εμάς και τους δίπλα μας, που 
μπορεί να είναι ξένοι και όταν και αυ-
τοί οι ξένοι κάνουν το ίδιο βοηθούν 
και εμάς! 

Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη συντρο-
φιά, ένας μεγάλος σύλλογος…!

 «Οι μεγάλοι κίνδυνοι έχουν μια 
ομορφιά: φέρνουν στο φως τη συ-
ντροφικότητα των ξένων.».

Βίκτωρ Ουγκώ

Σπύρος Αθανασίου

Μήνυμα του 
προέδρου
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Επιστολές μελών
Είναι πολύ σημαντικό, για όλα τα μέλη 

του Δ.Σ. του συλλόγου μας, να βλέπου-
με έμπρακτα ότι η προσπάθειά μας και 
οι δράσεις του συλλόγου, αγγίζουν και 
έχουν νόημα για τα μέλη του. 

 Με ιδιαίτερη συγκίνηση και 
ξεχωριστή τιμή δεχτήκαμε μια επιστολή 

από ένα από τα μέλη μας. Ένας ηλικιω-
μένος «γλυκός» κύριος που και η εγγο-
νούλα του είναι επίσης στην «γλυκιά» 
μας οικογένεια, αποφάσισε με τον δικό 
του τρόπο να μας στείλει ένα σύντομο 
γράμμα, εκφράζοντάς μας με τον δικό 
του τρόπο, τον απλό, ζεστό και μεστό, με 

μια μικρή περιγραφή της δικής του πο-
ρείας στην ζωή, το δικό του ευχαριστώ 
για την προσπάθειά μας στον σύλλογο.

 Για όλους εμάς αυτή είναι η 
μεγαλύτερη τιμή και η μοναδική ηθική 
ανταμοιβή ότι η προσπάθειά μας έχει 
θετικό αντίκτυπο.

Επιστολή
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Αθλητισμός 

Αυτό θα κάνει σε βάθος 
χρόνου πιο αποτελε-
σματική την αντιμετώ-
πιση της νόσου και θα 

καλυτερέψει σε τελική φάση την 
ποιότητα της ζωής τους. Ο αθλη-
τισμός στην παιδική και εφηβική 
ηλικία αποτελεί μέρος της ζωής 
τους και είναι στις πρώτες προτι-
μήσεις τους.

ΟΦΕΛΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ Ι

Τα οφέλη στην υγεία αλλά και 
στην τόνωση της αυτοπεποίθησης 
και ενίσχυσης της ψυχολογίας εί-
ναι αποδεδειγμένα πολλά:

• Έλεγχος σωματικού βά-
ρους (επίδραση στη σύσταση σώ-

ματος)
• Καλύτερη ρύθμιση του 

διαβήτη μακροπρόθεσμα
• Αύξηση της μυϊκής δύνα-

μης
• Καλύτερη φυσική κατά-

σταση
• Αύξηση οστικής μάζας
• Έλεγχος της αρτηριακής 

πίεσης
• Μείωση του άγχους και 

του στρες
• Ενίσχυση της αυτοπεποί-

θησης

 Για όσα παιδιά/εφήβους αντι-
μετωπίζουν Σ.Δ. αυτό δεν σημαί-
νει απαγόρευση στην άθληση αλλά 
περισσότερη και προσεκτικότερη 
υπακοή στους κανονισμούς που 

επιβάλλει η ίδια η άσκηση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πολλές φορές το παιδί αλλά και 
το στενό οικογενειακό του περι-
βάλλον βρίσκεται σε διλήμματα 
όσον αναφορά τη συμμετοχή του 
σε αθλητικές δραστηριότητες. Συ-
χνά νιώθει διαφορετικό από τα 
άλλα παιδιά και αυτό μπορεί να δη-
μιουργήσει αίσθημα απομόνωσης 
και αποφυγής από την άσκηση (ότι 
δεν είναι άξιο να τα καταφέρει, ότι 
δεν θα το αποδεχτούν). Οι φοβίες 
του οικογενειακού περιβάλλοντος 
και η υπερπροστατευτικότητα δεν 
δίνουν καμία λύση, απλώς κάνουν 
μακροπρόθεσμα πιο «μίζερη» 
τη ζωή ενός παιδιού με διαβήτη, 

Νεανικός 
      Διαβήτης

Άρθρο

Κλείτσας Βασίλειος - Δημήτριος  
Τελειόφοιτος  Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Α.Π.Θ.

&
Ο σακχαρώδης διαβήτης στην παιδική και εφηβική ηλικία (νεανικός 
διαβήτης) απασχολεί μια σχετικά μεγάλη μερίδα του νεανικού πληθυ-
σμού. Ή σωστή και επαρκής ρύθμιση και αντιμετώπισή του δεν είναι 
πάντα αποτελεσματική. Αυτό πολλές φορές κάνει την καθημερινότητα 
πιο δύσκολη, περιορίζοντας τη δυνατότητα στο νεανικό πληθυσμό να 
απολαμβάνει τις δραστηριότητες της ξένοιαστης αυτής περιόδου. Τα 
παιδιά με Σ.Δ από πολύ μικρή ηλικία είναι απαραίτητο να ακολουθούν 
κάποιους κανόνες και να πειθαρχούν σε θέματα που αφορούν την υγεία 
τους αλλά και να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες συγκριτικά με 
τα υπόλοιπα παιδιά της αντίστοιχης ηλικίας.
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επιδεινώνοντας πολλές φορές τα 
συμπτώματα της νόσου χωρίς να 
μπορεί να χαίρεται ανέμελα τα πιο 
ξένοιαστα χρόνια της ζωής του.

Οι γονείς και το οικογενειακό 
περιβάλλον μαζί με την καθοδή-
γηση του γιατρού θα πρέπει να εί-
ναι οι πρώτοι που θα βοηθήσουν 
στην ενημέρωση και εκπαίδευση 
του παιδιού. Ταυτόχρονα οφεί-
λουν να ενημερώσουν και τον κα-
θηγητή φυσικής αγωγής αλλά και 
το προσωπικό του σχολείου για 
τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια της 
άσκησης και σε περιπτώσεις υπο-
γλυκαιμίας ποια θα είναι η άμεση 
αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερα για τα παιδιά του δη-
μοτικού που δεν γνωρίζουν πολύ 

καλά πως αντιδρά ο οργανισμός 
τους στην άσκηση, οι αθλητικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να γίνο-
νται με την επίβλεψη του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε 
να βοηθήσουν και να αξιολογή-
σουν τις οργανικές αντιδράσεις. 
Αυτό θα βοηθήσει καλύτερα τις 
προσαρμογές της δόσης της ιν-
σουλίνης αλλά και στην τροποποί-
ηση της διατροφής, κυρίως, της 
ποσότητας υδατανθράκων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:
Στις σχολικές δραστηριότητες:

•     Να παρέχετε οποιαδή-
ποτε πληροφορία που αφορά το 
παιδί και τις ιδιαιτερότητες της νό-

σου στην υπεύθυνη ομάδα αθλητι-
σμού.

•     Να φροντίσετε για την 
κατάλληλη ενημέρωση και εκπαί-
δευση των υπευθύνων αθλητι-
σμού στην αντιμετώπιση πιθανής 
σοβαρής υπογλυκαιμίας.

•     Το ιατρικό ιστορικό του 
παιδιού θα πρέπει να είναι γνωστό 
και να υπάρχουν διαθέσιμα τηλέ-
φωνα του άμεσου οικογενειακού 
περιβάλλοντος του παιδιού.

•     Να γνωρίζετε ως γονείς 
τις ώρες που θα γίνει η άσκηση, 
ώστε να προετοιμάσετε καλύτερα 
τη διατροφή τους, αλλά και τα σνακ 
που θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
τα παιδιά.
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ΑΣΚΗΣΗ & ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

 Ή συστηματική άσκηση αυξά-
νει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. 
Αθλητές που ασκούνται χρόνια και 
συστηματικά μπορεί να μειώσουν 
τις δόσεις της ινσουλίνης που λαμ-
βάνουν. Επειδή η ινσουλίνη απορ-
ροφάται πιο εύκολα από μυς που 
συμμετέχουν στην άσκηση, καλό θα 
ήταν πριν από την άσκηση να γίνεται 
η ινσουλίνη σε σημεία του σώματος 
που δεν ασκούνται έντονα.

Σημεία προσοχής:
1. Παρακολούθηση γλυκόζης

Χρησιμοποιήστε έναν μετρητή 
σακχάρου, πριν, κατά τη διάρκεια 
και στο τέλος της άσκησης. Κρατή-
στε ένα ημερολόγιο του επιπέδου 
γλυκόζης, της προπόνησης που έγι-
νε, του φαγητού που καταναλώθη-
κε. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε σιγά 
σιγά να δημιουργήσετε ένα πλάνο 
με τις ανάγκες του οργανισμού του 
παιδιού κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας, όταν βρίσκεται σε προπόνηση 
ή όχι.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
μέτρησης της γλυκόζης πριν από 
την προπόνηση, μπορείτε να προ-
σαρμόσετε και τη διατροφή. Αν, για 
παράδειγμα, διαπιστώσετε πως τα 
επίπεδα γλυκόζης πριν την προπό-
νηση είναι χαμηλά, μπορείτε να δώ-
σετε πριν από την προπόνηση ένα 
γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες 
που θα σας βοηθήσει να αποφύγε-
τε το υπογλυκαιμικό επεισόδιο κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης. Είναι 
σημαντικό να κατανοήσετε πως το 
σώμα χρειάζεται πάνω από 36 ώρες 
για να συνέλθει από μια δυνατή 
προπόνηση (κυρίως για τους εφή-
βους που κάνουν αγωνιστικό αθλη-
τισμό). Ο οργανισμός θα συνεχίσει 
να καταναλώνει όλους τους υδα-

Άρθρο
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τάνθρακες που του δίνετε μέχρι οι  
μύες να επανέλθουν πλήρως. Γι’ 
αυτό καλό θα ήταν να προσέχετε 
τα επίπεδα της γλυκόζης πριν τον 
ύπνο αλλά και την επόμενη μέρα.

2. Πόση άσκηση χρειάζεται
Κάθε μορφή άσκησης μετράει. 

Ή συνιστώμενη ελάχιστη άσκηση 
είναι:     Τουλάχιστον 30 λεπτά 5 
φορές την εβδομάδα (2,5 ώρες 
από τις 168 που έχει κάθε βδομά-
δα).

Ή άσκηση δεν χρειάζεται να 
είναι έντονη και επίμονη. Οι σύγ-
χρονες προτάσεις για τους εφή-
βους περιλαμβάνουν τόσο αερό-
βια άσκηση όσο και προπόνηση 
με αντιστάσεις (λάστιχα, ελάχιστα 
βάρη).

