
 

ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ  

               
ΕΠΙΠΛΟΚΕ - ΔΙΑΒΗΣΙΚΟ ΠΟΔΙ 

 

«Σα άτομα που πάςχουν από ςακχαρϊδθ διαβιτθ εάν δεν ρυκμίηουν καλά τα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα 

τουσ, κινδυνεφουν να εμφανίςουν επιπλοκζσ». 

Α. Επιπλοκζσ 

Οι επιπλοκζσ διακρίνονται ςε οξείεσ και χρόνιεσ. 

 Οι οξείεσ είναι:  
Α. Τπογλυκαιμία.  
Oφείλεται ςε: 
1ον Το άτομο να πάρει μεγαλφτερθ δόςθ φαρμάκων(από λάκοσ ι ςκόπιμα). 
2ον Να παίρνει κανονικά τα φάρμακά του, χωρίσ να ζχει φάει ι θ διατροφι του  να περιζχει λίγουσ υδατάνκρακεσ ι 
να μθ φάει κανονικά τθν ϊρα που πρζπει. 
3ον Να πίνει αλκοόλ χωρίσ να τρϊει  υδατάνκρακεσ. 
4ον Άςκθςθ ςϊματοσ ι ζντονθ ςωματικι δραςτθριότθτα χωρίσ να φροντίςει το άτομο να φάει  περιςςότερουσ 
υδατάνκρακεσ ι να μειϊςει τθ δόςθ τθσ ινςουλίνθσ. 
5ον Όταν βρίςκονται ςε εξζλιξθ κάποιεσ  χρόνιεσ καταςτάςεισ όπωσ θ νεφρικι ανεπάρκεια ι θ νευροπάκεια του 
αυτόνομου νευρικοφ ςυςτιματοσ( πολφ ςπάνια). 
 Σα ςυμπτϊματα είναι: ιδρϊτασ, ηάλθ, μοφδιαςμα γφρο από το ςτόμα, τρεμοφλιαςμα, ζντονθ πείνα, αίςκθμα 
παλμϊν, αδυναμία, δυςκολία ςτθ ςυγκζντρωςθ, βλζπει κολά, πονοκζφαλο, νευρικότθτα και επικετικότθτα. 
Αντιμετωπίηεται αμζςωσ αν το άτομο ςυνεργάηεται, μόλισ φάει 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ ηάχαρθ ι καραμζλεσ γλυκζσ 
ι 2-3 καραμζλεσ γλυκόηθσ (υπάρχουν ςτα φαρμακεία)ι ζνα χυμό με ηάχαρθ. Εάν το άτομο ΔΕΝ ςυνεργάηεται 
μεταφζρεται αμζςωσ ςτο κοντινότερο ιατρείο ι νοςοκομείο. Αν δεν αντιμετωπιςτεί ζγκαιρα μπορεί να καταλιξει ςε 
ςπαςμοφσ και κϊμα. 
Β. Διαβθτικι οξζωςθ. Οφείλεται ςτθ μείωςθ τθσ δόςθσ τθσ ινςουλίνθσ ι ςτθ διακοπι τθσ. Αυξάνεται θ γλυκόηθ ςτο 
αίμα και ζχουμε υπεργλυκαιμία. Εμφανίηεται ςτα καινοφργια διαβθτικά άτομα τφπου 1 και όταν το διαβθτικό 
άτομο αρρωςτιςει π.χ. από ουρολοίμωξθ, πνευμονία, κ.α. Ο άρρωςτοσ κα είναι αφυδατωμζνοσ, ίςωσ να πονάει 
ςτθν κοιλιά, να κάνει εμετοφσ και να πζςει ςε διαβθτικό κϊμα. Αμζςωσ πρζπει το άτομο με διαβθτικι οξζωςθ να 
πάει ςτον γιατρό ι ςτο νοςοκομείο. 
 
Χρόνιεσ επιπλοκζσ είναι:  

Α. τα αγγεία. Η αγγειοπάκεια είναι θ πάκθςθ των αιμοφόρων αγγείων όπωσ είναι οι αρτθρίεσ, οι φλζβεσ και τα 

τριχοειδι αγγεία που μπορεί να εμφανιςτεί ζχοντασ διαβιτθ πολλά χρόνια. Η διαβθτικι αγγειοπάκεια χωρίηεται 

ςε δφο κατθγορίεσ: τθ μικροαγγειοπάκεια και τθ μακροαγγειοπάκεια. Η μικροαγγειοπάκεια, (προςβολι των 

