
Η υπογλυκαιμία είναι μια πάθηση που εμφανίζεται όταν το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα 
έχει πέσει πολύ χαμηλά, συνήθως κάτω από 4mmol/L, αν και αυτό μπορεί να ποικίλλει. 
Είναι σημαντικό να κάνετε γρήγορα θεραπεία για την υπογλυκαιμία για να σταματήσει η 
περαιτέρω μείωση του επιπέδου γλυκόζης του αίματος. Αυτό αναφέρεται συνήθως και ως 
«υπογλυκαιμικό επεισόδιο» (‘hypo’), χαμηλή γλυκόζη του αίματος ή ινσουλινική αντίδραση.

Ποια είναι τα κύρια αίτια της υπογλυκαιμίας;
Η υπογλυκαιμία μπορεί να προκληθεί από ένα ή αρκετά περιστατικά, όπως:

> Καθυστέρηση ή παράλειψη γεύματος > Κατανάλωση μη επαρκούς ποσότητας  
    υδατανθράκων
> Απρογραμμάτιστη σωματική δραστηριότητα > Πιο εντατική άσκηση από τη συνηθισμένη
> Κατανάλωση αλκοόλ*  > Μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης ή χαπιών διαβήτη

Αν και αυτά είναι γνωστά αίτια της υπογλυκαιμίας, σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί μια συγκεκριμένη αιτία.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Αν και τα συμπτώματα ποικίλλουν από άτομο σε άτομο, τα κοινά αισθήματα είναι τα εξής:

> Αδυναμία, τρεμούλα ή ρίγος  > Εφίδρωση
> Ίλιγγος  > Πονοκέφαλος
> Έλλειψη συγκέντρωσης/αλλαγή συμπεριφοράς  > Ζάλη
> Δάκρυα/κλάμα  > Ευερεθιστότητα
> Μούδιασμα γύρω από τα χείλη και τα δάχτυλα > Πείνα

Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, ελέγξτε το επίπεδο γλυκόζης στο 
αίμα σας αν το επιτρέπουν ο χρόνος και οι περιστάσεις. Αν δεν μπορείτε να το ελέγξετε, 
αντιμετωπίστε το ως υπογλυκαιμικό επεισόδιο για σιγουριά.

Η υπογλυκαιμία είναι πιο συχνή σε άτομα που κάνουν 
ένεση ινσουλίνης ή παίρνουν ορισμένα χάπια για 
τη διαχείριση του διαβήτη. Δεν αποτελεί πρόβλημα 
για όσους αντιμετωπίζουν το διαβήτη μόνο μέσω 
προγράμματος υγιεινής διατροφής.
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*  Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας αυξάνεται όσο περισσότερο αλκοόλ πίνετε. Ανατρέξτε στο πληροφοριακό φυλλάδιο 
Αλκοόλ και Διαβήτης.
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Πώς αντιμετωπίζεται το υπογλυκαιμικό επεισόδιο;
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να εξασφαλίσετε ότι είστε ασφαλείς. Για 
παράδειγμα, αν οδηγείτε όχημα, σταματήστε στην άκρη του δρόμου. Τότε: 

ΒΗΜΑ 1 – Το πιο σημαντικό!

Πάρετε κάτι υδατανθρακούχο που απορροφάται εύκολα, για παράδειγμα: 
• Χάπια γλυκόζης που ισοδυναμούν με 15 γραμμάρια υδατάνθρακα Ή 
• 6–7 καραμέλες «jellybeans» Ή 
• 1/2 κουτάκι κανονικό αναψυκτικό (όχι «διαίτης») Ή 
• 3 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη ή μέλι Ή 
• 1/2 ποτήρι χυμό φρούτων

Σημείωση: Για όσους παίρνουν Glucobay® (Ακαρβόζη), η υπογλυκαιμία πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με γλυκόζη. 
Αν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, ελέγξτε ξανά τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος για να 
εξασφαλίσετε ότι έχουν ανεβεί πάνω από 4mmol/L. Μπορεί να πάρει 10–15 λεπτά μέχρι να 
δείτε άνοδο στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή το επίπεδο 
γλυκόζης στο αίμα σας παραμένει κάτω των 4 mmol/L, επαναλάβετε το Βήμα 1.

