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ΠληρoQoρiεt για τoυq γoνεiξ παιδιιirν

με Σακχαριbδη Διαβητη Tιiπoυ 1

Επιμ6λεια,Eκδooηg
B ααιλικιi Mιiτζιου, Χριi oτoq Mπαρτoδκαg
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o τακτικ69 tΧεγyoq τηq γλυκ6ζη9 αiματoq, αποτελεi 6να απ6 τα σημαντι-

κ6τερα oημεiα τηq φρoντiδαζ για το παιδi με διαβητη. H διατηρηoη των

τιμcbν oακ1dρoυ αiματog οε φυoιoλoγικd' επiπεδα, oυμβd,λει o,την καλη

ρfθμιoη τoυ και μειιilνει τον κiνδυνo εμφdνιοηq μελλoντικιilν επιπλoκcilν'

I To παιδi πρ€πει vα μετρ6ει τo σdκxαρ6 τoυ:

ο Πριν το πρωιν6
ο Πριν το γεriμα
ο Πριν το δεiπνo

ο Πριν τoν liπvο

Για τηv πληρη παρακoλoιiΘηoη τoυ σαKxdρoυ αιματoζ σε εvτατι-
κoπoιη μ€vo oxdμα ιvooυλιvoΘεραπεiαζ, μ€τρηoη γλυκ6ζη9 αiμα.
τoq Θα πρ€πει vα πραγματoπoιεiται:

ο Δrio cδρεζ μετ& την χoρηγηση ιvοoυλiνηg που 1oρηγηθηκε για τηv κα-
ταvαλωoη γεriματoq

o πρoτειv6μεvoζ αριΘμ6g μετρηoεωv κατd τη διdρκεια
τoυ εικoσιτετραΦρoυ εivαι 7 με 8.

Θα πρ€πει vα γivεται μ€τρηoη oακ1dρoυ αiματog €κτακτα 6ταv:
ο Kατd' τη διd,ρκεια τηg νδμαg o αoθενηq αιoθ&νεται ανηo.υ1iα, εφtδρωoη

η αν το odκ1αρo πρo tiπvoυ εiναι <100 mg/dl
ο Παραπoνι6ται" 6τι δεν αιoθdνεται καλd
ο Τo παιδi 61ει oυμπτιilματα υπoγλυκαιμiαg

(εφiδρωοη, ζdλη, αioθημα πεiναq)

ο Πριv και μετd, απ6 oπoιαδηπoτε αθ\τικη δραoτηρι6τητα και κατd
τη δι&ρκεια αυτηg, εdν η &oκηoη εiναι παρατεταμενη και εντατιΦ
(>3Ο λεπτrilν)

;



Aιαδικαoiα M€τρηoηq Σαη1dρoυ Aiματoq

1. Kαθαρiζoυμε καλ6
ταγiρια με oαπoli-
νι και νερ6 και στε-

1νcilνoυμε καλd.

3. Mε μiα πα1εια oταγoνα
αiματog καλυπτoυμε την
περιo1η τηg ταιν[αg με-
τρηoηg. (3)
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Προτειν6μενο μθγεθoq
οταγοναg
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2. Tρυπdμε τo δακτriλo oτην
κoρυφη r] oτo πλdι με τo
ειδικ6 oτυλ6.
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4.Πετaμε την ταινiα μετρrjoηg και την
βελ6να πoυ χρησιμoπoηθηκε.

5. Γρd'φoυμε τo απoτ6λεoμα oτo ημερoλ6-
γιo αυτoελ61γου.

ΣHMA1\TΙKo
Eιiν δεγ υπιiρ1ει η δυνατ6τητα για πλδoιμo τιυν 1εριιbν,
χρησιμoπoιoiμε αντιοηπτικ6, αντιoηπτικιi μαντιλιiκια και
oτεγνιirνoυμε καλιi την περιoxf.

Δεγ τοποΘετoιiμε τογ μετρητη
ο κdτω απ6 τoν ηλιο
ο δiπλα oτο τζ&κι
ο κoντd οτo καλoριφ6ρ

Σε υψηλdq θερμoκραoiεq ο μετρητηg μπορεi vα δεiξει λ&θoq
τo απoτ6λεoμα.



ι F|μερoλ6γιo Aυτoελ€γ1oυ

oι τιμ69 τηg γλυκ6ζηq αiματoq που πρoκδπτoυν μετα την μ6τρηοη,
καταγρdφoνται oε ι1να ημερoλ6γιo αυτoελ6γxoυ.

}Ι ο.υμπληρωση τoυ ημερολογioυ αυτoελ6γ1oυ αποτελεi αvαπ6oπαoτo

μ6ρo9 τηq καθημεριν6τηταζ τoυ παιδιo6 με ΣΔΤ1. oι πληρoφoρiεq
πoυ θα πρΕπεινα oημειιbνονται εiναι:
. η ημερoμηνiα και cbρα των μετρηοεων
e οι τιμ69 του oακ1d,ρoυ αiματog
ο oι δ6oει9 τιq ινο,oυλiνηq
ο τo περιε16μεvo τoυ διαιτολoγioυ
ο γεvικ6τερεq πλη ρoφoρiεq που αφορotiν τιg δραoη ρι6ητ69 τoυ παιδιori

(π,1. &θληoη, δι&βαoμα, πdρτυ)
ο o16λια για ακραiεq τιμ69 oακ1dρου (υπoγλυκαιμiα-υπεργλυκαιμiα)

[Ι oωoτη χρηση του ημερολoγiου αυτoελ6γ1ου βoηθdει ιiloτε vα
πρooαρμ6ζoνται oι δ6ο,ειq τηg ιvooυλiνηζ στιζ καθημεριν69 αν0γκεg
τoυ παιδιof .
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Mετρητl]g oακ1dρου. 
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H μερoλoγιo αυτoελε1γoυ.

o ouoτηματικ6ζ €λεγ1oqτoυ Σακxdρoυ Aiματoq
απoτελει τo σημεio κλειδi για τηv σωστη αvτιμετd}πιση

τoυ ΣακxαρΦδoυq Aιαβητη

ΠΛHPoΦoPΙEΣ: TM}ΙMA NOΣΙ]ΛEYTΙK}ΙΣ, EKΠA
Tηλ.: 210 746 1485, ο-mail: nvio1aki@nurs.uoa.gΙ ww.w.nurs.uoa.gΙ

i\Ιε τηv ευγενικη 1oρηγiα τηg Bayer Eλλdq
ω< εξoυoιoδoτημivoυ διαvoμεα τηq

ΑscEΝslΑ
Diabetes Care