μικροφ μεγζκουσ αγγείων), οδθγεί ςε διαβθτικι αμφιβλθςτροειδοπάκεια, διαβθτικι νεφροπάκεια, διαβθτικι 

νευροπάκεια. Η μακροαγγειοπάκεια του ςακχαρϊδθ διαβιτθ είναι οι βλάβεσ που γίνονται ςτα αγγεία τθσ 

καρδιάσ, του εγκεφάλου  και ςτισ περιφερικζσ αρτθρίεσ, λόγω ακθροςκλιρυνςθσ, δθλαδι ζχουμε, εγκεφαλικά 

επειςόδια(Τα αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια ςτουσ διαβθτικοφσ είναι 3-6% περιςςότερα από τα άτομα που δεν 

είναι διαβθτικά), διαλείπουςα  χωλότθτα και γάγγραινα των κάτω άκρων. Το ζμφραγμα μυοκαρδίου παρουςιάηεται 

3-5 φορζσ ςυχνότερα ςε διαβθτικοφσ αςκενείσ και αποτελεί τθ κφρια αιτία κανάτου των διαβθτικϊν αςκενϊν. 

Σθμείωςθ: Διαλείπουςα χωλότθτα ονομάηεται ο πόνοσ που αιςκάνεςτε ςτα κάτω μζλθ (γλουτοφσ, μθροφσ, γάμπεσ 
ι πζλματα) μόνο όταν περπατάτε και  εξαφανίηεται αφοφ ςταματιςετε και ξεκουραςτείτε για λίγα λεπτά. Μπορεί 
να μθν αιςκάνεςτε ακριβϊσ πόνο, αλλά ςφίξιμο, βάροσ ι αδυναμία. Επίςθσ ςε πολφ ςοβαρζσ περιπτϊςεισ υπάρχει 
πόνοσ ςτθν ανάπαυςθ. Οφείλεται ςτθν  απόφραξθ των αρτθριϊν των κάτω άκρων(πόδια) και ςτο τελικό ςτάδιο 
προκαλείται γάγγραινα, δθλαδι, νζκρωςθ των ιςτϊν του ποδιοφ θ οποία φαίνεται με γυμνό μάτι και μπορεί να 
χακεί ολόκλθρο το πόδι λόγω του διαβιτθ.  
Β. τουσ νεφροφσ. Η διαβθτικι βλάβθ ςτουσ νεφροφσ είναι μια ανϊδυνθ διαδικαςία, κα ζχουμε νεφροπάκεια και 

ίςωσ φτάςουμε ςτθ νεφρικι ανεπάρκεια. 

Γ. τα μάτια. Όταν ο διαβιτθσ καταςτρζφει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία (μικροαγγειοπάκεια) που αιματϊνουν τον 

βυκό του ματιοφ (τον αμφιβλθςτροειδι), ίςωσ να μθ βλζπεται καλά και οι πικανζσ αρρϊςτιεσ των ματιϊν είναι: 

καταρράκτθσ και γλαφκωμα(τφφλωςθ). 



Δ. Διαβθτικι νευροπάκεια. 1ον Τθν περιφερικι νευροπάκεια και εκδθλϊνεται ςυνικωσ ςτα πόδια με 

μουδιάςματα, τςιμπιματα, τα νιϊκουμε να καίνε, να πονοφν, κ.α. κυρίωσ τθ νφκτα όταν ξαπλϊνουμε ςτο κρεβάτι. 

Είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για να αναπτυχτεί αυτό που λζμε «Διαβθτικό πόδι» . Εκτόσ από τθν κλινικι εξζταςθ 

του γιατροφ υπάρχει ςτο εμπόριο και ζνα ειδικό αυτοκόλλθτο τεςτ, αυτό είναι (Neuropad test®). 

2ον  Η αυτόνομθ νευροπάκεια (είναι ςπανιότερθ) που εκδθλϊνεται με διάφορα ςυμπτϊματα όπωσ: διάρροιεσ ι 

δυςκοιλιότθτα, ιδρϊτεσ, ορκοςτατικι υπόταςθ-λιποκυμία, φουςκϊματα ςτο ςτομάχι, ακράτεια οφρων, ςεξουαλικι 

ανικανότθτα, κ.ά. 

 Ο διαβιτθσ είναι υπεφκυνοσ για το 40-45% των μθ τραυματικϊν ακρωτθριαςμϊν. 