ΒΗΜΑ 2

Αν η ώρα που πρόκειται να φάτε το επόμενο γεύμα σας είναι πάνω από 20 λεπτά 
αργότερα, θα χρειαστεί να φάτε υδατάνθρακα πιο παρατεταμένης δράσης. Θα 
μπορούσατε να φάτε ένα από τα ακόλουθα: 
• Μια φέτα ψωμί Ή 
• 1 ποτήρι γάλα ή γάλα σόγιας Ή
• 1 φρούτο Ή
• 2–3 κομμάτια αποξηραμένα βερίκοκα, σύκα ή άλλα αποξηραμένα φρούτα Ή
• 1 κεσέ φυσικό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών
Για περισσότερες εξατομικευμένες συμβουλές, μιλήστε στον επαγγελματία υγείας 
για τον διαβήτη.
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είναι σημαντικό να κάνετε αμέσως θεραπεία για ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο  
Σταματήσετε την περαιτέρω μείωση του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα σας
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Τι θα συμβεί αν δεν γίνει θεραπεία;
Αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα, το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα μπορεί να συνεχίσει να 
μειώνεται, πράγμα που μπορεί να εξελιχθεί σε:

> Απώλεια συντονισμού > Μπερδεμένη ομιλία
> Σύγχυση > Απώλεια αισθήσεων/κρίσεις

Θα χρειαστείτε τη βοήθεια των άλλων!

Τι να κάνετε αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, 
έχει υπνηλία ή δεν μπορεί να καταπιεί:

ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ!

Δεν πρέπει να του δοθεί καμία τροφή ή ποτό από το στόμα.  
Χρειάζεται να γίνουν τα εξής:
• Τοποθετήστε το άτομο στο πλευρό του διασφαλίζοντας ότι είναι ανοιχτός ο αεραγωγός του.
• Χορηγήστε μια ένεση Γλυκαγόνης αν είναι διαθέσιμη και έχετε εκπαιδευτεί στη 

χορήγησή της. 
• Τηλεφωνήστε για ασθενοφόρο (καλέστε 000) αναφέροντας «diabetic emergency» 

(επείγον διαβητικό επεισόδιο).
• Περιμένετε με το άτομο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.
• Όταν ανακτήσει τις αισθήσεις του, το άτομο θα χρειαστεί υδατάνθρακα για να 

διατηρήσει το επίπεδο γλυκόζης του αίματος.

Γλυκαγόνη
Η γλυκαγόνη είναι μια ορμόνη η οποία αυξάνει το επίπεδο γλυκόζης του αίματος και 
χορηγείται με ένεση, με παρόμοιο τρόπο όπως η ινσουλίνη. Η γλυκαγόνη συνιστάται για 
αντιστροφή της σοβαρής υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με διαβήτη. Αν μπορείτε να κάνετε εσείς 
θεραπεία για το υπογλυκαιμικό σας επεισόδιο, δεν χρειάζεστε Γλυκαγόνη, η οποία χορηγείται 
πάντα από άλλο πρόσωπο. Ο γιατρός σας ή ο εκπαιδευτής του διαβήτη θα σας συστήσει να 
έχετε διαθέσιμη Γλυκαγόνη σε περίπτωση σοβαρού υπογλυκαιμικού επεισοδίου και θα δείξει 
σε εσάς, στην οικογένεια και στους φίλους σας πώς να την χρησιμοποιείτε.

