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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ  ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
ΣΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Οι ασθενείς με ΣΔ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα παρατεταμένης 
νοσηλείας συγκριτικά με μη-διαβητικούς ασθενείς. 

Η υπεργλυκαιμία αλλά και η υπογλυκαιμία στη διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα & θνητότητα.



Νεοδιαγνωσθείσα υπεργλυκαιμία
και  ενδονοσοκομειακή θνητότητα 



Που στοχεύει η θεραπεία  σε     
νοσηλευόμενους  διαβητικούς  ασθενείς;;;

Μείωση θνησιμότητας

Μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

Αποφυγή βαριάς υπεργλυκαιμίας και ΔΚΟ

Μείωση μετεγχειρητικών επιπλοκών

Φυσική επούλωση τραυμάτων, ελκών, κατακλίσεων

Αποφυγή επεισοδίων υπογλυκαιμίας

στοχεύει



Δυσκολίες στην διαχείριση του  ΣΔ
κατά τη νοσηλεία 

 Ώρες και ποσότητα γευμάτων

 Ώρες μετρήσεων σακχάρου και συντονισμός με τα γεύματα

 Ώρες χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής και συντονισμός
χορήγησης με τα  γεύματα

 Απουσία φυσικής δραστηριότητας

 Συνοδά νοσήματα και φαρμακευτικές αγωγές



Τι ορίζουμε ως διαταραχές της γλυκαιμίας 
σε νοσηλευόμενους

Εμμένουσα υπεργλυκαιμία > 140 mg/dL

HbA1c >6.5%  υποδηλώνει ύπαρξη ΣΔ 
πριν τη νοσηλεία

Συγκέντρωση   γλυκόζης  <70   mg/dL
θεωρείται προειδοποιητική  για  πιθανή 
υπογλυκαιμία  και  απαιτεί  τιτλοποίηση
αγωγής.

Κλινικά σημαντική υπογλυκαιμία 
<54 mg/dL

Κλινικά  σοβαρή  υπογλυκαιμία  
σοβαρή  γνωσιακή διαταραχή 

ανεξαρτήτως  επιπέδων  γλυκόζης
ΑDA Diabetes Care 2018(41) 

144-151



Πόσο  συχνά  διενεργούμε 
μετρήσεις  σακχάρου;;;

 Σε ασθενείς που σιτίζονται ….πριν τα γεύματα

 Σε ασθενείς που δεν σιτίζονται…. κάθε 4-6 ώρες

 Σημαντικές διαφορές στις μετρήσεις γλυκόζης αίματος 
μεταξύ  φορητών  μετρητών  γλυκόζης 
και  μεγάλων  εργαστηριακών  αναλυτών  

είναι  δυνατόν  να  παρατηρούνται 
σε  συνθήκες  shock ή  σε  αναιμία

 Κάθε μέτρηση που δεν συμβαδίζει με την κλινική εικόνα του ασθενούς πρέπει 
να  επιβεβαιώνεται με μέτρηση στο εργαστήριο 

 Δεν είναι όλοι οι μετρητές κατάλληλοι για νοσοκομειακή χρήση
(FDA κριτήρια για POC)

Παρατηρήσεις (μετρητές γλυκόζης) 



Γλυκαιμική ρύθμιση 
με  συμβατική  ή  με  εντατικοποιημένη 

ινσουλινοθεραπεία;;;



Τυχαιοποιημένη, προοπτική, μη τυφλή κλινική μελέτη με 6.104 ασθενείς

Καμία διαφορά στη θνησιμότητα στις 30 ημέρες νοσηλείας. 

Αύξηση της θνησιμότητας στις 90 ημέρες νοσηλείας στην ομάδα εντατικοποιημένης 
θεραπείας καθώς και περισσότερους  θανάτους από καρδιαγγειακά συμβάματα

και περισσότερες υπογλυκαιμίες.

