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Αλεπαξθήο αξηζκόο ελέζεσλ 

Χαιαξνί ζηόρνη ξύζκηζεο 
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Υνξήγεζε κείγκαηνο κε 30% ηαρεία ΙΝ  

ζε ηζρλό αζζελή ή ρεηξώλαθηα 

Υνξήγεζε κεγάιεο δόζεο 

δπζαλάινγε πξνο ην βάξνο 



Υνξήγεζε  αλαιόγνπ ηλζνπιίλεο  

ζε ζρήκα 4 ελέζεσλ κε ΝΡΗ πξν ηνπ ύπλνπ 

Κελό ηλζνπιίλεο 

ΝΡΗ - protaphane 



Υνξήγεζε κηθξώλ δόζεσλ ηλζνπιίλεο ζε 

παρύζαξθν άηνκν κε πνιιά ρξόληα Δ 



Υνξήγεζε ππνγιπθαηκηθώλ δηζθίσλ θαη ΙΝ  

καδί, ζε άηνκα κε πνιιά ρξόληα Δ 

Δελ ζα βειηηώζεη ηδηαίηεξα ηε ξύζκηζε 



Αδηαθνξία ηνπ ηαηξνύ  

γηα ην βάξνο ηνπ αζζελνύο 

Αδπλακία ειέγρνπ ηνπ βάξνπο 



Πεξί ηεο 

Τπνγιπθαηκίαο 

 

 
Λάζνο ε πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε 

Λάζνο νη απζηεξνί ζηόρνη 

ξύζκηζεο, αλ ππάξρεη 

αλεπίγλσζηε ππνγιπθαηκία 

Λάζνο ε ππεξθόξησζε κε 

γιπθόδε 
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Γξήγνξε κεηάπησζε ζε ρξόλην ζρήκα (θεηνμέσζε) 
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Ελαηώξεκα ηλζνπιίλεο κέζα ζε πγξά i.v. 
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Παιαηέο ηαηλίεο απηνειέγρνπ 
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Καθή ηερληθή ελέζεσλ: 
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Χνξήγεζε δάραξεο ζε εκηθσκαηώδε αζζελή 

Λάζε ηερληθήο ελέζεσλ 
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Δηελέξγεηα έλεζεο ζηνλ ύπλν 
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Πξνκήζεηα εηδηθώλ (!)ηξνθίκσλ 



Σα ζθάικαηα είλαη αλζξώπηλα  

 αιιά  όζν ιηγόηεξα ηόζν θαιύηεξα 



Η ηλζνπιηλνζεξαπεία είλαη πνιύ ιεπηή ππόζεζε 

θαη ηα ζθάικαηα έρνπλ επηπηώζεηο 



Εθπαηδεπκέλνο 

 αζζελήο 

Καηάιιεια  

ελεκεξσκέλνο 

 ηαηξόο 

Απνθπγή  

ζθαικάησλ 
+ = 

Ιαηξηθή εμίζσζε γηα ηνλ δηαβήηε 



Σέινο νκηιίαο 

Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

Σθάικαηα 

 ηλζνπιηλνζεξαπείαο 