3. Ποιες αεροβικές δραστηριότη-
τες θεωρούνται μέτριας έντασης;

Κατά τη διάρκεια μιας μέτριας 
σε ένταση άσκησης καταλαβαί-
νετε την καρδιά σας να ανεβάζει 
παλμούς, αλλά μπορείτε, παρ’ 
όλα αυτά, να μιλάτε κανονικά. Εάν 
αναπνέεται δύσκολα και οι χτύποι 
της καρδιάς σας αυξάνονται συνε-
χώς, προφανώς κάνετε πολύ έντο-
νη άσκηση.

Προτάσεις για εφήβους:
Αεροβικές δραστηριότητες:

Το λιγότερο 30 λεπτά μέτριας 

άσκησης την ημέρα, τις περισσό-
τερες μέρες της εβδομάδας ή 20 
λεπτά έντονης άσκησης 3 φορές 
την εβδομάδα.

Αντίσταση, δυναμικές ασκήσεις:
Δύο φορές την εβδομάδα. Οι 

ασκήσεις αυτές αυξάνουν τη δύ-
ναμη και την αντοχή του οργανι-
σμού. Ο στόχος θα πρέπει να είναι 
η ολοκλήρωση 6-8 διαφορετικών 
ασκήσεων με 8-12 επαναλήψεις.

Τα παιδιά μπορούν να επιλέ-
ξουν δραστηριότητες μέτριας αλλά 
και μεγάλης έντασης ανάλογα με 
τις προτιμήσεις τους.

Και στην περίπτωση των νέων 
και των παιδιών, η άσκηση θα 
πρέπει να γίνεται οργανωμένα και 
η ένταση να αυξάνεται σταδιακά.

4. Ξεκινώντας την άσκηση: συμ-
βουλές στους αθλούμενους.

Ή προπόνηση είτε είναι σύντομη 
είτε είναι οργανωμένη. Οι αθλητές 
που πάσχουν από διαβήτη οφεί-
λουν να γνωρίζουν πως ο διαβή-
της αλληλεπιδρά με τη σωματική 
άσκηση, τόσο για να αποφεύγουν 
κινδύνους όσο και για να βελτιώ-
νουν την απόδρασή τους.

Να φοράτε τα κατάλληλα αθλη-
τικά παπούτσια. Μετά το τέλος της 
άσκησης συνιστάται ο έλεγχος 
των ποδιών για πιθανές πληγές ή 
ερεθισμούς. Κατά τη διάρκεια της 

κολύμβησης θα πρέπει να υπάρ-
χει συνεχώς κινητικότητα, καθώς 
η ακινησία σε κρύο νερό μπο-
ρεί να οδηγήσει σε κράμπες. Εάν 
κάνατε καθημερινή συστηματική 
προπόνηση, πολύ πιθανόν να προ-
πονηθείτε και σε συνθήκες κρύου 
και υγρασίας. Φορέστε κατάλλη-
λα ρούχα που θα κρατήσουν την 
υγρασία μακριά από το σώμα σας. 
Οποιαδήποτε κατάστημα αθλητι-
κών είναι ικανό να σας συμβουλέ-
ψει πάνω σε αυτό.

Βελτιώστε αργά και συστηματι-
κά τους χρόνους και τις αποστά-
σεις σας στην προπόνηση, προ-
σθέτοντας περίπου 10 λεπτά κάθε 
εβδομάδα στην προπόνησή σας. 
Στόχος σας θα πρέπει να είναι η 
άσκηση 3 με 5 φορές την εβδομά-
δα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης 
καλό θα ήταν να κουβαλάτε ένα μι-
κρό πορτοφόλι με τη  φαρμακευτι-
κή  σας αγωγή, τα στοιχεία σας και 
γενικά με οτιδήποτε μπορεί να σας 
φανεί χρήσιμο σε περίπτωση υπο-
γλυκαιμικού επεισοδίου (ταμπλέ-
τες γλυλόζης ή μικρά σνακ ζελέ 
φρούτων, χυμούς, μαρμελάδα).

5. Προθέρμανση
Εάν ήδη έχετε συνηθίσει να 

προπονήστε 30 με 40 λεπτά συνε-
χόμενα, τότε γνωρίζετε τη σημασία 
της προθέρμανσης. Το ζέσταμα 
είναι βασικό γιατί αυξάνει το οξυ-
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γόνο στα πνευμόνια, προετοιμάζει 
τους μυς για έντονη άσκηση και 
μαλακώνει τις αρθρώσεις.

Ή συστηματική άσκηση αυξάνει 
την ευαισθησία στην ινσουλίνη. 
Αθλητές που ασκούνται χρόνια και 
συστηματικά μπορεί να μειώσουν 
τις δόσεις της ινσουλίνης που λαμ-
βάνουν
6. Διατάσεις

Οι διατάσεις στο τέλος της άσκη-
σης αποτρέπουν τους τραυματι-
σμούς και επαναφέρουν τους μυς 
στις αρχικές τους διαστάσεις. Πολ-
λά άτομα κάνουν διατάσεις πριν 
και μετά την προπόνηση. Έρευνες 
έχουν δείξει όμως ότι οι διατάσεις 
πριν από την προπόνηση μπορεί 
να έχουν αντίθετα αποτελέσματα. 
Παρ’ όλα αυτά, αν είχατε πρόσφατα 
κάποιο τραυματισμό, καλό θα ήταν 
να κάνετε διατάσεις τόσο μετά την 
προθέρμανση όσο και στο τέλος 
της προπόνησης. Ή εναλλαγή του 
είδους της προπόνησης μπορεί 
να βελτιώσει τη φυσική κατάστα-
ση πολύ. Μη μένετε σε ένα είδος 
άσκησης. Δοκιμάστε διαφορετικά 
είδη, ποδόσφαιρο, χορό, τρέξιμο, 
κολύμβηση. Με αυτό τον τρόπο θα 
γυμνάσετε όλο το σώμα σας και θα 
βελτιώσετε κατά πολύ τη λειτουρ-
γία της καρδιάς, αλλά και των αγ-
γείων. Ή υπερβολική άσκηση είναι 
το μελανό σημείο όλων εκείνων 
που αθλούνται. Για να αποφευχθεί 
κάτι τέτοιο οργανώστε το πρό-
γραμμα της άσκησης μαζί με τη 
συμβολή του υπεύθυνου φυσικής 
αγωγής. Προπονηθείτε συγκεκρι-
μένες ώρες και μέρες και όχι όταν 
είστε πολύ κουρασμένοι από άλ-
λες καθημερινές δραστηριότητες.

7. Αντιμετώπιση τραυματισμών
Ξεκουράστε τυχόν τραυμα-

τισμένα σημεία. Βάλτε πάγο για 

περίπου 10 λεπτά, όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα, για να αποφύγετε τη 
φλεγμονή και τον πάγο. Τυλίξτε το 
τραυματισμένο μέρος με έναν επί-
δεσμο, προσέχοντας να μη διακό-
ψετε την κυκλοφορία.

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Ή διατροφή που προτείνεται 

στα άτομα με διαβήτη είναι η ίδια 
με αυτήν που προτείνεται στους 
αθλητές. Παρ’ όλα αυτά, θα διαπι-
στώσετε πως θα χρειαστεί να αυ-
ξήσετε τους υδατάνθρακες και να 
μειώσετε τη λήψη ινσουλίνης όσο 
προπονείστε. Οι υδατάνθρακες δεν 
βοηθούν μόνο στην αποφυγή υπο-
γλυκαιμικών επεισοδίων αλλά και 
στη γρήγορη αποκατάσταση του 
μυϊκού συστήματος μετά την προ-
πόνηση. Έρευνες έχουν αποδείξει 
πως καταναλώνοντας τη σωστή 
ποσότητα πρωτεΐνης και υδαταν-
θράκων αυξάνεται η απορρόφηση 
του γλυκογόνου από τους μυς.   

Εάν κολυμπάτε, μπορεί να αι-
σθανθείτε περισσότερο πείνα μετά 
την άσκηση απ’ ό,τι με άλλα είδη 
άσκησης. Αυτό συμβαίνει γιατί το 
σώμα καταναλώνει μεγαλύτερη 
ενέργεια προσπαθώντας να ρυθμί-
σει τη θερμοκρασία κατά τη διάρ-
κεια της κολύμβησης. Τρώγοντας 
κάτι αμέσως μετά την προπόνηση 
βοηθά στη σύνθεση του γλυκο-
γόνου, απαραίτητου στοιχείου για 
την επαναφορά του οργανισμού.

1. Ο ρόλος των υδατανθράκων 
στην άσκηση   

Κατά την άσκηση το σώμα χρη-
σιμοποιεί τους υδατάνθρακες για 
ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό 
οι αποθήκες των υδατανθράκων 
να είναι γεμάτες πριν, κατά τη δι-
άρκεια και μετά την άσκηση. Για 
την παραγωγή της απαιτούμενης 

ενέργειας σε άτομα που αθλού-
νται σκληρά και καθημερινά θα 
πρέπει να ακολουθείται μια υψηλή 
σε υδατάνθρακες διατροφή. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό για άτομα με 
διαβήτη που παίρνουν ινσουλίνη, 
καθώς μειώνει τις πιθανότητες 
υπογλυκαιμικού επεισοδίου.

2. Υγρά
Κατά τη διάρκεια της άσκησης 

το σώμα ιδρώνει, για να μπορέ-
σει να διατηρήσει μια φυσιολογική 
θερμοκρασία. Εάν τα υγρά αυτά 
δεν αναπληρωθούν, το σώμα δεν 
αντέχει πολύ στην άσκηση και η 
κόπωση κάνει την εμφάνισή της. 
Το νερό είναι ο καλύτερος τρόπος 
να αναπληρωθούν τα χαμένα υγρά, 
αλλά σε μερικές προπονήσεις που 
διαρκούν πολύ, τα αθλητικά υγρά 
επιταχύνουν την ενυδάτωση.

Συχνά οι αθλητές χρησιμοποι-
ούν αθλητικά ποτά, τα οποία συ-
νήθως αποτελούνται από νερό, 
ζάχαρη και ηλεκτρολύτες. Τα 
αθλητικά ποτά περιλαμβάνουν 
εύκολα απορροφημένους υδατάν-
θρακες οι οποίοι θα ανεβάσουν τα 
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα κατά 
τη διάρκεια της άσκησης. Σημα-
ντικό είναι να αναπληρώνετε τα 
χαμένα υγρά με νερό ή άλλα ποτά 
χαμηλά σε θερμίδες, αλλά δεν 
χρειάζεται απαραίτητα να χρησι-
μοποιείτε αθλητικά ποτά, καθώς 
μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα 
άτομα με διαβήτη. Πιείτε άφθονο 
νερό πριν και κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης. Ή δίψα είναι σημάδι 
αφυδάτωσης. Πιείτε συχνά μικρές 
ποσότητες, ακόμη κι αν δεν νιώθε-
τε δίψα.

