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Γνωρίζοντας τον διαβήτη

• Ξαφνική και ανεξήγητη απώλεια βάρους
• Θολή όραση
• Αδυναμία, υπνηλία και κούραση
• Καθυστερημένη επούλωση πληγών
• Μούδιασμα των άκρων
• Κυστίτιδες
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Πώς θα τον αναγνωρίσετε;

Επιστημονική υπεύθυνη 
Ιωάννα Κατσαρόλη, 
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.

Επιστημονική επιμέλεια
Χάρης Δημοσθενόπουλος, M.Med.Sci., Ph.D.c.,
Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος

Δημοσιογραφική επιμέλεια
Νεκταρία Καρακώστα, Δημοσιογράφος, M.A.

Δημιουργικό
Σοφία Δρογούδη, 
Σχεδιάστρια Οπτικής Επικοινωνίας

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Τι είναι ο Διαβήτης; 
Είναι η αδυναμία του οργανι-
σμού να χρησιμοποιήσει (με-
ταβολίσει) ικανοποιητικά τη 
γλυκόζη (σάκχαρο), με αποτέ-
λεσμα τα επίπεδά της στο αίμα 

να είναι αυξημένα. Εμφανίζεται 
είτε γιατί το πάγκρεας παράγει 
λίγη ή καθόλου ινσουλίνη, 
είτε γιατί η παραγόμενη ινσου-
λίνη δεν «λειτουργεί» σωστά. 
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι 
διαβήτη. Ο διαβήτης τύπου 1 

είναι λιγότερο διαδεδομένος, 
προσβάλλει συνήθως παιδιά 
και νεαρούς ενήλικες, αλλά 
μπορεί να εμφανιστεί σε οποια-
δήποτε ηλικία. Ο διαβήτης τύ-
που 2 είναι μια ασθένεια του 
τρόπου ζωής που εμφανίζει το 
85–90% όσων έχουν διαβήτη.

Tι επιπλοκές μπορεί
να προκαλέσει ο διαβήτης;

Καρδιαγγειακή νόσο
75% μεγαλύτερο κίνδυνο κατάληξης από καρδιαγγειακά
αίτια σε σχέση με άτομα που δεν πάσχουν από διαβήτη

Διαβητική νευροπάθεια
Διαβητικό πόδι

Νεφροπάθεια

Εγκεφαλικό
2-4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό
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Γλυκόζη: Ο πιο κοινός τύπος απλού υδατάνθρακα. Όλες οι κατηγορίες υδατανθράκων από τα 
τρόφιμα που τρώμε διασπώνται μέσω της πέψης σε γλυκόζη, η οποία απορροφάται από τον 
οργανισμό για να καταλήξει στο αίμα.

Γλυκόζη αίματος: Είναι η αποτύπωση του «ζαχάρου» που κυκλοφορεί στο αίμα. 

HBA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη): Οι τιμές της δείχνουν τη διακύμανση της μέσης τιμής 
γλυκόζης στο αίμα, τους τελευταίους 3 μήνες. 

Ινσουλίνη: Ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας και βοηθά τη γλυκόζη να περάσει μέσα στα 
κύτταρα.

Ινσουλίνη ταχείας δράσης: Φαρμακευτικό προϊόν που απορροφάται μέσα σε 5-6 ώρες, έχει ως 
σκοπό να μιμηθεί την ινσουλίνη που παράγεται φυσιολογικά από τον οργανισμό σε ανταπόκριση 
των γευμάτων – γι’ αυτό και δίνεται συνήθως κοντά στο γεύμα.

Ινσουλίνη βραδείας ή ενδιάμεσης δράσης: Φαρμακευτικό προϊόν που απορροφάται μέσα σε 
12-16 ώρες και μιμείται τη φυσιολογική έκκριση ινσουλίνης (συνεχώς και σε μικρές ποσότητες), 
δηλαδή εκείνη που παράγεται από ένα υγιές πάγκρεας. 

Αντλία ινσουλίνης: Αποτελεί τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο χορήγησης ινσουλίνης 
καθώς δίνει τη δυνατότητα απλών και συνδυαστικών δόσεων.

Υπεργλυκαιμία: Εμφανίζεται όταν το σάκχαρο αίματος ανέβει πάνω από τα φυσιολογικά όρια.

Υπογλυκαιμία: Εμφανίζεται όταν το σάκχαρο αίματος πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια. 
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Το λεξικό του διαβήτη



Η αυτοπαρακολούθηση αποτελεί σημαντικό μέρος της φροντίδας στον σακχαρώδη διαβήτη. Προσφέρει αξι-
όπιστες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που θα καθοδηγήσουν το θεραπευτικό πλάνο σε συνάρτηση και 
με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη φαρμακευτική αγωγή.