Η μεταμόςχευςθ του παγκρζατοσ και θ δθμιουργία τεχνθτοφ παγκρζατοσ βρίςκονται ακόμα ςε πειραματικά 

ςτάδια, ελπίηουμε ςφντομα να ζχουμε ευχάριςτα νζα.!! 

 

Β. Διαβθτικό πόδι ι νευροπακθτικό πόδι ι νευροιςχαιμικό πόδι ι διαβθτικι ποδοπάκεια ι διαβθτικό ζλκοσ ι 

ςφνδρομο διαβθτικοφ ποδιοφ. 

Τα άτομα με διαβιτθ πρζπει να εξετάηουν κακθμερινά τα πόδια τουσ και οποιαδιποτε αλλαγι βλζπουν ςτο δζρμα, 

ςτα μαλακά μόρια και ςτα οςτά, να ενθμερϊνουν αμζςωσ τον γιατρό τουσ.  

Παράγοντεσ που κακιςτοφν το διαβθτικό πόδι ευπακι ςε επιπλοκζσ είναι: Η μειωμζνθ  αιμάτωςθ του άκρου 

ποδόσ(από τον αςτράγαλο και κάτω), λόγω τθσ διαβθτικισ αρτθριοπάκειασ ι ο διαβιτθσ ι και ο ςυνδυαςμόσ με 

άλλουσ παράγοντεσ. Η τοπικι λοίμωξθ, θ νευροπάκεια και οι αρτθριοςκλθριντικζσ αποφρακτικζσ αλλοιϊςεισ 

προκαλοφν προβλιματα ςτο  διαβθτικό πόδι.  

Σα προβλιματα που ςυνικωσ 

παρουςιάηονται ςτο διαβθτικό πόδι είναι: 

Υπερκερατϊςεισ(κόκκινο ατροφικό δζρμα 

ςτθν ραχιαία επιφάνεια χεριϊν & ποδιϊν, 

ςκλθροδακτυλία, ανωμαλίεσ ςτα νφχια), 

κάλοι, φυςαλίδεσ, μφκθτεσ ανάμεςα ςτα 

δάκτυλα, ςχιςμζσ ςτο δζρμα, τα νφχια που 

μπαίνουν μζςα ςτα μαλακά μόρια και 

φλεγμονζσ δακτφλων όταν κόβουμε τα νφχια. 

Ζχουμε επίςθσ δερματολογικζσ αντιδράςεισ 

όπωσ, διαβθτικό εξάνκθμα και ξανκοχρωμία, 

κνθςμό(φαγοφρα), φλφκταινεσ, κ.α.  

Εξετάςτε τα πόδια ςασ προςεκτικά κάτω από δυνατό φωσ και χρθςιμοποιείςτε κακρζπτθ & μεγεκυντικό φακό εάν 

δεν βλζπετε καλά, εάν δεν μπορείτε μόνοι ςασ τότε ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειάσ  ςασ ι ζνασ φίλοσ ι ζνασ ςυγγενισ 

οφείλει να εξετάηει προςεκτικά τα πόδια ςασ. Να εξετάηονται τα πόδια ςασ επίςθσ, ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα, 

από ειδικευμζνα άτομα, όπωσ, από τον ποδολόγο-ποδοκεραπευτι και από εξειδικευμζνο γιατρό  ι νοςθλευτι. 

Το πόδι ςασ μπορεί να είναι άρρωςτο και να ΜΗΝ πονάτε, μόνο το 50% του διαβθτικοφ πλθκυςμοφ ζχει 

ςυμπτϊματα, δθλαδι, πόνο, μοφδιαςμα, κάψιμο, κ.λ.π.. 

Πρόλθψθ 

1ον Κάκε μζρα πλζνουμε τα πόδια μασ και τα ςτεγνϊνουμε πολφ  καλά κυρίωσ ανάμεςα ςτα δάκτυλα και 

προςπακοφμε να μθν τα ανοίγουμε πολφ. 

2ον Κάκε μζρα ελζγχουμε τα πόδια μασ κυρίωσ τα πζλματα και ανάμεςα ςτα δάκτυλα  για μικροτραυματιςμοφσ, 

κάλουσ, χρϊμα, αν το νφχι μπικε μζςα ςτουσ ιςτοφσ, κ.α. 

3ον Δεν βγάηουμε μόνοι μασ τουσ κάλουσ ι τισ υπερκερατϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ διάφορα αιχμθρά αντικείμενα ι 

αυτοκόλλθτα του εμπορίου, τα τρίβουμε με τθν ελαφρόπετρα ι πθγαίνουμε ςε ειδικευμζνα άτομα, όπωσ, ςτον 

ποδολόγο-ποδοκεραπευτι και ςε εξειδικευμζνο γιατρό  ι νοςθλευτι. 

