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Πνηα Ιλζνπιίλε; 

Πνην ζρήκα; 

Πόζεο ελέζεηο; 



Tύπνο ηνπ δηαβήηε;  

Τύπνο 1 ΣΔ Ιλζνπιίλε εμ αξρήο,  

   εληαηηθή ή ζπκβαηηθή 

Τύπνο 2 ΣΔ ΔίαηηαΔηζθία Ιλζνπιίλε 

      ζπλήζσο ζπκβαηηθή 



-Η ηλζνπιηλνζεξαπεία δελ ξπζκίδεη από κόλε 

ηεο ην δάραξν ηνπ αίκαηνο. 

 

-Φσξίο ηελ ηήξεζε δηαηηνινγίνπ θακηά 

ζεξαπεία δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. 

 

Ο θαη’ νίθνλ απηνέιεγρνο ηνπ ζαθράξνπ 

αίκαηνο είλαη πνιύηηκν θαη απαξαίηεην 

βνήζεκα. 



Γηαηί εμαθνινπζεί λα 

εθαξκόδεηαη  

ε ζπκβαηηθή 

ηλζνπιηλνζεξαπεία; 



Η Ενηαηικοποιημένη θεραπεία δεν μπορεί να 

εθαρμοζηεί ζε όλα ηα άηομα 

Άηομα ποσ είναι ακαηάλληλα για ΕΝΤ. ΙΝΣ  

αν ηην εθαρμόζοσν , 

περιζζόηερο κινδσνεύοσν παρά ωθελούνηαι 



Σε πνηεο πεξηπηώζεηο 

ζπκβαηηθή ΙΝΣ; 



Σηε δεπηεξνγελή αζηνρία ηεο αγσγήο κε 

ππνγιπθαηκηθά θάξκαθα 

(Tύπνο 2 ΣΔ) 



Είλαη απνηέιεζκα θπζηθήο εμέιημεο ΣΔ 

Είλαη άζρεηε κε ην είδνο ηεο ζεξαπείαο 

Τη είλαη ε δεπηεξνγελήο αζηνρία 

αγσγήο κε δηζθία 



Α) Σπλδπαζκέλε κε δηζθία 

Β) Ακηγήο Ιλζνπιηλνζεξαπεία 

Ιλζνπιηλνζεξαπεία ζην ΣΓ ηύπνπ 2 



Α) Σπλδπαζκέλε κε δηζθία 

Β) Ακηγήο Ιλζνπιηλνζεξαπεία 

Ιλζνπιηλνζεξαπεία ζην ΣΓ ηύπνπ 2 

-Γύν ελέζεηο /24ωξν (κείγκαηα ηλζνπιηλώλ) 

-Τξεηο ελέζεηο /24ωξν (2 κείγκαηα + 1 ηαρεία Ιλζ.) 

-Τέζζεξηο ελέζεηο (3 ηαρείεο + 1 βξαδεία) 



Ο ζπλδπαζκόο ηλζνπιίλεο + δηζθία δελ δξά επί καθξόλ 

Πξνζνρή: σο θξηηήξην ξύζκηζεο λα είλαη  

ε ΗbA1c θαη ν 24σξνο απηνέιεγρνο  

θαη όρη κόλν ε πξσηλή ηηκή γιπθόδεο 

Σπλδπαζκέλε Θεξαπεία 



Ιλζνπιηλνζεξαπεία ΣΔ ηύπνπ 1 

Σπκβαηηθή Εληαηηθνπνηεκέλε 

Δύν ελέζεηο/24σξν 

Τξεηο ελέζεηο ην 24σξν 

Πνιιαπιέο ελέζεηο /24σξν 

Αληιία ηλζνπιίλεο 



-Σπρλόο απηνέιεγρνο 

- Απζηεξή  επηινγή αζζελώλ 

 

 

 

- Υςεινύ βαζκνύ εθπαίδεπζε   

Πνιιαπιέο ελέζεηο /24σξν 

                   ή 

    Αληιία ηλζνπιίλεο 

Απαηηνύληαη 

Εληαηηθνπνηεκέλε ΙΝΣ/Θ 

Δελ κπνξνύλ όινη λα ηα θαηαθέξνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο 



Επνκέλσο ε ζπκβαηηθή ΙΝΣ είλαη κηα αλάγθε 

θαη ζα παξακείλεη σο βαζηθή επηινγή γηα 

πνιιά άηνκα 



Ιλζνπιίλε ζην ΣΔ ηύπνπ 2  

 

• Διαηηώλεη ηελ γιπθνηνμηθόηεηα, βειηηώλεη ηε 

ξύζκηζε, εμαθαλίδεη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ δηαβήηε 

• Βειηηώλεη κπϊθέο δπλάκεηο, απνθαζηζηά κπϊθή κάδα 

• Διαηηώλεη ηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 

• Πξνζηαηεύεη από επηπινθέο (αλ δνζεί εγθαίξωο) 

