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Γηάγλσζε δηαβήηε 

• Σε κεζήιηθα 

• Σε ειηθησκέλν 

• Σε παηδί ή έθεβν 

 

 



Γηαβήηεο ζε ελήιηθεο θαη 

ππεξήιηθεο 



Δλήιηθαο ή Ηιηθησκέλνο κε ΣΓ 

-Αξρηθόο αηθληδηαζκόο- ειαθξά 

θαηάζιηςε 

-Πξνζπάζεηα ζπκκόξθσζεο κε νδεγίεο 

 

 



-Αξρηθή επηηπρία 

  

-Δγθαηάιεηςε ζπκκόξθσζεο 

 

Μηθξόο βαζκόο              

ηήξεζεο 

θαλόλσλ            

  

Πιήξεο εγθαηάιεηςε 

 θαλόλσλ  



Πξνβιεκαηηζκνί-πεξηνξηζκνί 

Γιπθά; 

Πνζόηεηα ηξνθήο; 

Πνηόηεηα ηξνθήο; 

Τξόπνο παξαζθεπήο 

ηξνθήο; 

Κνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο; 



Λνηπνί παξάγνληεο αζεξσκάησζεο 

• Κάπληζκα 

• Αξηεξηαθή ππέξηαζε 

• Απμεκέλε ρνιεζηεξίλε (LDL) 



Φάξκαθα-Γηαηξνθή 

Σπλήζσο δεκηνπξγείηαη θόπσζε από ηελ πεηζαξρία 

πνπ απαηηείηαη 

 -Φάξκαθα πνιιά (ΣΓ, ππέξηαζε, ιηπίδηα, θ.η.ι.) 

 -Γηαηηνιόγην, πξνζπάζεηα λα ραζεί ιίγν βάξνο 

 -Αρ απηά ηα γιπθά, ηδίσο ε ζνθνιάηα...! 

 -Οηλνπλεπκαηώδε; 

 -Όηαλ θάηη απαγνξεύεηαη αλαθαηεύεηαη ν δηάβνινο! 

 



Πξνβιήκαηα κλήκεο ππεξειίθσλ 

• Γπζθνιία θαηαλόεζεο - ζπκκόξθσζεο 

• Γπζθνιία αιιαγήο παιαηώλ ζπλεζεηώλ 

• Λάζε ζηε ιήςε θαξκάθσλ /ηλζνπιίλεο 

• Απαηηείηαη επίβιεςε, αιιά πώο...! 



Τη πξέπεη λα γίλεη; 

• Καζνξηζκόο ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ 

• Όρη ππεξβνιηθή απζηεξόηεηα 

• Πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκόζεη έλα 

ειάρηζην νδεγηώλ 

• Δπαλάιεςε νδεγηώλ 

• Έιεγρνο γηα ιάζε ιόγσ θαθήο κλήκεο 



Δπηπιένλ πξνβιήκαηα 

• Μεγάιε παρπζαξθία - ιηπώδεο ήπαξ 

• Κάπληζκα 

• Αξηεξηαθή ππέξηαζε 

• Γπζιηπηδαηκία 

• Καξδηνπάζεηεο 

• Οζηεναξζξίηηδα 

• Δπηπινθέο δηαβήηε 

 



Βνήζεηα ινηπήο νηθνγέλεηαο 

• Υγηεηλό δηαηηνιόγην γηα όινπο 

• Όρη γιπθά ζην ζπίηη 

• Όρη εηξσλείεο 

• Καζηέξσζε θαζεκεξηλνύ πεξίπαηνπ 

• Καιιηέξγεηα πγηεηλώλ ζπλεζεηώλ  

– π.ρ.  θήπνο, πνδήιαην θ.α. 



Γηαβήηεο ζε παηδί ή έθεβν 



Γηαβήηεο ζε παηδί ή έθεβν 

• Αξρηθόο αηθληδηαζκόο-ςπρνινγηθό ζνθ 

• Τξαπκαηηθή εκπεηξία λνζνθνκείνπ 

• Κάζε ειηθία έρεη ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα 

– 2 έσο 5 εηώλ 

– 6 έσο 13 εηώλ 

– εθεβεία 

• Αλεζπρία γνλέσλ 

 



Παηδί-έθεβνο 

• Αλεζπρία 

 

 

 

• Φόβνο ηαηξώλ- λνζνθνκείνπ 

 



Αηζζήκαηα – αληηδξάζεηο 

νηθνγέλεηαο 

• Αλεζπρία 

• Απειπηζία - απόγλσζε 

• Φόβνο αγλώζηνπ 

• Πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο 

• Αλαδήηεζε θαηάιιεινπ γηαηξνύ ή 

λνζνθνκείνπ 

 