Άρθρο
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ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣ-
ΚΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ 
ΟΦΕΛΗ

Ή αυξημένη κατανάλωση γλυ-
κόζης από τους μυς με την άσκηση, 
διαρκεί μόνο για ορισμένες ώρες 
(περίπου 24 ώρες μετά το πέρας 
της άσκησης). Για το λόγο αυτό, η 
άσκηση θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται τουλάχιστον πέντε φορές 
την εβδομάδα ή και καθημερινά, 
εάν αυτό είναι εφικτό. Ξεκινήστε 
με κάτι απλό, όπως περπάτημα, 
2-3 φορές την εβδομάδα για 30 
λεπτά την ημέρα. Εάν δεν είναι 
εφικτή η συνεχόμενη άσκηση 30 
λεπτών (σε άτομα με χαμηλά επί-
πεδα φυσικής κατάστασης), τότε 
προτείνεται εναλλακτικά 10λεπτη 
άσκηση, 3 φορές την ημέρα. Στη 
συνέχεια, ορίστε ως στόχο να αυ-
ξήσετε τη συχνότητα άσκησης στις 
5 φορές την εβδομάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ:
• Nα μην υπάρχουν σοβαρές 

επιπλοκές
• Nα υπάρχει καλή ρύθμιση
• O διαβητικός να είναι καλά εκ-

παιδευμένος
• Nα γίνεται τακτικός αυτοέλεγ-

χος σακχάρου
• Nα μην είναι πολύ επίπονη και 

παρατεταμένη
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Οι επιπτώσεις της 
πανδημίας του 
Covid-19 στη 
διαχείριση του 
διαβήτη τύπου 1 
στα παιδιά

Η 
Σουηδία, ήταν η 
μόνη χώρα που 
επέλεξε μια πολι-
τική με συνιστώ-
μενη απομόνωση 
των πιο ευάλω-

των πληθυσμών, αλλά γενικότερα μια 
μάλλον «ανοιχτή» κοινωνία. Όπως και 
στις περισσότερες χώρες, η πίεση στα 
νοσοκομεία και η υγειονομική περίθαλ-
ψη ήταν δύσκολη. Τακτικές επισκέψεις 
στην ομάδα διαβήτη έχουν, τις περισ-

σότερες φορές αντικατασταθεί από την 
τηλεϊατρική.

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η 
εκτίμηση των επιδράσεων της πανδημί-
ας του  Covid-19 στη θεραπεία του T1D 
σε παιδιά.

Όλες οι επισκέψεις ασθενών στη Σου-
ηδία είναι καταχωρημένες στην Εθνική 
Βάση δεδομένων, SWEDIABKIDS με 
πληροφορίες για π. χ. HbA1c, λιπίδια 
αίματος, χρήση αντλιών ινσουλίνης, 
αισθητήρων γλυκόζης. Εθνικές  πληρο-

φορίες σχετικά με περίπου 7000 παιδιά 
<18 ετών είναι διαθέσιμα. Στοιχεία για 
τις περιόδους Ιαν-Ιουλίου 2018, 2019 
και 2020, διαθέσιμα μέσω των λεγόμε-
νων «Knappen», έχουν συγκριθεί, και 
παρουσιάζονται με 95% επίπεδα εγκυ-
ρότητας.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1. Το ποσοστό των ασθε-
νών με HbA1c < 6.9% παρέμεινε το ίδιο 
το 2019 και το 2020, όπως  και το ποσο-
στό των ασθενών με HbA1c < 7,5%. Το 

Τα παιδιά τείνουν να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα COVID19 
και σπάνια αρρωσταίνουν βαριά. Η COVID-19 δεν έχει κά-
ποια διαφορετική συγκεκριμένη επίδραση στον διαβήτη 
των παιδιών από οποιαδήποτε άλλη μόλυνση. Ωστόσο, η 
Covid-19 μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση και το κλεί-
δωμα της κοινωνίας και των καθημερινών δραστηριοτήτων 
μπορεί να οδηγήσει στο ότι οι ασθενείς με διαβήτη δεν λαμ-
βάνουν την συνηθισμένη φροντίδα προκαλώντας έτσι κακό 
μεταβολικό έλεγχο με αυξανόμενους κινδύνους  για επιπλο-
κές και κατά συνέπεια μεγαλύτερη θνησιμότητα.

Μία μελέτη του 
σουηδικού μοντέλου

ΠΗΓΗ: 
Ludvigsson J. Effect of COVID-19
pandemic on treatment of Type 1 

diabetes in children. 
Acta Paediatr. 2021;110:933–934. 

https://doi.org/10.1111/
apa.15627
ΑΠΟΔΟΣΗ: 

Σπύρος Αθανασίου
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ποσοστό ασθενών με HbA1c > 8,6%, όπου εμφανίζεται αυξημέ-
νος κίνδυνος επιπλοκών δεν έχει αυξηθεί κατά τους πρώτους 
7 μήνες του 2020. Όσον αφορά τα λιπίδια του αίματος, η μεγάλη 
πλειοψηφία των ασθενών έχει χοληστερόλη <4, 5 mmol / L και 
για λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) <2, 5 mmol/L, οι 
αντίστοιχοι αριθμοί είναι σχεδόν εξίσου υψηλοί,

και δεν επιδεινώθηκε από το 2018 έως το 2020. Ή παροχή 
φροντίδας μπορεί να έχει αλλάξει μορφή, κατά κάποιον τρόπο, 
αλλά αυτό τουλάχιστον δεν φαίνεται να επηρέασε την χρήση 
συσκευών και τεχνολογιών. Το ποσοστό ασθενών που χρησιμο-
ποιούν αντλίες ινσουλίνης έχει αυξηθεί σταδιακά, καθώς και η 
χρήση αισθητήρων γλυκόζης από το 2018 έως το 2020.
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 Στις περισσότερες χώρες, η παν-
δημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει 
δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνία. 
Κλείδωμα και άλλα δραστικά μέτρα, πα-
ράλληλα με το βάρος που δημιουργούν 
οι ασθενείς με Covid-19, έχουν προ-
καλέσει τεράστια οικονομική κρίση και 
κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας σε 
πολλές χώρες. Λιγότερο κρατικό εισό-
δημα σημαίνει λιγότερους πόρους για τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ή 
ανεργία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη 
νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Ή επί-
δραση της οικονομικής κατάρρευσης 
στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισο-
δήματος μπορεί να γίνει τρομακτική και 
να οδηγήσει σε υπερβολική βρεφική 
θνησιμότητα.

Είναι ορατός λοιπόν ο κίνδυνος 
να επιδεινωθεί η θεραπεία σοβαρών 
ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 1 
σε παιδιά και εφήβους, κάτι που μπορεί 
να διαρκέσει πολύ, πριν επανέλθουν τα 
πράγματα στο φυσιολογικό

 Με κακό μεταβολικό έλεγχο, γνω-
ρίζουμε ότι υπάρχει αυξανόμενος κίν-
δυνος αγγειακών επιπλοκών. Ή HbA1c 
πρέπει να κρατηθεί σε αρκετά χαμηλό 
επίπεδο για να αποφευχθούν μακρο-
χρόνιες επιπλοκές. Ή Σουηδία έχει πα-
ράδοση της πολύ δραστικής θεραπείας 
του T1D με χαμηλή μέση HbA1c σε 
εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με πολλές 
άλλες χώρες. Επιπρόσθετα, εκείνοι που 
έχουν διαγνωστεί με T1D στην παιδική 
ηλικία έχουν πολύ μικρότερο αναμε-
νόμενο όριο ζωής από έναν πληθυσμό 
αναφοράς. Είναι επομένως εξαιρετικά 
σημαντικό να διατηρηθεί η υψηλή ποι-
ότητα της φροντίδας και κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας για να αποφευχθεί 
η έναρξη φαύλων κύκλων, κακής πε-
ρίθαλψης – κακής ρύθμισης – κακής 
υγείας και αύξησης των επιπλοκών.

Όταν η φυσική αποστασιοποίηση 
είναι απαραίτητη για τη μείωση της 
επιδημίας, είναι φυσικό οι επισκέψεις 
στα νοσοκομεία να περιορίζονται. Ή τη-
λεϊατρική είναι μια εναλλακτική λύση 
στις συνήθεις επισκέψεις στην ομά-
δα του διαβήτη, τα αποτελέσματά της 
όμως μακροπρόθεσμα είναι δύσκολο 
να προβλεφθούν. Μέχρι στιγμής, κατά 
τη διάρκεια των πρώτων 7 μηνών της 
πανδημίας Ιαν-Ιούλιος 2020, η αλλαγή 

της φροντίδας των παιδιών με διαβήτη 
και των έφηβων στη Σουηδία δεν έχει 
επηρεαστεί

Σύγχρονες τεχνολογικές συσκευές 
όπως αντλίες ινσουλίνης και αισθητή-
ρες γλυκόζης είναι συνήθεις, και η χρή-
ση τους δεν έχει μειωθεί, αλλά μάλλον 
το αντίθετο.

Συζητήσεις μέσω τηλεφώνου ή δι-
αδικτύου, π.χ. Skype και πληροφορί-
ες σχετικά με τα προφίλ γλυκόζης και 
στοιχεία αντλιών ινσουλίνης που μπο-
ρούν να διαμοιραστούν με την ομάδα 
παροχής φροντίδας διαβήτη, μέσω ει-
κονικών πλατφορμών, έχουν πιθανώς 
υποκινήσει μερικούς ασθενείς και τους 
γονείς τους στο να χρησιμοποιήσουν 
αυτές τις τεχνολογίες ακόμα πιο ενερ-
γά, καθώς έχουν αναγκαστεί να ανοί-
ξουν χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα 
και στην καθημερινότητά τους στο σπίτι 
και όχι μόνο να είναι παθητικοί χρήστες, 
βλέποντας το γλυκαιμικό τους προφίλ , 
μόνο κατά τις  επισκέψεις στο νοσοκο-
μείο. 

Μέχρι στιγμής η μέση HbA1c δεν έχει 
αυξηθεί αλλά παρέμεινε συγκριτικά χα-
μηλή με περίπου τα 2/3 των ασθενών με 
HbA1c < 7,5% και μόνο το 6% των ασθε-
νών με HbA1c > 8,5%, ένα επίπεδο που 
φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητικό.

