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Πώς θα διαχειριστούμε τον διαβήτη τις ημέρες ασθένειας;
«Κανόνες ημερών ασθένειας»

Τι συμβαίνει όταν άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη 
αρρωστήσουν;

Όταν οι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη αρρωστήσουν, το σώμα τους 
αντιδρά με την απελευθέρωση ορμονών για την καταπολέμηση της 
ασθένειας. Αυτές οι ορμόνες μπορούν να ενεργοποιηθούν από 
οποιοδήποτε αριθμό συνθηκών, όπως λοιμώξεις, καρδιαγγειακά 
ισχαιμικά επεισόδια, γαστρεντερίτιδα, αφυδάτωση κλπ.

Οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας, 
αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ταυτόχρονα καθιστούν 
δυσκολότερη την «προσπάθεια» της ινσουλίνης να τα μειώσει. Για 
άτομα που ζουν με διαβήτη, ακόμη και μια μικρή ασθένεια, μπορεί να 
οδηγήσει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως 
διαβητική κετοξέωση ή υπεροσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση.

Προγραμματισμός 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, οι φροντιστές τους και οι γονείς των παιδιών με διαβήτη πρέπει 
να συνεργαστούν με την επιστημονική ομάδα υγείας για να σχεδιάσουν τις περαιτέρω ενέργειες κατά τη διάρκεια της 
ασθένειας. 

Θα πρέπει να συζητήσουν:

 τον στόχο τους για τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια
μιας ασθένειας

 πώς να προσαρμόσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή (για παράδειγμα
πώς να προσαρμόσουν τη δοσολογία ινσουλίνης και πότε να παίρνουν
ινσουλίνη)

• πότε να έρθουν σε επαφή με την επιστημονική ομάδα υγείας για
βοήθεια

 πόσο συχνά να ελέγχουν το επίπεδο σακχάρου και κετονών στο αίμα

Όταν ένας άνθρωπος με διαβήτη είναι άρρωστος, μπορεί να χρειαστεί 
επιπλέον ινσουλίνη, καθώς τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μπορεί να 
αυξηθούν ακόμη και αν οι ασθενείς δεν μπορούν να τρώνε ή να πίνουν 
κανονικά.

Ασθένειες που είναι πιθανότερο να 
επηρεάσουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα:

 Κοινό κρυολόγημα ή γρίπη, συμπεριλαμ-
βανομένου του COVID-19

 Πόνος στον λαιμό
 Μολύνσεις ουροποιητικού συστήματος
 Βρογχίτιδα ή θωρακικές λοιμώξεις,

στομαχικές διαταραχές και διάρροια
 Μολύνσεις του δέρματος όπως

αποστήματα που ακολουθούνται από
πυρετό ή υψηλή θερμοκρασία)

Η έναρξη κορτιζόλης ή η αύξηση της ποσό-
τητας της κορτιζόλης που λαμβάνεται, έχει 
επίσης σημαντική επίδραση στα επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα.

Συμπτώματα κετοξέωσης:
− Γλυκόζη αίματος άνω των 270 mg/dl
− Κετόνες στα ούρα ή στο αίμα
– Έντονη δίψα

Ζητήστε επείγουσα βοήθεια εάν 
εμφανίσετε:
− Εμετό
− Ταχεία αναπνοή με φρουτώδη οσμή
− Κοιλιακός πόνος
− Μειωμένο επίπεδο συνείδησης
    (υπνηλία)
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Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν γιατρό; 

Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να επικοινωνήσουν με την επιστημονική ομάδα υγείας
 Εάν δεν είναι σίγουροι τι πρέπει να κάνουν
 Εάν εμφανίζουν εμετό επανειλημμένα (δεν μπορούν να κρατήσουν τα τρόφιμα ή τα ποτά για

περισσότερο από έξι ώρες), καθώς μπορεί να αφυδατωθούν.
 Η γλυκόζη του αίματός τους παραμένει υψηλή για περισσότερο από 24 ώρες
 Εάν αναπτύξουν συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά της εμφάνισης της διαβητικής

κετοξέωσης

Γενικές οδηγίες για τη διαχείριση του διαβήτη κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας 

Εάν ένα άτομο με διαβήτη αρρωστήσει, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, ακόμη και αν τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι εντός του εύρους στόχου: 

 

 

 

 

 