6-15 

        Πξνζθνξά ηεο θαη απνκάθξπλζε ακθηβνιηώλ 



•αύμεζε βάξνπο 

•ππνγιπθαηκία 

Μεηνλεθηήκαηα ΙΝΣ ζηνλ ΣΔ ηύπνπ 2 

Όκωο ζπαλίωο πξνθαιεί ζνβαξή ππνγιπθαηκία 



-Σύλνιν ζεξκίδσλ ηεο ηξνθήο 

-Καηαλάισζε ζεξκίδσλ ζηηο θαύζεηο 

-Αλαθνπή ηεο απώιεηαο ζεξκίδσλ ζηα νύξα 

Η αύμεζε ηνπ βάξνπο νθείιεηαη ζε: 



-Όινη νη άλζξσπνη απμάλνπλ ην βάξνο ηνπο κε ηελ 

πξόνδν ηεο ειηθίαο ηνπο 

-Οη αξξύζκηζηνη ΣΔ ράλνπλ βάξνο 

-Με ηε ξύζκηζε ηνπ ΣΔ ν νξγαληζκόο έρεη ηελ 

ηάζε λα απνθαηαζηήζεη ην ρακέλν βάξνο 

Επηζεκάλζεηο 



Πόηε κπνξνύκε λα είκαζηε 

επραξηζηεκέλνη κε ζπκβαηηθή ΙΝΣ; 

Αλ επηηπγράλνπκε ΗbΑ1c < 8% 

Αθόκε θαιύηεξα αλ  < 7.5% 

Πνιύ επραξηζηεκέλνη αλ < 7.0% 



Πξόβιεκαηηζκνί- δηζηαγκνί θαηά ηελ έλαξμε 

ηλζνπιηλνζεξαπείαο 

-Αόξηζηνο θόβνο, θαθή πιεξνθόξεζε 

-Φόβνο γηα επώδπλε ελεζνζεξαπεία 

-Φόβνο εγθιεηζκνύ ζην ζπίηη 

-Φόβνο εμάξηεζεο ζαλ ηα λαξθσηηθά 

-Φόβνο ππνγιπθαηκηθνύ θώκαηνο 

Όινη νη θόβνη είλαη αζηήξηθηνη θαη ε εθαξκνγή Ιλζνπιίλεο  

ηνπο απνκαθξύλεη! 



Ο θόβνο Υπνγιπθαηκηθνύ θώκαηνο είλαη αδηθαηνιόγεηνο 

Υπνγιπθαηκηθό θώκα ζπκβαίλεη ζρεδόλ 

πάληνηε κεηά από ζνβαξή παξάιεηςε ή 

ιάζνο 

Αθόκε θαη κεηά από ζνβαξό θώκα  

ε αλάλεςε είλαη ν θαλόλαο 

θαη λεπξνινγηθά ππνιείκκαηα είλαη παξνδηθά 



Σε άηνκα πνπ δηζηάδνπλ  

-Εξώηεζε γηα ην ηη θνβνύληαη   

-Με εξεκία δηαβεβαηώζεηο 



-Η ηλζνπιίλε είλαη θάηη πνιύηηκν πνπ ν 

νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη θαη πνπ ηνπ ιείπεη άξα 

πξέπεη λα ην δώζνπκε! 

Δηαβεβαηώζεηο 

-Δπζηπρώο δελ δίδεηαη από ην ζηόκα γηαηί 

θαηαζηξέθεηαη ζην ζηνκάρη, νπόηε πξέπεη λα 

δνζεί κε έλεζε. 

-Η έλεζε γίλεηαη κε πνιύ ιεπηή θαη κηθξή 

βειόλα νπόηε δελ πνλάεη. 

Η ηλζνπιίλε δελ είλαη λαξθσηηθό αιιά  

κηα πνιύηηκε νξκόλε 



Γενικοί κανόνες 

Η βειόλα λα κπαίλεη θαζέησο ζην δέξκα 

Να αιιάδεη ε ζέζε ηεο έλεζεο θαη ε βειόλα 

Να κε γίλεηαη ηζρπξή εληξηβή κε νηλόπλεπκα 

Σσζηή αιιεινπρία κε ηα γεύκαηα θαη απόζηαζε από ην θαγεηό 

Σηαζεξέο ώξεο ελέζεσλ –θαγεηνύ θαη ύπλνπ 



Τέινο νκηιίαο 

Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 
Σσμβαηική ΙΝΘ 







cross-sectional, median values    
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ένανηι ζσνήθοσς  

Ανώηερο κθ όριο 