Η αυτοπαρακολούθηση του ατόμου με διαβήτη περιλαμβάνει: 
1. Την αυτομέτρηση γλυκόζης αίματος. Ένας ακριβής και αξιόπιστος μετρητής σακχάρου θα σου δώσει 
τις πραγματικές τιμές γλυκόζης αίματος ώστε να μπορείς να ρυθμίσεις και τη δοσολογία της ινσουλίνης απο-
φεύγοντας ενδεχόμενη υπογλυκαιμία. Μέτρα το σάκχαρό σου:
• Το πρωί μόλις ξυπνήσεις (στόχος της γλυκόζης.
  αίματος νηστείας ≤130mg/dL).
• Πριν τα γεύματα και τα σνακ.
• Περιστασιακά, μετά το γεύμα 2 ώρες (στόχος
   μεταγευματικής γλυκόζης αίματος ≤180mg/dL).

2. Τη μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Θα πρέπει να μετριέται 2 φορές τον χρόνο, ή και 
συχνότερα, αν άλλαξες τη θεραπεία σου ή δεν έχεις επιτύχει καλό γλυκαιμικό έλεγχο. O στόχος της γλυκοζυ-
λιωμένης αιμοσφαιρίνης είναι ≤7%.

3. Το ημερολόγιο καταγραφής. Αποτελεί προσωπικό ημερολόγιο του ασθενούς για αποκλειστική χρήση 
από τον ίδιο και το γιατρό. Εδώ καταγράφονται τόσο οι μετρήσεις της γλυκόζης του ασθενούς, όσο και οι 
χειρισμοί του για τον έλεγχο της νόσου.   

Υπογλυκαιμία
Η υπογλυκαιμία είναι μία από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις στη ζωή ενός ατόμου με διαβήτη.
Εμφανίζεται όταν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μειώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα από
τα φυσιολογικά, προκαλώντας συμπτώματα, όπως ζάλη, σύγχυση και απώλεια των αισθήσεων.
Η υπογλυκαιμία μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρα.

Πιθανές αιτίες
• Έχεις λάβει μεγαλύτερη δόση ινσουλίνης.   • Έχεις ασκηθεί πολύ έντονα. 
• Έχεις φάει λιγότερο ή έχεις παραλείψει κάποιο γεύμα.  • Έχεις πιει αλκοόλ. 

Αντιμετώπισε την υπογλυκαιμία
⇢ Αν είναι ήπια...
• Πιες 20g γλυκόζης ή
  νερό με 2-3 κ.γ. ζάχαρη.
• Πιες ½ ποτήρι χυμού.
• Πάρε 5 καραμέλες με ζάχαρη.
• Πάρε 2-3 ταμπλέτες γλυκόζης.

⇢ Αν είναι βαριά, θα πρέπει να σου χορηγήσουν ένεση γλυκαγόνης.

Η αυτοπαρακολούθηση 
στον διαβήτη

• Πριν τον ύπνο.
• Πριν την άσκηση.
• Όταν υποψιάζεσαι υπογλυκαιμία. 
• Πριν από δραστηριότητες όπως η οδήγηση.

• Αν το επόμενο γεύμα αργεί, φάε 2  
  κράκερ με τυρί ή γάλα με δημητριακά.
• Αν μετά από 15’ τα συμπτώματα  
  επιμένουν, επανέλαβε κάποιο από τα 
  παραπάνω. 
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Πώς γίνεται η διάγνωση του διαβήτη;
Η διάγνωση του διαβήτη γίνεται με αιματολογικές εξετάσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι: 
1. Μέτρηση της Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
    (αν είναι ≥ του 6,5% μιλάμε για διαβήτη).
2. Μέτρηση της Γλυκόζης νηστείας (η διάγνωση του 
    διαβήτη υπάρχει σε τιμές μεγαλύτερες από 126mg/dL). 
3. Καμπύλη γλυκόζης (αν η γλυκόζη είναι πάνω από 
    200mg/dL, 2 ώρες μετά τη φόρτιση με 75g 
    γλυκόζη ή σε τυχαία λήψη γλυκόζης). 

Υπάρχουν όμως και οριακά αυξημένες τιμές γλυκόζης
στις οποίες μιλάμε για προδιαβήτη. Αυτές είναι: 
• Γλυκόζη νηστείας 100-125mg/dL. 
• Γλυκόζη 140-199mg/dL, δύο ώρες μετά τη λήψη 
  75g διαλύματος γλυκόζης (στην καμπύλη σακχάρου).
• Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 5,7-6,4%.

Διαβήτης & παχυσαρκία
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Τα τελευταία χρόνια, ο διαβήτης αυξάνεται παράλληλα με την παχυσαρκία. Αυτή η παράλληλη 
πορεία, οδήγησε στην εμφάνιση ενός νέου όρου, του Diabesity, που προέκυψε από τη σύν-
θεση των λέξεων diabetes & obesity  (=Διαβήτης και Παχυσαρκία). Και όχι τυχαία. Στοιχεία 
δείχνουν πως η αύξηση του βάρους κατά 1 κιλό αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη 
κατά 4,5%.