Συνεχίστε να ακολουθείτε τη συνηθισμένη σας φαρμακευτική αγωγή. Η θεραπεία με ινσουλίνη δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει.
Ελέγξτε τη γλυκόζη αίματος κάθε τέσσερις ώρες και παρακολουθήστε τα αποτελέσματα.
Να ενυδατώνεστε επαρκώς, κυρίως πίνοντας νερό ή ροφήματα χωρίς επιπλέον θερμίδες* και προσπαθήστε να φάτε κανονικά  
Να ζυγίζεστε κάθε μέρα. Η απώλεια βάρους, ενώ τρώτε κανονικά, είναι ένδειξη υψηλής γλυκόζης στο αίμα. Ελέγξτε τη θερμοκρασία 
του σώματός σας κάθε πρωί και βράδυ. Ένας πυρετός μπορεί να είναι ένα σημάδι μόλυνσης.

* Πίνετε πολλά υγρά, περίπου 120 έως 180 ml κάθε μισή ώρα, για να αποτρέψετε την αφυδάτωση. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να πιείτε
ζαχαρούχα ποτά εάν δεν μπορείτε να πάρετε 50 γραμμάρια υδατανθράκων μέσα από τα τρόφιμα. Η ποσότητα των ζαχαρούχων ποτών πρέπει,
ωστόσο, να ελέγχεται προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Ο θεράποντας ιατρός σας
μπορεί να σας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.

Οδηγίες για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 

 Η θεραπεία με ινσουλίνη δεν πρέπει ποτέ να διακόπτεται
 Η δόση ινσουλίνης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί και μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον δόσεις

ταχείας δράσης ινσουλίνη για να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
 Τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε τέσσερις ώρες
 Κατανάλωση πολλών μη γλυκών υγρών θα πρέπει να καταναλώνονται για να αποφευχθεί η αφυδάτωση
 Τα ιδανικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα πρέπει να είναι μεταξύ 110-180 mg/dl

Εάν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στα ακόλουθα εύρη:

Επίπεδα σακχάρου στο αίμα Πρόσληψη ινσουλίνης Παρακολούθηση σακχάρου 
> 180-270 mg/dl Αύξηση ινσουλίνης, όπως φαίνεται 

στο επόμενο διάγραμμα 
Παρακολούθηση σακχάρου αίματος 

κάθε 2-4 ώρες  

> 270 mg/dl 

Κετόνες στα ούρα
Αύξηση ινσουλίνης, όπως φαίνεται 
στο επόμενο διάγραμμα

Παρακολούθηση σακχάρου αίματος 
κάθε 2 ώρες  

http://glikos-planitis.gr
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Όλοι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 θα πρέπει να έχουν ταινίες μέτρησης για την παρακολούθη-ση 
του σακχάρου στο σπίτι και, εάν είναι δυνατόν, επίσης ταινίες κετόνης αίματος για έλεγχο κετονών κατά τη 
διάρκεια ασθένειας ή όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι υψηλά. Εάν ο έλεγχος δείξει την ύπαρξη κετόνης 
στο αίμα, τότε πρέπει να αναζητηθεί νοσοκομειακή θεραπεία.

Συστάσεις για τη ρύθμιση της ινσουλίνης για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη σε βασική θεραπεία με 
δόσεις ινσουλίνης
 Ελέγξτε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τις κετόνες (ειδικά αν το σάκχαρο στο αίμα > 270 mg / dl) κάθε 

τέσσερις ώρες, ημέρα και νύχτα. Εάν οι κετόνες αίματος είναι > 3,0 mmol/l  ανά πάσα στιγμή, μεταβείτε 
αμέσως στο νοσοκομείο. Μπορεί να απαιτηθεί ενδοφλέβια (IV) ινσουλίνη και υγρά.

 Ο τύπος συνολικής ημερήσιας δόσης (Total Daily Dose - TTD) βοηθά να αποφασιστεί πόση έξτρα γρήγορη ή
ταχείας δράσης ινσουλίνη πρέπει να λάβει κάποιος.
 Προσθέστε τον αριθμό μονάδων ινσουλίνης (όλων των ειδών) που λαμβάνει συνήθως το άτομο κάθε

μέρα. (Χρησιμοποιήστε τη γραμμή βάσης ή τις συνήθεις δόσεις). Οι μονάδες TDD = ______.
 Υπολογίστε 10% = ____ 15% = _____ 20% = ____ του TDD. Αυτή είναι η επιπλέον δόση (ή συμπλήρωμα).
 Ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα για να αποφασίσετε πόση ινσουλίνη γρήγορης/ ταχείας δράσης θα

παίρνετε κάθε τέσσερις ώρες, εκτός από τις συνήθεις δόσεις ινσουλίνης αναφοράς. Επαναλάβετε την
ινσουλίνη κάθε τέσσερις ώρες, εάν χρειάζεται, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

 Εάν δεν τρώτε ως συνήθως, αντικαταστήστε τους συνήθεις υδατάνθρακες με υγρά που περιέχουν ζάχαρη.

Επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα [mg/dl]

Επίπεδα κετόνης στο 
αίμα (mmol/l) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ * Ικανότητα κατάποσης

Επίπεδο σακχάρου
 < 70 

- Όχι έξτρα ινσουλίνη. Μείωση δόσης ινσουλίνης πριν το γεύμα σύμφω-
να με τις οδηγίες. Επικοινωνία με ιατρό σε περίπτωση έμετου!

Επίπεδο σακχάρου
72-288 

 

Επίπεδα κετόνης 
<0.6 

Χρησιμοποίηση της συνήθους δόσης ινσουλίνης όπως και στις 
κανονικές, χωρίς ασθένεια, ημέρες. 

Επίπεδο σακχάρου 
72-288

 

Επίπεδα κετόνης 
≥0.6 

Αύξηση κατά 10% της δόσης της γρήγορης ή ταχείας ινσουλίνης, σε 
συνδυασμό με τις συνήθεις δόσεις βασικής ινσουλίνης. 

Επίπεδο σακχάρου 
> 288 

Επίπεδα κετόνης 
<0.6 

Αύξηση κατά 10% της δόσης της γρήγορης ή ταχείας ινσουλίνης, σε 
συνδυασμό με τις συνήθεις δόσεις βασικής ινσουλίνης.

Επίπεδα κετόνης 
≥0.7 – 1.4 

Αύξηση κατά 15% της δόσης της γρήγορης ή ταχείας ινσουλίνης, σε 
συνδυασμό με τις συνήθεις δόσεις βασικής ινσουλίνης. 

Επίπεδο σακχάρου 
> 288 

Επίπεδα κετόνης
≥1.5 – 3.0 

Αύξηση κατά 20% της δόσης της γρήγορης ή ταχείας ινσουλίνης, σε 
συνδυασμό με τις συνήθεις δόσεις βασικής ινσουλίνης. Επικοινωνία 
με τον θεράποντα ιατρό το γρηγορότερο δυνατό. 

Επίπεδο σακχάρου 
> 288 

http://glikos-planitis.gr
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Συστάσεις για ρύθμιση της ινσουλίνης για άτομα που χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης
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Δόση
διόρθωσης

υπολογισμένη
από την 
αντλία

ινσουλίνης

Μία
ώρα
μετά

Επανέλεγχος των 
επιπέδων 

σακχάρου στο αίμα

Μείωση επιπέδων 
σακχάρου κατά 
τουλάχιστον 50

mg/dl

Επανάληψη ελέγχουν 
σακχάρου σύμφωνα με 

τον συνήθη 
προγραμματισμό

Τα επίπεδα σακχά-
ρου στο αίμα δε 
μειώθηκαν κατά 
τουλάχιστον 50 mg/dl

Έλεγχος για

κετόνες

Υπόνοια ότι το σετ 
έγχυσης δε λειτουργεί 

Η πλήρης δόση 
διόρθωσης δε δόθηκε

Δόσης διόρθωσης με 
σύριγγα ή στυλό 

ινσουλίνης, ΟΧΙ με την 
αντλία. Χορήγηση της 

μισής δόσης από αυτήν 
που έχει προηγηθεί.

Τακτικός επανέλεγχος 
επιπέδων γλυκόζης. 

Αλλαγή σετ έγχυσης & 
μέρους τοποθέτησης

Επανεκκίνηση της 
αντλίας

Μία ώρα μετά

Τα επίπεδα σακχά-
ρου στο αίμα δε 
μειώθηκαν κατά 

τουλάχιστον 50 mg/dl

Επαναξιολόγηση 
επιπέδων σακχά-
ρου και ανάγκη 

περαιτέρω 
προσαρμογών

Συμβουλευτείτε 
τον επαγγελμα-

τία υγείας

Μη ύπαρξη 
κετονών

Ύπαρξη 
κετονών

Προγραμματισμός  
προσωρινού βασι-
κού ρυθμού +10 - 

20% για 4 ώρες

http://glikos-planitis.gr
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* Αυτό είναι ένα «ψεύτικο» bolus για να επιτρέψει στην αντλία να παρακολουθεί τις δόσεις ινσουλίνης.