NICE - SUGAR 
Intensive  versus  conventional  Glucose  control 

in  critical  ill  patients 



Γλυκαιμικοί στόχοι 
σε  νοσηλευόμενους  ασθενείς

Ασθενής Στόχος σακχάρου αίματος
(mg/dl)

Στην  ΜΕΘ 140 – 180 

Στο Τμήμα Πριν το φαγητό: <140
Τυχαία: <180 

Σε  επιλεγμένους  μη βαρέως πάσχοντες πιο αυστηροί στόχοι
(110 – 140 mg/dl) χωρίς όμως υπογλυκαιμίες



Ποια είναι η  κατάλληλη  θεραπεία για την 
επίτευξη των γλυκαιμικών στόχων ;;;

 Τύπος   Διαβήτη

 Κατάσταση ασθενούς

 Προηγούμενη  γλυκαιμική ρύθμιση

 Σίτιση ή όχι

 Αίτιο νοσηλείας

Σε  επιλεγμένες περιπτώσεις  είναι  δυνατόν  να  συνεχιστεί 
η  από  του  στόματος  αντιδιαβητική  αγωγή  που ελάμβανε  ο  ασθενής 

πριν  την  εισαγωγή  του  στο  νοσοκομείο.

Θεραπεία  εκλογής η  ινσουλίνη

Λαμβάνουμε  υπόψη



Περιορισμοί  στην  χρήση  αντιδιαβητικών 
δισκίων  σε  νοσηλευόμενους 

Μετφορμίνη
γαλακτική οξέωση,  χρήση σκιαστικών,  αφυδάτωση, νεφρική ανεπάρκεια

Σουλφονυλουρίες
κίνδυνος υπογλυκαιμίας,  αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

DPP4 
προσοχή σε καρδιακή ανεπάρκεια,  αντένδειξη σε παγκρεατίτιδα

(σαξαγλιπτίνη, αλογλιπτίνη)

Αναστολείς  SGLT2
κίνδυνος ΔΚΟ,  λοιμώξεις  ουρογεννητικού,  αφυδάτωση

Ανάλογα GLP1 
γαστρεντερικές  διαταραχές 

(τελευταίες μελέτες για τη χρήση τους / πολλά υποσχόμενες)

Diabetes Care in the Hospital: Standards of Medical Care in Diabetes—2018



Θεραπεία   σε νοσηλευόμενους διαβητικούς

Ασθενής Οδός  χορήγησης 
ινσουλίνης 

Στη  ΜΕΘ ΕΦ

Στο Τμήμα ΥΔ



Σχήματα  ινσουλινοθεραπείας

Σε  ασθενείς  με  καλή  διατροφή  η αντιδιαβητική  αγωγή  βασίζεται 
 στην  υποδόρια  χορήγηση  βασικής  ινσουλίνης 
στις  γευματικές χορηγήσεις  ταχείας  ινσουλίνης 

αναλόγως  με  τα γεύματα
στις  διορθωτικές  χορηγήσεις  ταχείας  ινσουλίνης 

για  επίτευξη  του  γλυκαιμικού στόχου
(basal-nutrinional & correctional bolus) Εντατικοποιημένο Σχήμα

Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S144–S151

Σε  ασθενείς  που  δεν  σιτίζονται 
χορηγείται  βασική  ινσουλίνη  και  γίνεται  διόρθωση  του 
σακχάρου (εφόσον υπερβαίνει τον στόχο)  κάθε 4 ή 6 ώρες 

με  ταχείας  δράσης  ινσουλίνη 
(basal-correctional bolus)



Σχήματα  ινσουλινοθεραπείας

Δεν συνιστάται η αποκλειστική χορήγηση ταχείας δράσης ινσουλίνης 
με την  χρήση  κλίμακας

Δεν συνιστάται επίσης η χρήση έτοιμων μειγμάτων γιατί αυξάνει τον 
κίνδυνο υπογλυκαιμιών

Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S144–S151



Σε  ασθενείς  που  σιτίζονται….

Εάν λαμβάνουν ινσουλίνη πριν την εισαγωγή….
 Συνεχίζεται το ίδιο σχήμα 

Εάν πραγματοποιηθεί  έναρξη  ινσουλίνης  στην  εισαγωγή……
 Συνολική  ημερήσια  δόση 0.4 – 0.5u/kg/24h που χορηγείται ως 

basal/bolus: 50% βασική & 50% ταχύ ανάλογο πριν ή αμέσως μετά 
τα γεύματα (με υπολογισμό υδατανθράκων στα γεύματα) 

 Αν ο ασθενής δεν μπορεί να σιτιστεί ή πρέπει να μείνει νηστικός για 
εξέταση δεν χορηγείται  το ταχύ ανάλογο.