Δπίζθεςε ζε γηαηξό ή λνζνθνκείν 

• Τξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

• Τζηκπήκαηα – αηκνιεςίεο 

• Απαγνξεύζεηο γιπθώλ 

• Γίαηηεο 

• Ωξάξην 



1νο Φξόλνο 

• Καθή ςπρνινγία Παηδηνύ θαη Γνλέσλ 

 

• Αιιειεπίδξαζε παηδηνύ κε γνλείο 

 

• Αλάγθε εθπαίδεπζεο γνλέσλ αιιά θαη 

παηδηνύ 

Το παιδί μποπεί να καηαλάβει πολύ πεπιζζόηεπα  

από ό,ηι νομίζουμε 



Γηάγλσζε ΣΓ –ςπρνινγηθέο θάζεηο 

Άξλεζε πξαγκαηηθόηεηαο 

Αλαγλώξηζε-Φόβνο αγλώζηνπ 

Διαθξά θαηάζιηςε 

Αηθληδηαζκόο- Αλεζπρία-ζπκόο 

Πξνζαξκνγή 



Φόβνη εθήβσλ & ηδίσο ησλ γνλέσλ 

• Απώηεξεο επηπινθέο 

• Υπνγιπθαηκία 

• Πεξηνξηζκνί σξαξίνπ 

• Αζινπαηδηέο;   Αζιεηηζκόο; 

 



Αλεζπρία γηα ππνγιπθαηκία 

• Δκπόδην επηδίσμεο θαιύηεξεο ξύζκηζεο 

• Η κεηέξα κπνξεί λα θηάζεη ζην ζεκείν λα θνηκάηαη 

ζην δσκάηην ηνπ παηδηνύ! 

• Δλδέρεηαη λα αθήλνπλ επίηεδεο απμεκέλα ζάθραξα 

ην βξάδπ 



Δπόκελα ρξόληα πξνζαξκνγήο 

1νο ρξόλνο- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  επόκελα ρξόληα 

Μεηέξα 

Τέθλν 



Νεαξόο ελήιηθαο κε ΣΓ 

• Αλάγθε παξαδνρήο ηεο λόζνπ 

• Σσζηή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαβήηε 

• Ταθηηθόο απηνέιεγρνο  

• Δληαηηθνπνηεκέλε ηλζνπιηλνζεξαπεία 



Τη πξέπεη λα γίλεηαη 

• Να ζπκκεηέρεη θαη ην παηδί ζηηο απνθάζεηο 

• Σηγά-ζηγά λα απνθηά απηνπεπνίζεζε θαη απηνηέιεηα 

• Ο γηαηξόο λα κελ είλαη ν άλζξσπνο πνπ κόλν 

απαγνξεύεη, αιιά πνπ ελεκεξώλεη θαη εμεγεί 

• Να ηίζεληαη κηθξνί ζηόρνη θαη λα ππάξρεη 

επηβξάβεπζε 

 



Απάληεζε γηα Αζιεηηζκό 

• Ναη, αλ ην επηζπκείο, αιιά βάδεηο αθόκε κηα κηθξή 

δπζθνιία ζηε ξύζκηζε 

• Μπνξείο λα είζαη αζιεηήο αλ ην ζέιεηο, αιιά πξέπεη λα 

αζρνιεζείο επηπιένλ θαη κε ηνλ ΣΓ 

 

 

 
• Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ  

• ππνγιπθαηκία 



Αληηκεηώπηζε  επαλαζηαηηθόηεηαο 

εθήβσλ κε ΣΓ 

• Γηαηήξεζε εξεκίαο 

• Μελ απαληάηε κε έληνλε θσλή 

• Πέζηε ζην παηδί ζαο όηη είζηε δίπια ηνπ γηα λα 

βνεζήζεηε αλ ν ίδηνο ην επηζπκεί 

• Πξνζπαζήζηε λα είζηε δίπια ηνπ ζαλ θίινο όρη ζαλ 

κεγάινο ή απζεληία 

• Μελ πξνδίδεηε ηελ αλεζπρία ζαο, αιιά θαη κε 

δείρλεηε αδηάθνξνη 



Απάληεζε γηα ηα σξάξηα 

• Σηαζεξά σξάξηα ελέζεσλ –θαγεηνύ- ύπλνπ 

δεκηνπξγνύλ ζηαζεξόηεξε ξύζκηζε 

• Ξέξσ όηη ζέιεηο λα δηαζθεδάζεηο θαη λα 

ςπραγσγεζείο  

• Δζύ ζα απνθαζίζεηο πόζν ζα μελπρηίζεηο αιιά 

πξέπεη λα μέξεηο..., λα κε κνπ πεηο δελ ζην είπα... 