Ή χρήση της τηλεϊατρικής ως η μόνη 
εναλλακτική λύση πιθανότατα δεν θα 
είναι αρκετά καλή μακροπρόθεσμα, 
ειδικά για ασθενείς με ψυχολογικά 
προβλήματα και λιγότερο σταθερή οι-
κογενειακή κατάσταση. Ή ψυχολογική  
υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας και 
δεν μπορεί να δοθεί με την ίδια ποιότητα 
από απόσταση. Αλλά η κατάσταση που 
δημιουργήθηκε από την πανδημία μπο-
ρεί να αποτελέσει μια πολύτιμη εμπει-
ρία, η οποία στο μέλλον θα μπορούσε 
να βελτιώσει την παροχή φροντίδας 
χρησιμοποιώντας την τηλεϊατρική ως 
συμπλήρωμα. Ωστόσο, πρέπει να ανα-
γνωριστεί ο κίνδυνος τόσο των ομάδων 
διαβήτη όσο και των ασθενών / γονέων 
με την συνέχιση της τηλεϊατρικής και 
αντικατάσταση των φυσικών επισκέ-
ψεων, καθώς φαίνεται να είναι μια πιο 
άνετη διαδικασία. 

Συμπερασματικά, η πανδημία του 
κορωνοϊού μπορεί να έχει μεγάλη επιρ-
ροή στην φροντίδα του διαβήτη τύπου 

1, με τόσο άμεσες όσο και μελλοντικές 
συνέπειες. Ή σουηδική ημι-ανοιχτή 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της 
πανδημίας οδήγησε στηνφροντίδα του 
διαβήτη σε παιδιά και εφήβους σε ένα 
υβριδικό μοντέλο συνδυασμού επισκέ-
ψεων σε νοσοκομεία και τηλεϊατρικής, 
αντικαθιστώντας κάποιες από τις συ-
νηθισμένες επισκέψεις στην κλινική. 
Τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των 
πρώτων 7 μηνών (Ιαν–Ιούλιος 2020) 
φαίνονται ενθαρρυντικά, χωρίς επιδεί-
νωση της μέσης HbA1c ή των λιπιδίων 
του αίματος και την ίδια αποτελεσματι-
κότητα στην διαχείριση του διαβήτη με 
τις αντίστοιχες περιόδους τα προηγού-
μενα έτη. Οι μελλοντικές μελέτες θα 
δείξουν ποιες είναι οι συνέπειες της 
πανδημίας και τι αλλαγές μπορεί να επι-
φέρουν στις πολιτικές της υγείας, ανα-
φορικά με την αντιμετώπιση του διαβή-
τη τύπου 1 στο μέλλον.
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Καινοτομίες 
στη φροντίδα του 
διαβήτη 
για μια καλύτερη «νέα 
κανονικότητα» μετά την 
COVID-19 
Μια δύναμη αλλαγής

Η 
«νέα κανονικότητα» 
έχει επινοηθεί ως 
όρος για να υποδηλώ-
σει τη μεγάλη αλλαγή 
που  η COVID-19 έχει 

επιβάλει σε όλο τον κόσμο. Στην υγειο-
νομική περίθαλψη, η « νέα κανονικότη-
τα « έχει προωθήσει την καινοτομία και 
επέτρεψε την πραγματική δοκιμή των 
μοντέλων φροντίδας με πρωτοφανείς 
τρόπους. Σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή για 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 
σε όλο τον κόσμο, μπορεί να είναι δυ-
νατή η πραγματική και ουσιαστική αλ-
λαγή για την δημιουργία μιας καλύτερης 
καθημερινότητας και «φυσιολογικού»  
πέρα από την πανδημία, εάν ληφθούν 
προσεκτικά μέτρα για την προώθηση 
της συμβουλευτικής και τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας.

Για τον διαβήτη, ο οποίος πλήττει πε-
ρίπου μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους 

παγκοσμίως, η ώθηση προς την καινο-
τομία έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό. 
Ή επίτευξη βέλτιστου γλυκαιμικού ελέγ-
χου σε μεγάλη κλίμακα έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στον πληθυσμό και στην 
οικονομία της υγείας, ωστόσο λιγότε-
ρο από το 50% των ατόμων με διαβήτη 
πληρούν και πετυχαίνουν τους γλυκαι-
μικούς στόχους. Πριν από την πανδημία, 
τα καινοτόμα μοντέλα φροντίδας του 
διαβήτη κέρδισαν σιγά-σιγά αποδοχή 
και αναγνώριση, με στόχο την επίτευξη 
βελτίωσης στα ιατρικά αποτελέσματα, 
στην εμπειρία των ασθενών, στην ικανο-
ποίηση των παρόχων υγειονομικής πε-
ρίθαλψης και στη μείωση του κόστους. 
Ωστόσο, τυπικά «οδοφράγματα» και 
εμπόδια του κατεστημένου συστήματος 
υπήρχαν και εμπόδιζαν μια ουσιαστική 
αλλαγή. Με την COVID-19, η εφαρμογή 
εναλλακτικών μοντέλων φροντίδας, βα-
σισμένη σε ταχείς και επαναληπτικούς 
κύκλους έγινε ο κανόνας.

Το 2018, η Αμερικανική Ενδοκρινο-

λογική Εταιρεία συγκάλεσε μια ομάδα 
εργασίας για να εξετάσει και να προ-
ωθήσει καινοτόμα μοντέλα φροντίδας 
στον διαβήτη. Με αυτή την προοπτική, τα 
μέλη της ομάδας εργασίας αναθεωρούν 
διάφορα μοντέλα φροντίδας, με τα οποία 
έχουν εμπειρία και τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα να γίνουν πρότυπα φροντί-
δας στο «νέα κανονικότητα». Ή ομάδα 
συζητά τις τρέχουσες προκλήσεις για 
την ευρεία υιοθέτηση νέων μοντέλων 
φροντίδας και παρέχει πιθανές λύσεις 
για την προώθηση της καινοτομίας και 
τη δημιουργία οδών για την βιωσιμότη-
τα των μοντέλων αυτών.

Καινοτομίες στη φροντίδα του διαβή-
τη

Εξετάζονται λεπτομερώς μοντέλα που 
κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας εργα-
σίας είχαν χρησιμοποιήσει με επιτυχία. 
Συγκεκριμένα, αυτά τα μοντέλα επικε-
ντρώνονται στη βελτίωση της πρόσβα-
σης σε υψηλής ποιότητας εξειδικευμέ-
νη φροντίδα μέσω του συντονισμού και 

ΠΗΓΗ: 
Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism 2021 Jan; 106(1): e377–e381 
(doi: 10.1210/clinem/dgaa704: 10.1210/

clinem/dgaa704)
Shivani Agarwal, Michelle L Griffith, 
Elizabeth J Murphy, Carol Greenlee, 

Jeffrey Boord, Robert A Gabbay
ΑΠΟΔΟΣΗ: 

Σπύρος Αθανασίου
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της δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας.
Κλινικά, κάθε ένα από αυτά τα μοντέ-

λα είναι εφαρμόσιμο τόσο στον διαβήτη 
τύπου 1 όσο και στον διαβήτη τύπου 2. 
Αν και ιστορικά, μερικές από αυτές τις 
καινοτομίες ήταν πιο δημοφιλείς σε ένα 
συγκεκριμένο τύπο διαβήτη, γίνονται 
όλο και πιο σχετικές σε όλο το φάσμα, 
επειδή υπάρχει ευρύτερη κατανομή 
και των δύο τύπων διαβήτη σε όλη τη 
διάρκεια ζωής και οι τεχνολογικές θε-
ραπείες που παραδοσιακά προορίζονται 
για διαβήτη τύπου 1 χρησιμοποιούνται 
τώρα και για τον διαβήτη τύπου 2.

Τηλεϊατρική
Ή τηλεϊατρική έχει καταστεί μια κρίσι-

μης σημασίας στρατηγική για την βελτί-
ωση της πρόσβασης στην φροντίδα του 
διαβήτη, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 
την απαραίτητη σωματική αποστασιο-
ποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας, αντιπροσωπεύοντας έναν από τους 

μεγαλύτερους και ταχύτερους μετα-
σχηματισμούς φροντίδας παγκοσμίως. 
Ύπάρχει μεγάλος όγκος αποδεικτικών 
στοιχείων για την αποτελεσματικότη-
τα της παραδοσιακής τηλεϊατρικής στη 
φροντίδα του διαβήτη (οπτικοακουστι-
κές επισκέψεις σε πραγματικό χρόνο), 
που δείχνουν ισοτιμία στα αποτελέ-
σματα με τις παραδοσιακές επισκέψεις 
γραφείου. Ή έλευση των συνδεδεμένων 
τεχνολογιών, όπως αντλίες ινσουλίνης, 
έξυπνες πένες ινσουλίνης, και συστή-
ματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης 
προσφέρονται για εικονικές λεπτομέ-
ρειες στην ανταλλαγή πληροφοριών για 
τους ασθενείς. Για τους πληθυσμούς 
ασθενών με μικρότερη  ευκολία χρή-
σης τεχνολογιών ή χαμηλότερο εύρος 
ζώνης wi-fi, οι τηλεφωνικές επισκέψεις 
είναι επίσης δυνατό να αυξήσουν την 
πρόσβαση στην απαραίτητη φροντίδα. 
Οι χρήστες τηλεϊατρικής, μπορούν να 
επιλέξουν από μια σειρά τεχνολογικών 
πλατφορμών και άλλων εμπορικά δι-

αθέσιμων εργαλείων. Οι επιλογές για 
την κοινή χρήση δεδομένων γλυκόζης 
περιλαμβάνουν νεότερες πλατφόρμες 
που βασίζονται σε δεδομένα σε νέφος 
(cloud) έναντι των παραδοσιακών αυ-
τοαναφορών των αρχείων καταγραφής 
του σακχάρου στο αίμα, ωστόσο, οι 
τεχνολογικές προσεγγίσεις πρέπει να 
ταιριάζουν με τις δυνατότητες του πλη-
θυσμού των ασθενών. Εκτός από τις ια-
τρικές επισκέψεις, τα νεότερα μοντέλα 
παροχής εικονικής φροντίδας από ολό-
κληρη την διεπιστημονική ομάδα (νοση-
λευτές, ψυχολόγους, διατροφολόγους 
κτλ.) αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος. Ή 
τηλεκπαίδευση, η διατροφή και η ψυχο-
λογία είναι από τα νεότερα μοντέλα τη-
λεϊατρικής που μπορεί να γεφυρώσουν 
τα μακροχρόνια κενά στην απαιτούμε-
νη πολυεπιστημονική υποστήριξη και 
συνεργασία στη φροντίδα του διαβήτη. 
Ή συνέχιση της υποστήριξης και της 
συνεργασίας στην εξέλιξη μιας πλατ-
φόρμας τεχνολογίας στην υγεία είναι 
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απαραίτητη για την προώθηση της οικο-
δόμησης υποδομών και της βιωσιμότη-
τάς τους και μετά από την πανδημία.