Στο παρακάτω διάγραμμα είναι εμφανής η παράλληλη πορεία μεταξύ διαβήτη και παχυ-
σαρκίας και οι δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η άσκηση αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την αντιμετώπιση του σακχα-
ρώδη διαβήτη. Ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη είχε παρατηρηθεί ότι τα συμπτώματα του διαβήτη βελ-
τιώνονταν μετά από σωματική άσκηση. Ποιας έντασης και διάρκειας άσκηση είναι όμως κατάλληλη 
για τα άτομα με διαβήτη; 

Η προγραμματισμένη τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει τη ρύθμιση του σακχάρου, προστατεύει από την 
εμφάνιση των χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη και επιπλέον αυξάνει το προσδόκιμο της επιβίωσης των 
ασκουμένων.
Έτσι, τα παιδιά με διαβήτη θα πρέπει να ασκούνται τουλάχιστον 60 λεπτά/ημέρα, ενώ οι ενήλικες τουλάχι-
στον 150 λεπτά/εβδομάδα. Θα πρέπει να προτιμάται η μέτριας έντασης αερόβια δραστηριότητα ή η υψηλής 
έντασης άσκηση, για 90 λεπτά/εβδομάδα, αφήνοντας κενά όχι μεγαλύτερα των 2 ημερών χωρίς άσκηση.

Η άσκηση στον διαβήτη

Στόχευσε σε 30’ 
άσκησης την 

ημέρα τουλάχι-
στον 5 ημέρες την

εβδομάδα.

Ξεκίνησε με 5-10’ 
ήπιας δραστηριό-
τητας κάθε μέρα και 

αύξανε προοδευτικά τη 
διάρκεια και την ένταση. 

Κάνε διατάσεις
5-10’ καθημερινά
και ασκήσεις αντι-
στάσεων 3 φορές/

εβδομάδα.

Διάλεξε: Καθημερινό 
περπάτημα, μαθήματα 

χορού ή αερόμπικ, 
κολύμπι, ποδήλατο, 

ελαφριά βάρη στο σπίτι.

Προσοχή! Τα άτομα που πάσχουν από αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια, μικρο-
αλβουμινουρία και νεφροπάθεια, καλό είναι να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν από 
την έναρξη κάποιας σωματικής δραστηριότητας.

Πρακτικές συμβουλές

Προσοχή χρειάζεται επίσης, στις διατροφικές επιλογές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
την άσκηση. Επίσης, ανάλογα με τα επίπεδα του σακχάρου πρέπει να φρονίσετε την έντα-
ση της άσκησης.

Πριν την άσκηση, μπορεί να χρειαστεί μείωση της ινσουλίνης ή αύξηση της πρόσληψης υδατάνθρακα 
ανάλογα με τις τιμές σακχάρου στο αίμα σου. Συμβουλέψου τον διαιτολόγο σου!
• Μέτρησε το σάκχαρό σου και εάν τα επίπεδα είναι χαμηλά (<100 mg/dL) φάε ένα γεύμα με 15g υδατάν-
  θρακα περίπου, π.χ. ένα φρούτο, 2 κρημ κράκερ oλ. άλεσης, 1 μπάρα δημητριακών oλ. άλεσης.
• Εάν η ένταση είναι μεγάλη ή η άσκηση θα διαρκέσει περισσότερο από 30 λεπτά, τότε μείωσε τη δόση 
  ινσουλίνης ή φάε ένα από τα παραπάνω υδατανθρακούχα σνακ. 
• Απόφυγε το αλκοόλ.
• Εάν το σάκχαρό σου είναι ανεβασμένο, έλεγξε τις τιμές κετονών στο αίμα ή στα ούρα και απόφυγε την 
  πολύ έντονη δραστηριότητα.
• Σε τιμές σακχάρου >300 mg/dL, ακόμα και σε απουσία κετοξέωσης, απόφυγε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης
• Μέτρα συχνά το σάκχαρό σου, ακόμα και κάθε 30 λεπτά.
• Αν χρειαστεί, κατανάλωσε υδατάνθρακες κάθε 20-30 λεπτά.

Μετά την άσκηση μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσεις ανάλογα τη χορήγηση ινσουλίνης ή να κατανα-
λώσεις υδατάνθρακες βραδείας δράσης.

Σε ζεστές και υγρές ημέρες όπως και σε πολύ ψυχρές, καλό είναι η άσκηση να αποφεύγεται!



«Κλειδί» η ανάγνωση
της διατροφικής ετικέτας

Ανάγνωση διατροφικής ετικέτας

Τα σάκχαρα περιλαμβάνονται στη
συνολική ποσότητα υδατανθράκων.
Η ποσότητα αυτή υποδηλώνει τα
φυσικά ή προστιθέμενα σάκχαρα.

Στη συνολική ποσότητα υδαταν-
θράκων ανά μερίδα περιλαμβάνο-
νται και οι φυτικές ίνες, επειδή 

όμως δεν ανεβάζουν το σάκχαρο, 
θα πρέπει να αφαιρούνται από τον 
υπολογισμό σου όταν θα προσδιο-

ρίσεις τη δόση της ινσουλίνης.