Δξσηήκαηα θίισλ-ζπγγελώλ 

Πξνβιεκαηηζκόο: Να ην πνύκε ή όρη; 

Απάληεζε: Αζθαιώο ΝΑΙ 

αιιά είλαη ζέκα πξνζσπηθό ηνπ αηόκνπ κε ηνλ ΣΓ 



Παξακέλνπζεο αλεζπρίεο- 

Πξνβιήκαηηζκνί 

• Η έληαμε ζε νκάδα θίισλ 

• Έξσηαο θαη Σεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

 

 

 
• Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο 

• Κιεξνλνκηθόηεηα ΣΓ 



Πξνβιήκαηα από ππεξπξνζηαζία  

• Γηαθξίζεηο από άιια παηδηά νηθνγέλεηαο 

• Αλνρή παξαπησκάησλ  

• Σπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ ηεζη απηνειέγρνπ από 

γνλείο, κηθξνί θαπγάδεο 

• Δγθαηάιεηςε εθήβνπ-λεαξνύ ζηελ γνλετθή 

ππεξπξνζηαζία 

 



Δπίδξαζε πηεζηηθήο νηθνγέλεηαο 

Αξρηθή ππνηαγή ζηελ πίεζε 

Δλήιηθαο  

άβνπινο 

Δλήιηθαο  

επαλαζηαηεκέλνο 

Γπν πηζαλέο 

εμειίμεηο 



Απώηεξεο εμειίμεηο από 

ππεξπξνζηαζία 

• Νένο εμαξηεκέλνο από ηνπο γνλείο ζπλερώο 
– Άβνπιε πξνζσπηθόηεηα (πάληα καδί κε γνλέα ζηνλ γηαηξό) 

 

• Νένο επαλαζηαηεκέλνο 
– Κάλεη όηη ζέιεη (θπξίσο ιάζε) γηα λα απνδείμεη όηη είλαη απηόο 

ν θύξηνο ηνπ εαπηνύ ηνπ. 

– Γελ επηζθέπηεηαη γηαηξό 

 

 



Κνηλή πξνζπάζεηα γηα ηε λίθε 

• Γηαηξνύ 

• Γνλέσλ – ζπγγελώλ 

• Noζειεύηξηαο (ςπρνιόγνπ;) 

• Παηδηνύ 



Αλάγθε ζσζηήο πξνζαξκνγήο  

εμ’ αξρήο 

• Σσζηή θαζνδήγεζε 

• Δλζάξξπλζε 

• Όρη δηαθξίζεηο 

• Βαζκηαία αλάιεςε πξνζσπηθήο επζύλεο 

• Σηόρνη 

– Ωο πξνο ηνλ δηαβήηε 

– Ωο πξνο ηελ πξνζσπηθή δσή 



Λαζεκέλεο επηινγέο εθήβσλ 

 
• Φξεζηκνπνίεζε ηνπ ΣΓ σο όπινπ 

ηθαλνπνίεζεο επηζπκηώλ 

-Απνθπγή ζρνιείνπ  

-Απόθηεζε δώξσλ - σθειεκάησλ  

-Πξνζέιθπζε πξνζνρήο                                                                                             

• Μεηώζεηο ηλζνπιίλεο γηα κείσζε βάξνπο 



Βάδεηε κηθξνύο ζηόρνπο θάζε θνξά 

θαη ςειόηεξνπο 
• π.ρ.  

– Ληγόηεξεο ππνγιπθαηκίεο 

– Ληγόηεξεο εμάξζεηο ζαθράξνπ 

– Βειηίσζε βαζκώλ 

– Δπηηπρία ζε εμεηάζεηο 

– Ξέλεο γιώζζεο 

– Μνπζηθή, δσγξαθηθή, επράξηζηα ρόκπη 

 

 



Ο λένο δηαβεηηθόο ζαλ αζιεηήο 

(κεηαθνξηθά) 

Βάδεη ζηόρν ηε λίθε 

 

 
• Γηα ηε λίθε απαηηείηαη  

• αγσληζηηθόηεηα 

• θαιή ςπρνινγία 

• πίζηε όηη ζα ληθήζεη  



Υπάξρεη θαη όθεινο από ην δηαβήηε; 

• Γεκηνπξγία αγσληζηηθόηεηαο 

• Σπγθξνηεκέλε ππεύζπλε πξνζσπηθόηεηα 

• Απόθηεζε πγηεηλώλ ζπλεζεηώλ 

• Αύμεζε απηνεθηίκεζεο 

• (παπά ηην ύπαπξη διαβήηη καηαθέπνω πολλά!) 



Απάληεζε γηα ηηο επηπινθέο 

• Ο δηαβήηεο ηξόπνο δσήο 

• Γηαβεηηθόο ελεκεξσκέλνο πνηέ 

ληθεκέλνο 



Πξώηα λα επέιζεη εξεκία 

Δθπαίδεπζε – ζηόρνη - ηξόπνο δσήο 

Καη ηόηε 



Τν κέιινλ ζα είλαη είλαη ξόδηλν 