Εικονική συμβουλευτική
Οι εικονικές διαβουλεύσεις και συμ-

βουλευτικές, είναι μια άλλη καινοτομία 
που αυξάνει σημαντικά τη συνεργασία 
διαφορετικών γραμμών εξυπηρέτησης, 
παρέχοντας πρόσβαση σε υψηλής ποιό-
τητας φροντίδα και είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
H εικονική διαβούλευση είναι  μια ειδι-
κή για τον ασθενή, ασύγχρονη εικονική 
επικοινωνία μεταξύ ειδικού επιστήμονα  
και  του παρόχου παραπομπής (συνή-
θως πρωτοβάθμιας περίθαλψης) που 
συμβαίνει μέσα σε ένα κοινόχρηστο 
εικονικό περιβάλλον ή άλλη ασφαλή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα οφέλη των 
εικονικών διαβουλεύσεων σε όλες τις 
ειδικότητες είναι καλά τεκμηριωμένα 
και περιλαμβάνουν αυξημένη πρόσβα-
ση στην εξειδικευμένη φροντίδα, στην  

ικανοποίηση από τον πάροχο  και στα 
εκπαιδευτικά οφέλη για τους παρόχους 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πιο συγκε-
κριμένα, οι εικονικές διαβουλεύσεις 
για την φροντίδα του διαβήτη έχουν 
οδηγήσει σε ταχύτερη πρόσβαση σε 
εξειδικευμένη φροντίδα με συγκρίσιμα 
κλινικά αποτελέσματα με την προσω-
πική φροντίδα. Στην COVID-19, τόσο οι 
εξωνοσοκομειακές όσο και οι ενδονο-
σοκομειακές εικονικές διαβουλεύσεις 
ήταν καθοριστικές για να επιτρέψουν 
στον ειδικό επιστήμονα να παρέχει 
έγκαιρη και αποτελεσματική συμβουλή. 
Επιπλέον, επιτρέπει την θεμελιώδη εκ-
παίδευση υπό την ηγεσία του εξειδικευ-
μένου ιατρού, σε παρόχους που επω-
φελούνται από την ανατροφοδότηση σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με διάφορες 
περιπτώσεις, γεγονός που μπορεί να 
ωθήσει σημαντικά την ποιότητα της πα-
ροχής φροντίδας στον διαβήτη.

Το πρόγραμμα ECHO

Το Project ECHO (ΉΧΩ) είναι ένα 
κλιμακούμενο, παγκόσμιο, βασιζόμε-
νο στην ανά περίπτωση αναφορά και 
τηλεκαθοδήγηση, που στοχεύει στην 
οικοδόμηση της ικανότητας των παρό-
χων πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τη 
φροντίδα του διαβήτη μέσω της συνε-
χιζόμενης εκμάθησης βάσει μελέτης 
ξεχωριστών περιπτώσεων. Ή μορφή 
περιλαμβάνει ένα «κόμβο» (π.χ. εξει-
δικευμένος ιατρός) που εμπλέκεται και 
παρεμβαίνει σε μια γεωγραφικά δια-
σκορπισμένη ομάδα κλινικών πρωτο-
βάθμιας φροντίδας (ακτίνες) με βίντεο, 
οι οποίοι παρουσιάζουν τις περιπτώ-
σεις τους σε τακτική βάση και σταδια-
κά χτίζουν τοπική εμπειρογνωμοσύνη 
διαβήτη. Ή αρχική συγκέντρωση της 
απόκτησης γνώσης ακολουθούμενη 
από διάδοση σε πολλούς παρόχους 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης ενισχύει 
την εμβέλεια της ενδοκρινολογίας πολύ 
πέρα από την εξειδικευμένη ικανότητα, 

Άρθρο
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και αποτελεί μια μεγάλη υπόσχεση για 
συνεχή επέκταση και δημιουργία νέων 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων εφαρμο-
ζόμενων από περισσότερους. Το προ-
γράμματα ECHO για τον διαβήτη είναι 
ενεργό σήμερα σε 4 χώρες και έχει 
πολύ υψηλή  αξία καθώς  απευθύνε-
ται σε παρόχους πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης με περιορισμένη πρόσβαση σε 
εξειδικευμένη φροντίδα (π.χ. κοινοτικά 
κέντρα υγείας).

Μοντέλο παροχής φροντίδας, βασιζό-
μενο στην «Ομάδα».

Μέσα σε ένα μοντέλο φροντίδας που 
βασίζεται στην «ομάδα», μια ποικιλία 
μελών της ομάδας έχουν συγκεκριμέ-
νους ρόλους και ευθύνες για να εξα-
σφαλίσουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν 
τη βέλτιστη φροντίδα του διαβήτη. Μια 
στροφή από το «ο γιατρός φροντίζει 
τους ασθενείς και μεταβιβάζει σημαντι-
κή εργασία στα μέλη της ομάδας» στο 
«φροντίζουμε τους ασθενείς»  προωθεί 
τη συνεργατική φροντίδα που μπορεί να 
μειώσει την επαγγελματική εξουθένω-
ση από τις αυξανόμενες απαιτήσεις και 

τον όγκο εργασίας  στην κλινική φροντί-
δα, ενισχύοντας παράλληλα την επικοι-
νωνία και την πρόσβαση στην ποιοτική 
φροντίδα του διαβήτη. Κατά τη διάρκεια 
του COVID-19, με μοντέλα εικονικής 
φροντίδας, η αδυναμία των προσωπι-
κών συναντήσεων και των συναντήσε-
ων της ομάδας έχει καταστήσει δύσκολη 
τη διατήρηση προσεγγίσεων φροντίδας 
που βασίζονται στην ομάδα, ωστόσο, οι 

ελλείψεις αυτές αντισταθμίστηκαν με 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε βοηθητικές 
υπηρεσίες από ό, τι στο παρελθόν. Πε-
ρισσότερη καινοτομία για την ενίσχυση 
της εικονικής επικοινωνίας μεταξύ των 
ομάδων φροντίδας είναι απαραίτητη για 
την παροχή βέλτιστης πολυεπιστημονι-
κής φροντίδας του διαβήτη.

Μετάβαση από την 
παιδιατρική, στην 
φροντίδα ενηλίκων

Ή μετάβαση από την παιδιατρική στην 
ενήλικη φροντίδα δημιουργεί μοναδι-
κές προκλήσεις για τους αναδυόμενους 
ενήλικες με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 
2 που μπορεί να αγωνιστούν με τη με-
τάβαση στην ανεξαρτησία στην αυτο-
φροντίδα του διαβήτη. Ο συντονισμός 
φροντίδας μεταξύ παιδιατρικών και 
ενήλικων συστημάτων είναι το θεμέλιο 
πάνω στο οποίο μπορεί να συμβεί μια 
επιτυχής μετάβαση. Ωστόσο, η επικοι-
νωνία και ο συντονισμός συχνά λείπουν 
λόγω έλλειψης ή μερικής – πλημμελής 

κατάρτιση ΕΉR 
(Ήλεκτρονικού 
Φακέλου Ύγείας) 
για τη μεταφορά 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν 
και η διαφορε-
τική κουλτούρα 
και φιλοσοφία 
μεταξύ παιδια-
τρικής και ενή-
λικης φροντίδας, 
μπορεί να απο-
δειχτούν ενο-
χλητικές κατα-
στάσεις για τους 
ασθενείς, κατά 

την μετάβαση από την μία κατάσταση 
στην άλλη. Προγράμματα που τώρα 
τρέχουν ανά τον κόσμο (πχ. Ήandoffs 
και Τransition navigator) έχουν επιδεί-
ξει βελτιωμένη συνεργασία και πρό-
σβαση στη φροντίδα των ενηλίκων. 
Τα συνοπτικά έγγραφα μετάβασης της 
υγειονομικής περίθαλψης μιας σελίδας 
είναι χαμηλού κόστους, και αποτελούν 
αποτελεσματικές μορφές μεταφοράς 
πληροφοριών που γεφυρώνουν τους 

παρόχους φροντίδας και επιτρέπουν 
καλύτερες θεραπευτικές σχέσεις με 
τους ασθενείς. Ή πολυεπιστημονική 
υποστήριξη που βασίζεται στην ομά-
δα, συμπεριλαμβανομένων των διαι-
τολόγων, των εκπαιδευτικών και των 
ψυχολόγων, μπορεί να προσφέρει τον 
απαραίτητο συντονισμό στην φροντίδα 
και να αξιοποιήσει τους εικονικούς πό-
ρους, οι οποίοι είναι πλέον πιο άμεσα 
διαθέσιμοι λόγω του COVID. Επιπλέον, 
η εικονική διάσκεψη μεταξύ ασθενούς, 
παιδιατρικού και ενήλικου παρόχου ως 
μέσο προσανατολισμού, κάτι  που δεν 
ήταν εφικτό πριν, μπορεί να βοηθήσει 
στην πιο ομαλή μετάβαση από την παι-
διατρική στην ενήλικη φροντίδα υγείας 
Καθώς αυξάνονται τα ποσοστά του δια-
βήτη τύπου 2 για νέους και του διαβήτη 
τύπου 1 για νέους ενήλικες, τα μοντέλα 
μεταβατικής φροντίδας θα πρέπει να 
σχεδιαστούν με γνώμονα την  βιωσι-
μότητα και την εφαρμογή τους με την 
χρήση όσο το δυνατόν  χαμηλότερων 
πόρων.

Ανασταλτικοί παρά-
γοντες στην βιωσι-
μότητα της καινοτο-
μίας.

Παρόλο που τα καινοτόμα μοντέλα 
φροντίδας του διαβήτη ήταν διαθέσιμα 
και σε προ-COVID περιόδους, η διάδο-
ση ήταν περιορισμένη λόγω μιας σειράς 
ζητημάτων, μερικά από τα οποία μπορεί 
να επανεμφανιστούν μόλις τελειώσει η 
πανδημία. Τα εμπόδια περιλαμβάνουν: 

(1) έλλειψη γενικεύσιμων μοντέλων 
πληρωμών 

 (2) αργή ενσωμάτωση της τεχνολογί-
ας στην υγειονομική περίθαλψη 

 (3) προκλήσεις εφαρμογής πραγμα-
τικού κόσμου 

 (4) έλλειψη αυστηρών αποτελεσμά-
των και δεδομένων κόστους 

(5) έλλειψη εργατικού δυναμικού από 
την επαγγελματική εξουθένωση 

 και (6) έλλειψη υποδομής για τη βιω-
σιμότητα καινοτόμων μοντέλων.