4ον Όταν πλζνουμε τα πόδια μασ ι κάνουμε μπάνιο ςτθν μπανιζρα ι ντουσ δοκιμάηουμε πάντα τθ κερμοκραςία του 

νεροφ με τον αγκϊνα μασ, το κατάλλθλο είναι το χλιαρό νερό ςε κερμοκραςία 37 βακμοί κελςίου. 

5ον Τα πόδια μασ ΔΕΝ τα βάηουμε κοντά ςτο τηάκι, ςτθ ςόμπα και δεν τα αφινουμε πολφ ϊρα ςτον ιλιο, υπάρχει 

κίνδυνοσ να πάκουμε ςοβαρά εγκαφματα. 



6ον Όταν ξεραίνεται το δζρμα ςτα πόδια μασ φροντίηουμε να το ενυδατϊνουμε με αφροφσ & κρζμεσ ειδικζσ για τα 

πόδια που μασ ςυνιςτά ο ποδολόγοσ-ποδοκεραπευτισ  και ο εξειδικευμζνοσ γιατρόσ ι νοςθλευτισ. Το ξθρό δζρμα 

ςυνικωσ ςκίηεται και μασ δθμιουργεί πλθγι. 

7ον Όταν κόβουμε τα νφχια μασ προςζχουμε να τα κόβουμε ςε ευκεία γραμμι με το δζρμα. Τα νφχια που ζχουν  

μεγαλϊςει μζςα ςτο δζρμα ΔΕΝ τα κόβουμε μόνοι μασ και καλό είναι θ περιποίθςθ των νυχιϊν μασ να γίνεται από 

εξειδικευμζνο άτομο (ποδολόγο-ποδοκεραπευτι και εξειδικευμζνο νοςθλευτι). 

8ον Προςζχουμε τισ κάλτςεσ που φοράμε να μθν ζχουν εςωτερικζσ ραφζσ, δεν φοράμε ςφιχτζσ κάλτςεσ, πρζπει να 
διϊχνουν τθν υγραςία από τα πόδια μασ να τα διατθροφν ςτεγνά, να είναι ςχεδιαςμζνεσ για να μθν μαηεφουν 
κυρίωσ ςτο πζλμα, να ζχουν διαβακμιςμζνο ςχεδιαςμό για το πόδι, να αερίηεται το  επάνω μζροσ  και να είναι 
καλισ ποιότθτασ θ ελαςτικότθτά τθσ. Προτιμοφμε τισ  βαμβακερζσ, τισ μάλλινεσ ι τισ ειδικζσ κάλτςεσ που μασ 
προτείνουν τα εξειδικευμζνα άτομα.  
9ον  Δεν περπατάμε ποτζ ξυπόλυτοι ι μόνο με τισ κάλτςεσ μασ, ακόμα και μζςα ςτο ςπίτι μασ. Φοράμε παποφτςια 
καλάςςθσ όταν πθγαίνουμε για μπάνιο ςτθ κάλαςςα. 
10ον Δίνουμε μεγάλθ προςοχι ςτα παποφτςια που φοράμε, τα δάκτυλά μασ πρζπει να είναι άνετα μζςα και να  

είναι φτιαγμζνα από μαλακά δζρματα, με ειδικά υλικά και ανατομικά. Τα παποφτςια να είναι  άνετα με χοντρό 

πάτο, με βακφ και ευρφ πζλμα και αρκετό πλάτοσ ςτθν περιοχι των μεταταρςίων (ςτο «κουτεπιζ»). Προτιμοφμε το 

καλό παποφτςι για να ζχει λείεσ εςωτερικζσ ραφζσ και κορδόνια, για να κρατοφν το πόδι μασ ςτακερό ςτο 

βάδιςμα(τα παποφτςια χωρίσ κορδόνια είναι ακατάλλθλα). Το παποφτςι για να κρατεί ςτακερό το πόδι μασ πρζπει 

να είναι ςφιχτά ςτα δάχτυλα και ςτθν φτζρνα, περιορίηοντασ κατά αυτόν τον τρόπο το πόδι μασ. Προτιμοφμε να 

φοράμε ακλθτικά παποφτςια, μποτάκια και όχι παποφτςια με τακοφνια.  

ΑΓΑΠΑΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ!!! 

 
 

Στεργιανι Παπλιάκα 

Νοςθλεφτρια-εκπαιδευτικόσ 

 