Άγνοια της υπογλυκαιμίας  
Μερικοί άνθρωποι δεν αισθάνονται υπογλυκαιμικά συμπτώματα, ή έχουν συμπτώματα 
μόνο όταν το επίπεδο γλυκόζης του αίματος πέσει πολύ χαμηλά. Το πρόβλημα αυτό είναι πιο 
πιθανό να συμβεί σε κάποιον που έχει διαβήτη για σειρά ετών ή σε άτομα που έχουν συχνά 
υπογλυκαιμικά επεισόδια. Οι άνθρωποι που έχουν άγνοια της υπογλυκαιμίας πρέπει να 
ελέγχουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους πιο συχνά. Συνιστάται ιδιαίτερα να συζητήσουν 
την πάθησή τους με γιατρό ή εκπαιδευτή διαβήτη.
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Τι άλλο θα πρέπει να κάνω;
> Φοράτε ταυτότητα που να λέει ότι έχετε διαβήτη.
>  Καταγράφετε τυχόν υπογλυκαιμικά επεισόδια στο σημειωματάριό σας και συζητήστε τα 

με τον γιατρό ή τον εκπαιδευτή του διαβήτη στην επόμενη επίσκεψή σας.
>  Βεβαιωθείτε ότι η οικογένειά σας, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, το προσωπικό του σχολείου 

και οι φροντιστές ξέρουν πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν την υπογλυκαιμία.
>  Αναζητήστε το αίτιο της υπογλυκαιμίας σας για να προσπαθήσετε να αποφύγετε 

επανάληψη της κατάστασης.
> Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον εκπαιδευτή του διαβήτη αν έχετε συχνά  
   υπογλυκαιμικά επεισόδια.
>  Εάν παίρνετε ινσουλίνη ή ορισμένα είδη φαρμάκων διαβήτη, να έχετε πάντα μαζί σας 

θεραπεία ταχείας δράσης για την υπογλυκαιμία.
>  Αν παίρνετε φάρμακο που ονομάζεται Ακαρβόζη (Glucobay®), να έχετε μαζί σας καθαρή 

γλυκόζη, όπως χάπια γλυκόζης, ζελέ γλυκόζης ή Lucozade.
>  Ανατρέξτε στο πληροφοριακό φυλλάδιο Αλκοόλ και Διαβήτης για περισσότερες 

συμβουλές σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και την υπογλυκαιμία.
> Τρώτε υδατάνθρακες αν πίνετε αλκοόλ.
>  Πριν οδηγήσετε μηχανοκίνητο όχημα, ελέγξτε το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα σας και 

βεβαιωθείτε ότι είναι πάνω από 4 mmol/L.

υπογλυκαιμία & διαβήτης
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Θα θέλατε να γίνετε μέλος του κορυφαίου οργανισμού διαβήτη της Αυστραλίας;
> Διατροφικές υπηρεσίες > Δωρεάν περιοδικά > Υπηρεσίες για παιδιά
> Εκπαιδευτικό υλικό > Εκπτώσεις προϊόντων > Ομάδες υποστήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 1300 136 588 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Οργανισμού στην Πολιτεία/Επικράτειά σας: 
ACT www.diabetes-act.com.au NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

Οι εξής φορείς έχουν αναλάβει το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού 
φυλλαδίου για τον διαβήτη: 

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT  > QLD Diabetes Australia – Queensland 
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania 
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA
Το αρχικό ιατρικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο του παρόντος πληροφοριακού φυλλαδίου αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή 
Φροντίδας Υγείας και Εκπαίδευσης (Health Care and Education Committee) της Diabetes Australia Ltd. Η φωτοτύπηση αυτής 
της δημοσίευσης στην πρωτότυπη μορφή της επιτρέπεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε 
άλλη μορφή από τρίτους απαγορεύεται. Για οποιαδήποτε ζητήματα που σχετίζονται με το παρόν πληροφοριακό φυλλάδιο, 
απευθυνθείτε στις Εθνικές Εκδόσεις (National Publications) στο dapubs@tpg.com.au ή τηλεφωνήστε στο 02 9527 1951.

Επαγγελματίες υγείας: Για μεγάλες ποσότητες αντιτύπων του παρόντος φυλλαδίου, επικοινωνήστε με τον αναφερόμενο Οργανισμό Διαβήτη της 
Πολιτείας/Επικράτειάς σας.
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