Οι διατροφικοί πίνακες που βρίσκει κανείς πάνω στις συσκευασίες των τυποποιημένων τροφίμων 
αποσκοπούν στο να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα λιπαρών, 
χοληστερόλης, υδατανθράκων, πρωτεΐνης, βιταμινών και μετάλλων, ανά μερίδα. 
Ειδικότερα για τα άτομα με διαβήτη, οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον ασθενή να 
καταλάβει αν το τρόφιμο μπορεί να ενσωματωθεί με ασφάλεια στο διαιτολόγιό του και πώς.

Για να υπολογίσεις τους υδατάνθρακες αρχικά διάβασε:
• Ποια είναι η μερίδα.
• Πόσες μερίδες περιέχονται στη συσκευασία.
! Προσοχή: Μπορεί η συσκευασία να περιέχει περισσότερες από μία μερίδες. 

Στη μερίδα σου υπολόγισε:
• Τις συνολικές θερμίδες και τις θερμίδες από λίπος.
• Τους συνολικούς υδατάνθρακες (απλούς, σύνθετους, φυτικές ίνες).

Προσοχή στην κρυμμένη ζάχαρη!
• Πολλές φορές στα επεξεργασμένα τρόφιμα, περιέχονται υδατάνθρακες για γεύση ή για άρωμα. 
  Ψάξε στην ετικέτα για τις λέξεις σουκρόζη (κλασική ζάχαρη), δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης ή καλα-   
  μποκιού (corn syrup) και απόφυγε τα τρόφιμα που τα περιέχουν. 

• Στα τρόφιμα που δεν περιέχουν πάνω από 0,5g/100g σάκχαρα υπάρχει η ένδειξη «χωρίς 
 ζάχαρη».  Προτίμησέ τα, όμως φρόντισε να τα καταναλώνεις με προσοχή - δεν θα πρέπει να υπερ-
  καταναλώνονται, γιατί μπορεί να εξακολουθούν να περιέχουν υδατανάθρακες.

• Όταν η ετικέτα αναφέρει τις λέξεις «αλκοόλες σακχάρων» ή «πολυόλες», σημαίνει ότι περιέχει
  σορβιτόλη, ξυλιτόλη, μανιτόλη, που ναι μεν έχουν λιγότερες θερμίδες και δεν ανεβάζουν το ζάχαρο   
  όπως τα απλά σάκχαρα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το τρόφιμο συνολικά είναι χαμηλό σε υδατάν-
  θρακες ή σε θερμίδες. 

• Επέλεξε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και χαμηλά σε θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά, τρανς λιπαρά, 
  χοληστερόλη και νάτριο.

Η μερίδα είναι το 1 φλιτζάνι
σε αυτή την ετικέτα.

Περιέχονται 3 μερίδες 
ή 3 φλιτζάνια τροφίμου

 στη συσκευασία.

Η συνολική περιεκτικό-
τητα σε υδατάνθρακες 

αναφέρεται στα γραμμάρια 
υδατάνθρακα που περιέχει 

μια μερίδα.

Θα πρέπει να εξεταστείς για να δεις αν πάσχεις από διαβήτη, αν…

βαδίζουν χέρι-χέρι

Έχεις Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ),
πάνω από 25 και είσαι άνω των 45 ετών.

ΔΜΣ-υπολογίζεται αν διαιρέσεις το βάρος σου
σε κιλά διά το ύψος σου σε μέτρα υψωμένο

στο τετράγωνο, Βάρος (σε kg) / Ύψος2 (σε m).

Έχεις Δείκτη Μάζας Σώματος 
πάνω από 25 και επίσης έναν

ή περισσότερους από τους
παρακάτω παράγοντες

κινδύνου:

Έχεις
μειωμένη 
σωματική
δραστη-
ριότητα

Έχεις υπέρταση
(≥ 140/90mmHg) 

ή λαμβάνεις 
αντιυπερτασική 

αγωγή)

Είσαι γυναίκα 
με σύνδρομο 

πολυκυστικών 
ωοθηκών

Ανήκεις σε 
φυλή υψηλού 

κινδύνου 
(Αφροαμερικανοί, 
Λατινοαμερικάνοι, 
Ασιατοαμερικανοί)

Η καλή 
χοληστερόλη

(HDL) σου είναι 
μικρότερη από 
35 mg/dL ή/και 

Τριγλυκερίδια πάνω 
από 250mg/dL

Έχεις 
ιστορικό 

καρδιαγ-
γειακής
νόσου

Έχεις 
συγγενή 1ου 

βαθμού με 
Σακχαρώδη

Διαβήτη

Είσαι γυναίκα και 
εμφάνισες διαβήτη 
κύησης ή γέννησες 

μωρό με βάρος 
μεγαλύτερο από 

4,5 κιλά



Οι μύθοι του διαβήτη
Κατά καιρούς κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι που αφορούν στον διαβήτη, οι 
οποίοι προκαλούν σύγχυση γύρω από ορισμένα πράγματα και δημιουργούν 
μια θολή εικόνα για την ασθένεια. Παρακάτω σταχυολογήσαμε και απαντάμε 
στους σημαντικότερους από αυτούς. 
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Όσοι τρώνε γλυκά έχουν ζάχαρο.