Μέτρια 
επίπεδα 
κετονών

Αύξησε τη 
δόση διόρθω-
σης κατά 10%

Αποσύνδεσε 
το σετ 
έγχυσης
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δόσης με 
σύριγγα ή 
πένα 
ινσουλίνης, 
ΟΧΙ με την 
αντλία

Υψηλά 
επίπεδα 
κετονών

Αύξηση δό-
σης διόρθω-
σης κατά 20%

Προγραμματι-
σμός δόσης 
διόρθωσης που 
δίνεται, με 
πένα ή σύριγγα, 
στην αντλία

Αφήστε την 
ινσουλίνη να 
στάξει (η 
αντλία δεν 
είναι 
συνδεδεμένη*)

Αλλαγή σετ 
έγχυσης & 
μέρους 
τοποθέτησης

Προγραμματι-
σμός  προσωρι-
νού βασι-κού 
ρυθμού +10 - 
20% για 4 ώρες

Επαναξιολόγη-
ση επιπέδων 
σακχάρου και 
ανάγκη 
περαιτέρω 
προσαρμογών

Συμβουλέψου 
έναν επαγγελ-
ματία υγείας

Τακτικές μετρήσεις σακχάρου είναι απαραίτητες

http://glikos-planitis.gr
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Οδηγίες για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 θα πρέπει να ελέγχουν το σάκχαρό τους εάν αναπτύσσουν τα ακόλουθα 

συμπτώματα που μπορεί να είναι ενδεικτικά των υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα:
o Δίψα/ξηροστομία

o Απώλεια μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή συχνή διούρηση (αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση)

o Κούραση

o Απώλεια βάρους

Οδηγίες για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε δισκία: 

Εάν ένα άτομο με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 παίρνει δισκία μετφορμίνης, μπορεί να χρειαστεί να διακόψει προ-
σωρινά αυτά τα δισκία. Αυτό συνήθως συνιστάται εάν το άτομο έχει σοβαρή λοίμωξη ή εμφανίζει αφυδάτωση.

Εάν είναι απαραίτητο να σταματήσετε να παίρνετε μετφορμίνη, τότε μαζί με τον ιατρό σας πρέπει να 
ακολουθήσετε μια εναλλακτική θεραπεία μέχρι να μπορέσει να επαναληφθεί η θεραπεία με μετφορμίνη (αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα αντιδιαβητικά χάπια ή ακόμα και ινσουλίνη ορισμένες φορές, ανάλογα με τα 
επιμέρους επίπεδα αύξησης του σακχάρου στο αίμα).
Τα άτομα που υποβάλλονται σε άλλη θεραπεία για τον διαβήτη από το στόμα, μπορεί να εφοδιαστούν με αναλώ-
σιμα υλικά ελέγχου γλυκόζης αίματος για να διασφαλίσουν ότι τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους δεν πέφτουν 
πολύ χαμηλά (υπογλυκαιμία) και να παρακολουθούν συστηματικά τον διαβήτη τους. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, 
δε χρειάζεται τακτικός έλεγχος των επιπέδων σακχάρου. Κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας, τα επίπεδα γλυκόζης 
στο αίμα συνήθως αυξάνονται. Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα απο-
τελέσματα των δοκιμών ως οδηγό και να επιδιώκουν να διατηρήσουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μεταξύ 110 
και 180 mg/dl. Μπορεί να χρειαστεί να ελέγξουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους τουλάχιστον δύο φορές την 
ημέρα. 

Οδηγίες για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε ινσουλίνη: 

Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που βρίσκονται υπό θεραπεία με ινσουλίνη, πρέπει να εφοδιάζονται με 
το αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για να ελεγχθούν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους στο σπίτι. Ο στόχος θα 
πρέπει να είναι η διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα μεταξύ 110 και 180 mg/dl.

• Εάν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα παραμείνουν πάνω από 180 mg/dl, απαιτείται αύξηση της δόσης 
ινσουλίνης. Επιπλέον μετρήσεις του σακχάρου του αίματος είναι συχνά απαραίτητες. Οι μετρήσεις πρέπει να 
γίνονται κάθε τέσσερις ώρες, ειδικά αν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι υψηλά (πάνω από 270 mg/dl).

 Κετόνες: Αν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι πολύ υψηλά (πάνω από 270 mg/dl), τότε ίσως χρειαστεί να 
εκτελέσετε έλεγχο των κετονών. Εάν είναι θετικός, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους για 
συμβουλές.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ! 

http://glikos-planitis.gr

http://www.idf-europe.org/