Παρόλο που ορισμένες χώρες είχαν 
ήδη μοντέλα πληρωμών για την καινο-



τόμο φροντίδα του διαβήτη και έχουν 
υιοθετήσει στρατηγικές αποζημίωσης 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρα-
μένει ασαφές εάν η κάλυψη καινοτό-
μων υπηρεσιών θα συνεχιστεί. Οι προ-
σπάθειες καινοτομίας της περίθαλψης 
περιορίστηκαν συνήθως σε ιδρύματα ή 
επαγγελματίες με εξωτερική χρηματο-
δότηση ή σε ολοκληρωμένα συστήματα 
πληρωμών-παρόχων, οδηγώντας σε 
έλλειψη γενικευσιμότητας και βιωσιμό-
τητας. Τελευταία, τα συστήματα υγείας 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αυ-
ξήσει την προσπάθειά τους για να βρουν  
στρατηγικές φροντίδας που λειτουργούν 
για τη βελτίωση των ιατρικών αποτελε-
σμάτων και τη μείωση του κόστους, 
ακόμη και αν δεν εφαρμόζονται παρα-
δοσιακά. Ωστόσο, η βιωσιμότητα των 
μοντέλων αμοιβών θα βασίζεται σε αυ-
στηρά και μεγάλης κλίμακας δεδομένα 
αποτελεσμάτων και κόστους, τα οποία 
μέχρι στιγμής παραμένουν σπάνια.

Επιπλέον, η έλλειψη 
οδικού χάρτη για τη βιω-
σιμότητα της καινοτομίας 
εξακολουθεί να απειλεί την 
πραγματική αλλαγή. Χαρα-
κτηριστικά των ροών ερ-
γασίας EHR (Ήλεκτρονικών 
Αρχείων Ύγείας) που διευ-
κολύνουν την τηλεϊατρική 
και τις ηλεκτρονικές δια-
βουλεύσεις απαιτούν εκτε-
ταμένες παρεμβάσεις ή/και 
κεφάλαια για να συνεργαστούν με εται-
ρείες τρίτων. Ή υποστήριξη υλικού και 
λογισμικού εκτός από την κατάρτιση σε 
νέες τεχνολογίες απαιτεί οικονομικούς 
και προσωπικούς πόρους που τα περισ-
σότερα μη ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν εί-
ναι σε θέση να παρέχουν. Ή έλλειψη δι-
αλειτουργικότητας των διαφόρων EHRs 
περιορίζει την επικοινωνία μεταξύ των 
χώρων φροντίδας που δεν αποτελούν 
μέρος του ίδιου ιδρύματος. Ή συνεχής 
απομόνωση και οι διαφορές στην φιλο-
σοφία που διέπει την λειτουργία τους 
εμποδίζουν διαφορετικές ομάδες παρό-
χων φροντίδας (για παράδειγμα, παιδια-
τρικούς και ενήλικες ομολόγους ή πρω-
τοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα) 

να συνεργάζονται, ακόμη και μέσα στο 
ίδιο σύστημα υγείας. Αυτά τα συστήμα-
τα φροντίδας, αν δεν τροποποιηθούν με 
πιο μόνιμους τρόπους, θα συνεχίσουν 
να αμφισβητούν και να γίνονται τροχο-
πέδη σε θεμελιώδεις αλλαγές.

Ή πραγματοποίηση μιας επιχειρημα-
τικής υπόθεσης για αυτές τις καινοτόμες 
ιδέες παροχής φροντίδας  είναι δύσκο-
λη. Πολλές καινοτομίες απαιτούν εκ των 
προτέρων επενδύσεις και συνεχή υπο-
στήριξη από την υγειονομική περίθαλ-
ψη ή από κυβερνητικές δομές. Οι ιατροί 
επίσης, συχνά στερούνται την κατάρτι-
ση, το λεξιλόγιο και τα πιλοτικά δεδομέ-
να για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά 
τους προϋπολογισμούς για καινοτόμες 
ιδέες. Επιπλέον, η επιτυχία των επι-
χειρηματικών υποθέσεων εξαρτάται 
κάπως από το περιβάλλον στο οποίο 
ασκείται η φροντίδα, είτε πρόκειται για 
αμοιβή για υπηρεσία είτε για σύστημα 
με βάση την αξία. Αυτό θα συνεχίσει να 

ισχύει μετά τη λήξη της πανδημίας.
Τέλος, η διατήρηση ενός παθιασμέ-

νου και εξειδικευμένου εργατικού δυ-
ναμικού εξειδικευμένων ιατρών για την 
προώθηση της καινοτομίας παραμένει η 
τελική πρόκληση. Πριν από την πανδη-
μία και ακόμη περισσότερο τώρα λόγω 
μέτρων περιορισμού του κόστους, τόσο 
οι ομάδες ιατρικής φροντίδας όσο και το 
επιχειρησιακό προσωπικό μπορούν να 
αναλωθούν και να εξουθενωθούν στην 
καθημερινή τους εργασία, έχοντας λίγο 
χρόνο ή πόρους για να επιδιώξουν την 
καινοτομία, ακόμη και αν το ενδιαφέρον 
τους είναι έντονο. Συνολικά, λιγότεροι 
εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στον το-
μέα της εξειδίκευσης στην φροντίδα του 

διαβήτη, περιορίζοντας την εισροή νέων 
ιδεών που είναι απαραίτητες για την 
καινοτομία. Παρόλο που η φροντίδα του 
διαβήτη μπορεί να προσελκύσει εκπαι-
δευόμενους από πολλούς κλάδους, οι 
αυξημένες διοικητικές πτυχές της εξω-
τερικής περίθαλψης μειώνουν σημαντι-
κά τις χαρές της εργασίας, οδηγώντας 
σε αυξημένα ποσοστά εξουθένωσης και 
θεμάτων ψυχικής υγείας.

Συστάσεις για μια 
καλύτερη «Νέα κα-
νονικότητα»

Για να προωθήσουμε τον διαρκή 
μετασχηματισμό της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης και να δημιουργήσουμε μια 
καλύτερη «Νέα κανονικότητα» για την 
κοινότητα της υγειονομικής περίθαλψης 
και τους ασθενείς  με διαβήτη, πρέ-
πει να δημιουργηθούν συστήματα που 
προωθούν μονοπάτια για επιτυχία και 

βιωσιμότητα. Ακολουθούν 
συστάσεις για όλα τα επί-
πεδα ενδιαφερομένων, οι 
οποίες θα συμβάλουν στη 
διασφάλιση της διατήρησης 
της καινοτομίας πέρα από 
την τρέχουσα πανδημία. 
Επαγγελματικές Κοινωνίες:

* Δημιουργία εικονικών 
πλατφορμών, δικτύων και 
ευκαιριών προσωπικής 
συνάντησης για τους επαγ-

γελματίες της υγειονομικής περίθαλψης 
για να μοιραστούν ιδέες μετασχηματι-
σμού πρακτικής και αποτελέσματα πι-
λοτικών έργων

* Ενίσχυση των ευκαιριών κατάρτι-
σης στις μεθοδολογίες βελτίωσης της 
ποιότητας και διαμόρφωση της επιχει-
ρηματικής υπόθεσης για καινοτομία

* Αξιοποιηση των επαγγελματικών 
και κοινωνικών σχέσεων για να υπο-
στηριχθούν σε κυβερνητικό επίπεδο 
εναλλακτικά μοντέλα που διευκολύνουν 
την καινοτομία

* Ενθάρρυνση της συνεργασίας των 
επαγγελματικών κοινωνιών πρωτο-
βάθμιας φροντίδας και εξειδικευμένης 
φροντίδας για την προώθηση διασταυ-
ρούμενων συνεργατικών δικτύων, 
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όπως συνεργασίες μάθησης βελτίωσης 
της ποιότητας, κοινές εθνικές συναντή-
σεις και κοινές κατευθυντήριες γραμ-
μές πρακτικής

* Προώθηση της συνεργασίας τεχνο-
λογίας-βιομηχανίας υγειονομικής περί-
θαλψης και ενσωμάτωση προσεγγίσε-
ων επανασχεδιασμού της υγειονομικής 
περίθαλψης σε ρυθμίσεις κλινικής πρα-
κτικής

* Ενθάρρυνση των επαγγελματιών 
της υγειονομικής περίθαλψης να εν-
σωματώσουν μεθόδους βελτίωσης της 
ποιότητας στη συνήθη φροντίδα

* Διάθεση φιλανθρωπικής χρηματο-
δότησης για την προώθηση της κλινικής 
καινοτομίας προκειμένου να αποκτη-
θούν πιλοτικά αποτελέσματα και δε-
δομένα κόστους που μπορούν να συ-
γκεντρώσουν μακροχρόνια θεσμική ή 
επιχειρηματική οικονομική υποστήριξη

* Διενέργεια τακτικών διεπιστημονι-
κών συναντήσεων για εξεύρεση καινο-
τόμων λύσεων σε κοινές κλινικές προ-
κλήσεις που υποστηρίζονται μέσω της 
συλλογής δεδομένων

* Προώθηση της καθοδήγησης των 
κλινικών ιατρών για τον εντοπισμό προ-
βλημάτων και την δυνατότητα βελτιώ-
σεων

* Ενεργοποίηση διεπιστημονικής συ-
νεργασίας με γραμμές εξυπηρέτησης 
εκτός της ιατρικής για την οικοδόμηση 
και διατήρηση υποδομών επικοινωνίας 
και καινοτομίας

* Ενθάρρυνση των δοκιμών beta και 
της συνεργασίας σε πρώιμο στάδιο με 
εταιρείες τεχνολογίας υγείας για την 
εισαγωγή μη παραδοσιακών πλαισίων 
φροντίδας

* Αναζήτηση εικονικών ευκαιριών 
κατάρτισης στη μεθοδολογία βελτίωσης 
της ποιότητας και στη διάδοση-επιστή-
μη εφαρμογής

* Αναζήτηση καθοδήγησης και συ-
νεργασίας εντός ή εκτός πρακτικής 
ρύθμισης για την ανακάλυψη λύσεων 
και γνώσεων από αποτυχημένες εμπει-
ρίες

Συμπερασματικά, όντας αντιμέτωποι 
με μια πρωτοφανή απειλή για τη Δη-
μόσια Ύγεία με την άφιξη της πανδημί-

ας COVID-19, η αξία των καινοτόμων 
μοντέλων φροντίδας του διαβήτη είναι 
σαφέστερη από ποτέ. Ή πανδημία έχει 
παρουσιάσει μια αποδιοργανωτική δύ-
ναμη στην υγειονομική περίθαλψη πα-
γκοσμίως. Ή απάντηση ήταν μια αγκα-
λιά της καινοτομίας στη φροντίδα του 
διαβήτη. Οι μακροχρόνιες προκλήσεις 
ξεπεράστηκαν φαινομενικά εν μία νυ-
κτί, δείχνοντάς μας τις μεγάλες δυνα-
τότητες καινοτόμων μοντέλων. Αυτές 
οι επιτυχίες στην εφαρμογή δεν έχουν 
ακόμη κλιμακωθεί πλήρως, αν και με 
κάθε περασμένο μήνα, πλησιάζουμε 
σε μια καλύτερη «Νέα κανονικότητα». 
Βρισκόμαστε στο χείλος ενός πλήρους 
επανασχεδιασμού στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη. 