Ο διαβήτης δεν είναι και
πολύ σοβαρή ασθένεια.

Όταν πέφτει το ζάχαρό 
μου τρώω μια σοκολάτα.

Το ψωμί ολικής άλεσης
δεν ανεβάζει το ζάχαρο.

Για την εμφάνιση του διαβήτη δεν φταίει 
κάτι που έφαγες. Πολύ σημαντικό ρόλο 
παίζουν άλλοι παράγοντες, όπως για 
παράδειγμα η κληρονομικότητα ή η 
κεντρική παχυσαρκία.

Είναι μια «σιωπηλή» και πολύ σοβαρή 
ασθένεια, που αν δεν ελεγχθεί εγκαίρως 
και αποτελεσματικά, μπορεί σε βάθος 
χρόνου να αποβεί μοιραία.

Το ανεβάζει, διότι περιέχει άμυλο και 
ζάχαρη (αν και λιγότερα σε σχέση 
με το λευκό ψωμί). Η διαφορά είναι 
στις φυτικές ίνες που περιέχει το 
ψωμί ολικής και οι οποίες πιθανώς 
να καθυστερούν αυτή την αύξηση 
γλυκόζης στο αίμα.

Στην υπογλυκαιμία, θα πρέπει 
να επιλέγεται μία απλή μορφή 
υδατάνθρακα για άμεση αύξηση 
γλυκόζης στο αίμα (π.χ. μια καραμέλα 
όταν είναι ήπια ή ένας χυμός όταν 
είναι σοβαρή). Η σοκολάτα δεν είναι 
κατάλληλη για αυτόν τον σκοπό.

Ένας «εχθρός» 
& ένας «σύμμαχος»

Η κατανάλωση των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών υλών είναι απολύτως ασφαλής για 
τα άτομα με διαβήτη και αποτελεί σύμμαχο στην αντιμετώπιση της νόσου όπως θα δού-
με παρακάτω. Δεν ισχύει το ίδιο για το αλκοόλ ωστόσο. Για τα άτομα με διαβήτη, 
συστήνεται περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ όπως και για τον γενικό πληθυσμό. Αυτό 
σημαίνει έως 1 μερίδα για τις γυναίκες και έως 2-3 μερίδες για τους άνδρες. Πρακτικά, 
μία μερίδα ισοδυναμεί με 125mL κρασιού, 330mL μπίρας και 45mL απεσταγμένου 
ποτού (π.χ. ούζο, τσίπουρο, βότκα κ.ά.).

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες πρακτικές συμβουλές που θα πρέπει να τηρούνται 
απαρέγκλιτα από τo άτομo με διαβήτη: 
• Μην πιεις με άδειο στομάχι, αν λαμβάνεις θεραπεία με ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά δισκία, ώστε να   
   αποφύγεις τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας.
• Μην παραλείψεις το οργανωμένο γεύμα σου για να πιεις αλκοόλ.
• Μην ξεχνάς να πίνεις αρκετό νερό παράλληλα με το ποτό σου - το αλκοόλ αφυδατώνει.
• Απόφυγε την οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ.
• Πριν ξαπλώσεις, έλεγξε ότι το σάκχαρό σου είναι σε ασφαλείς τιμές (100-140mg/dL).
• Να θυμάσαι ότι μπορεί να εμφανίσεις υπογλυκαιμία ακόμη και 24 ώρες μετά την κατανάλωση αλκοόλ.
Προσοχή: Αν, εκτός από τον διαβήτη, είσαι υπέρβαρος, υπερτασικός ή άτομο με αυξημένα τριγλυκερίδια 
είναι καλύτερο να αποφύγεις τελείως το αλκοόλ.

Οι εγκεκριμένες από την ΕFSA ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες
• ακετοσουλφαμικό κάλιο  (Ε950)
• ασπαρτάμη (Ε951)
• άλας ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης (Ε962)
• κυκλαμικό οξύ και τα άλατά του (Ε952)
• νεοεσπεριδίνη DC (E959)

Διαβάστε περισσότερα για τις ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες στη σελίδα www.glikia-simmaxia.gr

• σακχαρίνη και τα άλατά της (Ε954)
• σουκραλόζη (Ε955)
• θαυματίνη (Ε957)
• νεοτάμη (Ε961)
• γλυκοζίτες στεβιόλης (Ε960)

Προσοχή όμως! Τα ροφήματα ή τρόφιμα 
που περιέχουν ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές 
ύλες, μπορεί να περιέχουν άλλα συστατικά 
(π.χ. λιπαρά ή υδατάνθρακες) για αυτό καλό 
είναι να διαβάζετε πάντα την ετικέτα.

Οι ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες 
μπορούν να καταναλώνονται χωρίς 
φόβο από το άτομο με διαβήτη. Έχουν το 
πλεονέκτημα ότι προσφέρουν γλυκιά γεύση, 
σχεδόν ίδια με εκείνη της ζάχαρης, χωρίς 
επιπτώσεις στα επίπεδα της μεταγευματικής 
γλυκόζης στο αίμα.
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Οι ασθενείς με διαβήτη δεν 
πρέπει να τρώνε μακαρόνια.

Τρώω πολλά ξινόμηλα
γιατί ρίχνουν το ζάχαρο.

Στον διαβήτη κύησης 
απαγορεύονται αυστηρά
οι υδατάνθρακες.

Χρησιμοποιώ μέλι αντί για 
ζάχαρη, γιατί είναι φυσικό 
και δεν ανεβάζει το ζάχαρο.

Τα μακαρόνια αποτελούν ένα από τα 
αμυλούχα τρόφιμα που δεν θα πρέπει 
να αποκλείονται από τη διατροφή των 
πασχόντων, θα ήταν όμως καλύτερο να 
προτιμήσεις τα ολικής άλεσης. Ακόμη 
και στον διαβήτη, οι υδατάνθρακες 
αντιστοιχούν στο 50% των θερμίδων 
που χρειάζεται το άτομο. 

Τα απλά σάκχαρα όλων των 
φρούτων ανεβάζουν το σάκχαρο 
του αίματος, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι θα πρέπει να λείπουν 
από τη διατροφή του ατόμου με 
διαβήτη.

Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασικό 
μέρος της διατροφής στον διαβήτη, 
αρκεί να ακολουθούνται ορισμένοι 
κανόνες.

Τόσο η ζάχαρη, όσο και το μέλι, 
ανεβάζουν εξίσου το σάκχαρο στο αίμα.

Ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν
στην πρόληψη και στη ρύθμιση του διαβήτη; 
Το βιβλίο «Διατροφή στο Διαβήτη - Μια «γλυκιά»... συνήθεια», του Κλινικού 
Διαιτολόγου - Βιολόγου, Χάρη Δημοσθενόπουλου, MMedSci.SRD. εκπαι-
δεύει το άτομο με διαβήτη, με απλό και κατανοητό τρόπο. 

Διαθέσιμο στο e-shop του medNutrition
www.mednutrition.gr/eshop

Στις γραμμές που ακολουθούν σας προτείνουμε δύο υγιεινές σαλάτες διαίτης θρεπτικές και 
κατάλληλες και για άτομα με διαβήτη και ένα πρωινό πλούσιο σε φυτικές ίνες που θα σας 
χαρίσει ενέργεια στο ξεκίνημα της μέρας σας. 

Προτεινόμενες συνταγές

Μούσλι
Ενέργεια 286kcal || Υδατάνθρακες 46.1g || Πρωτεΐνη 18.3g || Λιπαρά 4.2g || Φυτικές ίνες 4.2g ||
Xοληστερόλη 14mg || Νάτριο 161mg || Κάλιο 982mg

Υλικά
2 κ.σ. ζεστό νερό
2 κ.σ. βρώμη ολικής άλεσης
250 γραμ. γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά
1 μικρό μήλο
2 δαμάσκηνα
1 κ.γ. ψίχα ηλιόσπορου

Εκτέλεση
Βράστε το νερό και προσθέστε τη βρώμη, 
ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να πήξουν. 
Προσθέστε στο μίγμα το γιαούρτι, τα 
δαμάσκηνα και τον ηλιόσπορο.

Κοτοσαλάτα
Ενέργεια 340kcal || Υδατάνθρακες 16g || Πρωτεΐνη 25g || Λιπαρά 20g || Κορεσμένα λίπη 3.8g ||
Σάκχαρα 3g || Φυτικές ίνες 4g || Xοληστερόλη 65mg || Νάτριο 385mg || Κάλιο 535mg

Υλικά για 4 άτομα
1 μαρούλι (270 γραμ.)
1 μέτριο αγγούρι
2 ντομάτες
16 ελιές πράσινες
½ μικρό κρεμμύδι
¼ φλιτζανιού τυρί φέτα
2 φλιτζάνια ψιλοκομμένο βραστό κοτόπουλο
4 πιτάκια ολικής άλεσης (45 γραμ. το ένα)

για το Dressing
¼ φλιτζανιού ξύδι
3 κ.σ. ελαιόλαο
¼ κ.γ. μουστάρδα Dijon 
½ κ.γ. ρίγανη
1/8 κ.γ. τριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ ανακατέψτε 
τα υλικά της σαλάτας. 
Αναμιγνύετε τα υλικά 
για το dressing και τα 
προσθέτετε στη σαλάτα. 
Συνοδέψτε τη σαλάτα 
σας με τα πιτάκια. 