Ή υπεράσπιση από όλη την κοινότη-
τα θα ισοδυναμούν με τη συνεχιζόμενη 
δυναμική προς τα εμπρός που έχουμε 
κερδίσει. Πρέπει να μονοπωλήσουμε 
αυτή τη μοναδική ευκαιρία να αναμορ-
φώσουμε την τρέχουσα ιστορία μας σε 
ένα θετικό και ελπιδοφόρο μέλλον.
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Μιχαηλίδου Γραμματική   
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/Σης  Πε 87.02 
(Νοσηλευτικής) Msc

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
ΤΥΠΟΥ 1;

Ο διαβήτης τύπου 1 ή ινσουλινοεξαρ-
τώμενος σακχαρώδης διαβήτης, χαρα-
κτηρίζεται από μη ρυθμισμένα επίπεδα 
σακχάρου και οφείλεται σε ανεπάρκεια 
ινσουλίνης (ορμόνη που ρυθμίζει το 
σάκχαρο στο αίμα), λόγω αυτοάνοσης 
καταστροφής των Β κυττάρων στα πα-
γκρεατικά νησίδια. Αναπτύσσεται συνή-
θως πριν από την ηλικία των 40, γι’ αυτό 
ονομάζεται νεανικός διαβήτης και δεν 
είναι ο πιο συχνός τύπος διαβήτη, αλλά 
ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος εμφανίζε-

ται κυρίως μετά τα 40 και συνήθως συ-
σχετίζεται με παχυσαρκία.

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Όλο και περισσότερα βρέφη και παι-

διά πλήττονται τα τελευταία χρόνια από 
τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Ή ιδι-
αιτερότητα της ασθένειας σε αυτές τις 
ηλικίες έγκειται στο ότι προκαλεί επι-
πλέον προβλήματα που σχετίζονται με 
την ανάγκη να ανατραφεί το παιδί ορθά, 
χωρίς αισθήματα κατωτερότητας ή μει-
ονεξίας.

Ο διαβήτης δεν αποτελεί μόνο ιατρικό 

αλλά και κοινωνικό φαινόμενο και ως 
χρόνια πάθηση απαιτεί προσαρμογές 
και αναπροσαρμογές στον τρόπο ζωής 
των ατόμων και των οικογενειών τους. 
Κατά συνέπεια το θέμα της αντιμετώ-
πισης δεν είναι κάτι απλό, χρειάζεται 
χρόνο και υποστήριξη. Το παιδί και ο/η 
έφηβος/η με διαβήτη, χρειάζεται να 
υποστηριχθούν ώστε να αποδεχτούν και 
να διαχειριστούν θέματα του διαβήτη, να 
διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
σχέσεις τους επηρεάζονται από τον δια-
βήτη με τον κίνδυνο να γίνουν δυσλει-
τουργικές.

Ψυχολογικές 
επιπτώσεις 
Σακχαρώδη 
Διαβήτη Τύπου Ι 
στα παιδιά
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ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ…
Ή διάγνωση του διαβήτη τύπου 1,ευ-

ρέως γνωστού ως και νεανικού διαβή-
τη, προκαλεί σοκ τόσο στα ίδια τα παιδιά 
όσο και στους γονείς τους. Οι αλλαγές 
στην οικογενειακή ισορροπία είναι 
έντονες και γρήγορες, παρατηρούνται 
συναισθήματα κατάθλιψης και κατάρ-
ρευσης στους γονείς (κυρίως στη μη-
τέρα), θυμός και άρνηση απέναντι στην 
ασθένεια, για να καταλήξει στη συνερ-
γασία με τον θεράποντα γιατρό. Τέλος, 
η μονιμότητα της ασθένειας επιφέρει 
αναδιοργάνωση της οικογενειακής οι-
κονομίας. Ή διάρκεια της ψυχικής δι-
εργασίας «πένθους», προσαρμογής και 
αποδοχής της ασθένειας υπολογίζεται 
σε έναν χρόνο. Το παιδί ή ο έφηβος θα 
αποδεχτεί και θα αντιμετωπίσει τον δια-
βήτη με ρεαλισμό, με υπευθυνότητα και 
με αισιοδοξία μόνο αν και η οικογένειά 
του τον αντιμετωπίσει θετικά και τον 
αποδεχτεί. Βέβαια, υπάρχει και η πε-
ρίπτωση το παιδί να χρησιμοποιεί τον 
διαβήτη για να δικαιολογεί σκέψεις, συ-
μπεριφορές και συναισθήματα του ιδί-
ου, κυρίως, αλλά και των άλλων προς 
αυτό. Για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο 
θα πρέπει, όσο είναι δυνατόν, να ελέγ-
χονται οι αντιδράσεις των γονιών και η 
ασθένεια να αντιμετωπίζεται με ρεαλι-
σμό και ηρεμία. Θα χρειαστεί, λοιπόν, 
και οι δύο πλευρές σταδιακά:

• Να αποδεχτούν τη διάγνωση 
της ασθένειας και τις ιδιαιτερότητές της 
με ρεαλιστικό τρόπο.

• Να ελέγξουν τη δική τους ψυ-
χολογική αντίδραση στη διάγνωση.

• Να υιοθετήσουν καινούργιες 
συνήθειες σχετικά με τον έλεγχο του 
διαβήτη.

• Να μην επιτρέψουν στον δια-
βήτη να επηρεάσει την επίτευξη των 
φυσιολογικών στόχων. Με απλά λόγια, 
να καταφέρουν να ελέγξουν αυτοί τον 
διαβήτη και όχι να ελέγξει αυτός τη ζωή 
τους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Οι αντιδράσεις του παιδιού απέναντι 

στη διάγνωση του διαβήτη εξαρτώνται 
από την ηλικία του και από τον βαθμό 
στον οποίο μπορεί να κατανοήσει την 
ασθένειά του. Πριν από την ηλικία των 3 
- 4 χρόνων η ασθένεια δύσκολα γίνεται 
αντιληπτή αυτή καθεαυτή από το παιδί. 

Κάθε επεισόδιο βιώνεται ξεχωριστά. Το 
παιδί είναι ευαίσθητο στον αποχωρισμό, 
στη νοσηλεία, στις « ε π ι θ έ σ ε ι ς » που 
υφίσταται, όπως ίσως μπορεί να αντι-
λαμβάνεται και να θεωρεί τις ενέσεις 
ινσουλίνης. Ψυχολόγοι έχουν περιγρά-
ψει «το σύνδρομο του τρωτού παιδιού» 
για εκείνα που κατά τη διάρκεια του 
πρώτου χρόνου της ζωής τους έχουν 
βιώσει μια δύσκολη περίοδο όσον αφο-
ρά στην υγεία τους. Αυτό το σύνδρομο 
χαρακτηρίζεται κυρίως από έντονη και 
διαρκή, παθητική προσκόλληση στη 
μητέρα. Θα πρέπει, λοιπόν, να δίνονται 
εξηγήσεις κάθε φορά στο παιδί για τις 
καθημερινές διαδικασίες των ενέσεων 
και των εξετάσεων, ούτως ώστε να μη 
λαμβάνονται από αυτό ως «επιθέσεις», 
αλλά ως φυσιολογικές και φιλικές δια-
δικασίες που είναι απαραίτητες για τη 
ζωή του. Επειδή σε αυτήν την ηλικία 
ο κόσμος του παιδιού περιορίζεται και 
επικεντρώνεται συνήθως στην οικογέ-
νεια, η συναναστροφή με συνομήλικα 
παιδιά με την ίδια ιδιαιτερότητα δίνει 
στο παιδί τη δυνατότητα να γνωρίσει ότι 
υπάρχουν και άλλοι με τα ίδια βιώματα.

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στα παιδιά 4 - 12 χρόνων η ασθένεια 
αρχικά, όπως κάθε σφοδρό επεισόδιο, 
είναι αιτία για παλινδρόμηση που μπο-
ρεί να ποικίλλει σε βάθος και σε διάρ-
κεια. Απέναντι στην επιμονή της ασθέ-
νειας το παιδί αναπτύσσει αμυντικούς 
μηχανισμούς τους οποίους μπορούμε 
γενικά να κατηγοριοποιήσουμε σε τρεις 
περιπτώσεις:

1. Περίπτωση της αντίστασης: το παιδί 
αρνείται τα όρια που του επιβάλλονται 
από την ίδια την ασθένεια ή τις φροντί-
δες της.

2. Περίπτωση της υποταγής - υπα-
κοής και της μειονεξίας: η μειονεξία 
είτε εκφράζεται με παθητική στάση και 
αποδοχή της εξάρτησης, είτε, επιπλέον, 
συνδέεται και με νοητική μειονεκτι-
κότητα, καθώς το παιδί δεν μπορεί να 
κατανοήσει την ασθένειά του.Αυτό το 
αίσθημα μειονεξίας μπορεί να καταλή-
ξει σε σχολική αποτυχία.