Ταμπουλέ
Ενέργεια 95kcal || Υδατάνθρακες 12g || Πρωτεΐνη 3g || Λιπαρά 4.5g || Κορεσμένα λίπη 0.6g || 
Σάκχαρα 3g || Φυτικές ίνες 3g || Χοληστερόλη 0mg || Νάτριο 110mg || Κάλιο 275mg

Υλικά για 10 άτομα
½ φλιτζάνι πλιγούρι
2 ματσάκια φρέσκο μαϊντανό (περίπου ½ κιλό)
4 κ.σ. δυόσμος
½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο αγγούρι
½ φλιτζάνι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
3 μικρές ντομάτες
½ μέτρια κόκκινη πιπεριά
1 φλιτζάνι βρασμένα ρεβίθια

για τη βινεγκρέτ
3 κ.σ. χυμός λεμονιού
3 κ.σ. ελαιόλαδο
¼ κ.σ. αλάτι

Εκτέλεση
Μουσκέψτε το πλιγούρι 
σε νερό για 20 λεπτά 
και στραγγίξετε το πολύ 
καλά. Προσθέστε όλα 
τα υπόλοιπα υλικά στο 
πλιγούρι και στο τέλος 
τη βινεγκέτ.

* για τις ποσότητες που θα καταναλώσετε συμβουλευτείτε τον διαιτολόγο σας.

Γεύματα…στο πόδι
Τα σνακ αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
της καθημερινής μας διατροφής και 
τα άτομα με διαβήτη δεν αποτελούν 
εξαίρεση. Μερικές πολύ καλές επιλογές 
σνακ* είναι οι ακόλουθες: 

Φρέσκα φρούτα εποχής

Γιαούρτι 2% με φρούτο
Αποξ. φρούτα με ξηρούς καρπούς

Αποξ. φρούτα με βρώμη

Δημητριακά πρωινού ολ. άλεσης
Ανάλατοι ξηροί καρποί

Ταχίνι με ψωμί ολ. άλεσης

Ψωμί με τυρί χαμηλό σε λιπαρά

Κουλουράκι σουσαμένιο

Κριτσίνια πολύσπορα

Μπάρα δημητριακών ολ. άλεσης
Στικ Λαχανικών



Μείωση του βάρους σου. Ακόμη και μία πρώτη μικρή μείωση σε ποσοστό 5-7%, 
θα βελτιώσει τους δείκτες υγείας.

Άσκηση, όπως περπάτημα, για τουλάχιστον 150 λεπτά/εβδομάδα.
Η άσκηση μειώνει τη γλυκόζη στο αίμα και αυξάνει την ινσουλινοευαισθησία βελτιώνοντας τη 
γενικότερη ρύθμιση του διαβήτη! (βλ. περισσότερα για την άσκηση στον διαβήτη, στη σελίδα 13)

Μειωμένη πρόσληψη ολικού και κορεσμένου λίπους (σε επίπεδα χαμηλότερα 
από το 30% και το 10% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων, αντίστοιχα).
Π.χ. εάν λαμβάνεις 2.000kcal ημερησίως, λιγότερες από 600kcal (67g) θα πρέπει να 
προέρχονται από τα ολικά λιπαρά και λιγότερες από 200kcal από τα κορεσμένα λιπαρά. Ακόμα 
και τα καλά λιπαρά όπως το ελαιόλαδο θα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, γιατί δεν 
παύουν να προσθέτουν θερμίδες. Ουκ εν τω πολλώ το ευ!

Κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών καθημερινά (25-35g/ημέρα). 
Μπορείς να το πετύχεις, αντικαθιστώντας τα λευκά αρτοσκευάσματα με προϊόντα ολικής άλεσης 
(ψωμί, φρυγανιές, ζυμαρικά και δημητριακά πρωινού), καταναλώνοντας περισσότερα όσπρια, 
συνοδεύοντας κάθε γεύμα σου με μια σαλάτα και προτιμώντας για σνακ φρούτα εποχής (π.χ. 
αχλάδια και μήλα με την φλούδα τους, δαμάσκηνα, πορτοκάλι).

Κατανάλωση λιγότερων απλών σακχάρων (έως 50g ημέρα, <10% των ολικών 
θερμίδων).
Αν δηλαδή λαμβάνεις 2.000kcal ημερησίως, λιγότερες από 200kcal θα πρέπει να προέρχονται 
από τα απλά σάκχαρα. Περιόρισε την κατανάλωση ζάχαρης και γλυκών, χρησιμοποίησε 
ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ουσίες (όχι φρουκτόζη), προτίμησε τις light εκδοχές των 

Για να ρυθμίσεις το σάκχαρό σου, θα πρέπει να είσαι τυπικός με τη φαρμακευτική σου αγωγή, να 
διατηρείς ένα σταθερό βάρος, να τρως ισορροπημένα και να γυμνάζεσαι. H πρόληψη της πα-
χυσαρκίας είναι ένα σημαντικό βήμα στην πρόληψη του διαβήτη. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύ-
θηκε στο περιοδικό Lancet το 2011, αν όλος ο πληθυσμός των ΗΠΑ έχανε ένα κιλό, θα είχαν:

Τι να επιλέγεις όταν τρως έξω;
• Φρόντισε η ώρα του γεύματος να συμπίπτει με τη φαρμακευτική σου αγωγή. Φάε ένα  
  φρούτο ή δύο κράκερ, αν το γεύμα σου πρόκειται να αργήσει.
• Εάν δεν γνωρίζεις τι περιλαμβάνει το πιάτο σου, ρώτησε για τα συστατικά ή τον τρόπο     
  μαγειρέματος.
• Προσπάθησε να φας την ποσότητα που θα έτρωγες συνήθως στο σπίτι.
• Αναζήτησε τρόπους μαγειρέματος με χαμηλές θερμίδες όπως «στον ατμό», «φρέσκα λαχανικά»,  
  «βραστό», «ψητό στο φούρνο», «στο γκριλ», «ποσέ», «ελαφρά σοταρισμένο». 
• Επέλεξε γεύματα διαίτης (αν υπάρχουν). 
• Ζήτησε η σος να μπει ξεχωριστά, για να ελέγχεις την ποσότητα που θα καταναλώσεις.

• Παράγγειλε φρούτα ή λίγες κουταλιές από  
  παγωμένο γιαούρτι για επιδόρπιο. Τα σορμπέ  
  είναι φτωχά σε θερμίδες, αλλά πλούσια σε 
  υδατάνθρακες.
• Παράγγειλε μια απλή σαλάτα κι όχι  
  φορτωμένη με αλλαντικά, τυριά, κρουτόν, κ.ά.
• Απόφυγε τα σύνθετα φαγητά που είναι 
  πλούσια σε θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά. 
• Προτίμησε τα βραστά λαχανικά ή το ρύζι, 
  αντί για τις τηγανητές πατάτες.

Πιο αναλυτικά, μία στρατηγική για τη βέλτιστη
ρύθμιση του διαβήτη, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Έχεις διαβήτη;
Κράτα τον υπό έλεγχο!
Η αποτελεσματική ρύθμιση του διαβήτη φαίνεται να αποτελεί το κλειδί στη διαχείριση της νόσου, 
καθώς η απορρύθμισή του αυξάνει τον κίνδυνο των μακροπρόθεσμων επιπλοκών και το κόστος πε-
ρίθαλψης κατά 70%.

70%
των ατόμων με διαβήτη τύπου 2 
θα μπορούσαν να είχαν προλάβει 
την εμφάνιση της νόσου  μόνο  
με διατροφή και άσκηση

2.000.000 λιγότερα άτομα με διαβήτη

1.500.000 λιγότερες καρδιοπάθειες

100.000 λιγότερα περιστατικά καρκίνου

σακχαρούχων ροφημάτων και επέλεξε υγιεινά όταν πρόκειται να καταναλώσεις κάποιο γλυκό 
(π.χ. χαλβά, παστέλι, ρυζόγαλο, κρέμα καραμελέ, παγωτό από ημίπαχο γάλα, σοκολάτα υγείας) - 
κρατώντας πάντα το μέτρο!

Σταθερό αριθμό γευμάτων, σε σταθερές ώρες.
Φρόντισε να καταναλώνεις περισσότερα από 3 γεύματα/ημέρα και να μην παραλείπεις το πρωινό.

Ισόποση κατανομή των υδατανθράκων στα γεύματά σου.

Αποφυγή των μεγάλων γευμάτων αργά το βράδυ.

Προσοχή στο μέγεθος της μερίδας. 
Για να ρυθμίσεις το βάρος και τον διαβήτη σου, δεν αρκεί να τρως υγιεινά, πρέπει να ελέγχεις και 
τις μερίδες σου. Πώς; 
• Χρησιμοποίησε μικρότερα σκεύη σερβιρίσματος. 
  Πιάτο ρηχό 25cm / πιάτο βαθύ 15cm / ποτήρι ψηλό (σωλήνας) 240mL.
• Συνόδευε το γεύμα σου με μια πλούσια σαλάτα.
• Σταμάτα να τρως όταν αισθάνεσαι ότι έχεις χορτάσει.
• Έχε κατά νου ότι συχνά, η μερίδα του εστιατορίου αντιστοιχεί σε δύο κανονικές μερίδες.
Μάθε περισσότερα για το σωστό μέγεθος της μερίδας στη διεύθυνση www.megethosmeridas.gr. 

Καλό και επαρκή ύπνο.

Και το πιο σημαντικό! 
Κάνε τακτικές μετρήσεις με έναν ακριβή και αξιόπιστο μετρητή σακχάρου και προσάρμοσε την 
καθημερινή σου διατροφή, ανάλογα με τις τιμές – πάντα υπό την καθοδήγηση του γιατρού ή/και 
του διαιτολόγου σου.