3. Ή εξύψωση και η συνεργασία: 
είναι οι πιο θετικοί αμυντικοί μηχανι-
σμοί που μπορούμε να συναντήσουμε. 
Μπορεί να πρόκειται για ταύτιση με τον 
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γιατρό, που είναι συχνή περίπτωση, ή 
με κάποιον γονιό ο οποίος έχει την ίδια 
πάθηση. Όποιος κι αν είναι ο ψυχικός 
μηχανισμός άμυνας που θα αναπτυχθεί 
,ο φαντασιακός κόσμος ενός παιδιού 
που έχει προσβληθεί από μια χρόνια 
ασθένεια κινδυνεύει να επικεντρωθεί 
στο τραυματικό γεγονός, κυρίως αν ο 
οικογενειακός περίγυρος επιβαρύνει 
τους ήδη υπάρχοντες περιορισμούς. 
Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι ο 
διαβήτης είναι εσωτερική ανεπάρκεια 
του οργανισμού ή, όπως χαρακτηρι-
στικά τον αποκαλούμε, μια «μη ορατή 
ανεπάρκεια», μπορούμε να μπούμε στη 
διαδικασία να σκεφτούμε λόγους για 
τους οποίους ένα παιδί δεν μπορεί να 
καταλάβει τι του συμβαίνει ακριβώς. Θα 
πρέπει, λοιπόν, ο διαβήτης να εξηγεί-
ται στα παιδιά με απλά λόγια από πολύ 
μικρή ηλικία. Αρκετές φορές η κακή 
συμπεριφορά και η ρύθμιση του δια-
βήτη λειτουργούν σαν συγκοινωνού-
ντα δοχεία. Συγκεκριμένα, η συνεχής 
προσπάθεια για ρύθμιση με τις ενέσεις 
ινσουλίνης και με μετρήσεις σακχάρου 
αίματος αποτελεί μία επιπλέον αιτία της 
κακής συμπεριφοράς των παιδιών, πιο 
έκδηλη αυτά της προσχολικής ηλικίας. 
Καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να 
δίνεται από τους γονείς στα παιδιά κά-
ποια επιλογή, όποτε, βεβαίως, είναι δυ-
νατόν. Για παράδειγμα, μπορεί το ίδιο 
το παιδί να αποφασίζει σε ποιο χέρι ή 
πόδι να κάνει την ένεση (υπό την προ-
ϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες της 
κυκλικής εναλλαγής των σημείων των 
ενέσεων) ή ποιο δάχτυλο να τρυπήσει 
για να κάνει τη μέτρηση σακχάρου. Το 
πιο σημαντικό που θα πρέπει να γνω-
ρίζει κάθε γονιός είναι πως θα πρέπει 
να ενεργεί με συνέπεια, με επιμονή και 
υπομονή ώστε να επιτύχει στην προ-
σπάθεια πειθάρχησης του παιδιού του. 
Είναι σημαντικό οι γονείς να θυμούνται 
να ενισχύουν τα παιδιά τους σε κάθε 
προσπάθειά τους.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ή μετάβαση στον νέο τρόπο ζωής που 
υπαγορεύει η ύπαρξη του διαβήτη στα 
παιδιά, αποτελεί συχνά παράγοντα ανα-
τροπής των μέχρι τότε συνηθειών και 
νοοτροπίας που χαρακτηρίζει τα μέλη 
της κάθε οικογένειας.

Ένα παιδί που έχει διαβήτη -ειδικά 
όσο μεγαλώνει και μπαίνει στην εφη-
βεία- είναι πιθανό να αντιμετωπίσει 
διάφορα προβλήματα. Δεν είναι σπάνιο 
τα παιδιά που υποφέρουν από διαβήτη 
-όπως και παιδιά με κάποια άλλη χρό-
νια ασθένεια- να βιώνουν μια υπερπρο-
στατευτικότητα  από την πλευρά της οι-
κογένειας (από την οποία έχουν ανάγκη 
να απεξαρτηθούν), να νιώθουν δυσθυ-
μία (επειδή αντιμετωπίζουν μια χρόνια 
νόσο), να νιώθουν αγωνία για το μέλ-
λον (αν θα κάνουν οικογένεια, καριέρα 
κλπ.), να φοβούνται τυχόν επιπλοκές 
της ασθένειας κ.ά. Στην αντιμετώπιση 
των ζητημάτων αυτών μπορεί να απο-
δειχτεί πολύ βοηθητική η ψυχολογική 
υποστήριξη, είτε ατομικά είτε στο πλαί-
σιο μιας ομάδας. Ή ψυχολογική υποστή-

ριξη θα βοηθήσει το παιδί να μη νιώθει 
κοινωνικά αποκλεισμένο, να μπορέσει 
να αποδεχτεί και να συμβιώσει με την 
πάθηση, να καταφέρει να αντιμετωπίσει 
το άγχος και τη δυσθυμία του, να μάθει 
να συμβιώνει με τα «ψυχαναγκαστικά» 
στοιχεία, που απαιτεί η αντιμετώπιση 
της ασθένειας αυτής (π.χ. συγκεκριμέ-
νες ώρες γευμάτων, ινσουλίνη, φάρμα-
κα κλπ.), αλλά και να συνειδητοποιήσει 
ότι δεν είναι το μοναδικό που αντιμετω-
πίζει και συμβιώνει με ένα τέτοιο πρό-
βλημα.

Παράλληλα με την δυσκολία κατανό-
ησης όλων των καινούριων πληροφο-
ριών που αφορούν την υγεία του και την 
αποδοχή της καθημερινής λήψης ενέσι-
μης ινσουλίνης, το παιδί βιώνει συναι-
σθήματα θυμού, λύπης , σύγχυσης και 
αβεβαιότητας. Τα συναισθήματα αυτά 
ενδέχεται να αντικατασταθούν από γε-
νικότερες δυσκολίες προσαρμογής και 
πειθαρχίας στο θεραπευτικό πλάνο, δι-
αταραχές διάθεσης, φοβίες, χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση και διατροφικές διαταραχές. 
Οι αντιδράσεις αυτές , από την πλευρά 
του παιδιού, ενδέχεται να προκύψουν 
ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του να 
διαχειριστεί την κατάσταση της υγείας 
του αλλά ενισχύονται και από διάφορα 
γεγονότα / καταστάσεις που αφορούν το 
άμεσο περιβάλλον του παιδιού.

Ή διαδικασία αποδοχής και διαχεί-
ρισης του διαβήτη επιδρά ψυχολογικά 
τόσο στο παιδί όσο και στην οικογένεια. 
Ή αντιμετώπιση, από την πλευρά των 
γονέων , διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην διαδικασία αυτή. Παράλληλα με 
την διαχείριση των δικών τους συναι-
σθημάτων, σε σχέση με το πρόβλημα 
υγείας που βιώνει το παιδί τους, θα πρέ-
πει να υποστηρίξουν το παιδί σε διάφο-
ρα ζητήματα που αφορούν το πρόβλημα 
υγείας. Θα είναι χρήσιμο λοιπόν : να επι-
κοινωνούν με το παιδί για οποιοδήποτε 
ζήτημα προκύπτει, να θέσουν όρια (αν 
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αυτά δεν έχουν τεθεί), να αποφεύγουν 
την υπερπροστατευτική συμπεριφορά 
, προσέχοντας παράλληλα να μην δώ-
σουν την εντύπωση στο παιδί ότι «δεν 
έχει αλλάξει κάτι».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ...

Είναι σημαντικό οι γονείς να υποστη-
ριχτούν στην προσπάθεια τους όχι μόνο 

για να ρυθμίσουν το διαβήτη αλλά και 
για να βρουν νέους, θετικούς τρόπους 
για να αντιμετωπίσουν τόσο τον διαβήτη 
όσο και τη ζωή τους γενικότερα. Ειδικό-
τερα, με τη συμμετοχή τους σε βιωμα-
τικά σεμινάρια, μπορούν να ενισχύσουν 
τον γονεϊκό τους ρόλο, να μοιραστούν 
δυσκολίες και προβληματισμούς με 
άλλους γονείς και να αξιοποιήσουν τις 
εμπειρίες τους. Οι ομάδες αποτελούν 
παράλληλα μία έμμεση παροχή βοή-
θειας προς το παιδί ώστε να αποδεχτεί 

και να διαχειριστεί το διαβήτη, αφού εί-
ναι γεγονός πως η συμπεριφορά και η 
στάση του παιδιού απέναντι στο διαβήτη 
είναι σε μεγάλο βαθμό αντανάκλαση της 
συμπεριφοράς των γονιών του.

ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ...

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας με Σ.Δ. Ι 
διαφοροποιούνται στο σχολικό περιβάλ-
λον λόγω των αναγκών τους. Ή διαφο-
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Άρθρο

ρετικότητα το “στίγμα” που χαρακτηρίζει 
το παιδί μπορεί να εντείνει τα πειράγμα-
τα των συνομηλίκων και να το καθιστά 
στόχο.

Συχνά διακατέχεται από ντροπή, φόβο 
μη αποδοχής και απόρριψης, από τους 
συμμαθητές και το δάσκαλο και μπορεί 
να παρουσιάσει διαταραχές προσαρμο-
γής, όπως απομόνωση, επιθετικότητα, ή 
παραίτηση. Αν αυτές οι συμπεριφορές 
δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος για σοβαρότερες 
επιπλοκές της υγείας του.

Ύποχρέωση του σχολείου είναι βοη-
θήσει τον μαθητή/τρια να γίνει αποδε-
κτός και να ενταχθεί στη σχολική ζωή. 
Σε πολλές χώρες είναι νομοθετημένη η 
βοήθεια, όσον αφορά την παρακολού-
θηση του ΣΔΙ και την παρουσία σχολι-
κής νοσηλεύτριας ώστε το παιδί και οι 
γονείς του να αισθάνονται ασφαλείς.

Ή κοινωνικοποίηση του ατόμου αυ-
τής της ηλικίας και η συμμετοχή του σε 
ομάδες συνομηλίκων, είναι απαραίτητη 
για την ομαλή ψυχοσωματική του ανά-
πτυξη. Τα παιδιά με ΣΔΙ χρειάζεται να 
περνούν χρόνο μόνα τους εκτός σπι-
τιού, στα σπίτια των φίλων τους και να 
λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές δραστη-
ριότητες.

Για να μπορούν να είναι ανεξάρτητα, 
πρέπει να αναλάβουν την υπευθυνότητα 
της φροντίδας τους. Επειδή τα περισσό-
τερα χρειάζονται βοήθεια σε πιο σύνθε-
τες διαδικασίες, όπως η δοσολογία της 
ινσουλίνης ανάλογα με τις ανάγκες, οι 
γονείς θα πρέπει να ορίσουν έναν υπεύ-
θυνο ενήλικα που θα είναι διαθέσιμος, 
για να συμβουλεύει το παιδί σε αυτές τις 
περιπτώσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ή ζωή με ένα παιδί που έχει διαγνω-

στεί με διαβήτη δε συνεπάγεται μια ζωή 
αποκλεισμένη, μοναχική, «συντροφιά» 
με βαριά συναισθήματα. Ή ουσιαστική 
συμπόρευση του ζευγαριού, η ενίσχυ-
ση των φιλικών σχέσεων, η συμμετοχή 
σε κοινότητες-ομάδες ή συλλόγους και 
η αίσθηση του «ανήκειν», αποτελούν 
προϋπόθεση αλλά και αναγκαιότητα 
για μια ζωή χωρίς αποκλεισμούς και 
ελλείμματα, μια ζωή δημιουργική μέσα 
σε ένα πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης και 
αλληλοκατανόησης.

Ή ζωή με διαβήτη δεν είναι μια χα-
μένη ζωή. Ή αποδοχή του διαβήτη και 
η ρύθμισή του δίνει τη δυνατότητα για 
σχέσεις, σπουδές, οικογένεια, εργασία, 
δημιουργικότητα, δυνατότητες για μια 
ζωή όπως του κάθε ανθρώπου γύρω 
μας.
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