 Διόρθωση με ταχύ ανάλογο (όταν απαιτείται).   

Umpierrez GE et al, JCEM 2012



Σε ασθενείς που δεν σιτίζονται…..

Εάν λαμβάνουν  ινσουλίνη πριν την εισαγωγή  ή σε έξοδο 
από  την ΜΕΘ

 80 – 100% του μακράς δράσης αναλόγου (glargine–detemir)

Εάν πραγματοποιηθεί  έναρξη  ινσουλίνης  στην  εισαγωγή
 Βασική 0.2u/kg/ημερησίως

 Διόρθωση κάθε 6 ώρες με ταχείας δράσης ινσουλίνη ή κάθε 
4 ώρες με υπερταχύ ανάλογο   

Umpierrez GE et al, JCEM 2012



Ενδείξεις ενδοφλέβιας χορήγησης ινσουλίνης

Επιλογή  πρωτόκολλου  θεραπείας που είναι αποτελεσματικό & ασφαλές για την επίτευξη 
στόχου χωρίς σοβαρή υπογλυκαιμία

Μέτρηση  σακχάρου ανά 30 min  - 2 h

 ΔΚΟ, ΥΜΔΚΚ

 Σοβαρή υπεργλυκαιμία

 Βαρέως πάσχοντες

 Παρεντερική διατροφή

 Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

 Καρδιογενής καταπληξία

 Προεγχειρητική-Διεγχειρητικη –Μετεγχειρητικη περίοδος 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

 Υψηλές  δόσεις  γλυκοκορτικοειδών

 Τοκετός

 Για την έναρξη ή την επανέναρξη υποδόριας  ινσουλινοθεραπείας



Αναγκαία η υποδόρια χορήγηση προ διακοπής της ενδοφλέβιας
Χορηγούμε  υποδορίως 

Μέσης  ή  μακράς  δράσης  2-4 ώρες  πριν
Ταχείας  ή  υπερταχείας  δράσης  1-2  ώρες  πριν

Το  60-80%  της  συνολικής  ενδοφλέβιας  (προηγούμενου 24ωρου)
μοιράζεται σε  βασική  και  γευματική ινσουλίνη



ΜΕΘ 140–180 mg/dL

 Ταχύτερη επίτευξη ευγλυκαιμίας
 Γρήγορη τιτλοποίηση δόσης 

 Μείωση  εξάρσεων υπεργλυκαιμίας  
 Ταχύτερη ανάταξη υπογλυκαιμικών επεισοδίων

Αυξημένη  βαρύτητα  ασθενών

Λήψη  φαρμάκων-διαλυμάτων  που 
επηρεάζουν τη  γλυκαιμική ρύθμιση

Μεγάλες  διακυμάνσεις  γλυκόζης

Μη αντίληψη υπογλυκαιμίας

ιδιαιτερότητες

Χορήγηση   ινσουλίνης   ενδοφλεβίως
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Αρχικά  για  ένα  24ωρο  χορηγούμε  ενδοφλέβια  ινσουλίνη  για  να 
προσδιορίσουμε  τις  24ωρες  ανάγκες  σε  ινσουλίνη 

Στη  συνέχεια  μοιράζουμε  τη  δόση  της  ινσουλίνης  μειωμένη  κατά 
20%  στους  σάκους  της  παρεντερικής  διατροφής 

Σε  ασθενείς  με  ΣΔ  τύπου 1  χορηγούμε  τη μισή  δόση  υποδορίως   
και  την  υπόλοιπη  μέσα  στους  σάκους

Χωριστή  έγχυση  ινσουλίνης  iv
ή

προσθήκη  ινσουλίνης  στο  σάκο  της  ΟΠΔ



Εντερική  διατροφή  κατά  ώσεις (bolus)

Βασική ινσουλίνη (50% TDD) και γευματική ινσουλίνη 
σε  κάθε  ώση 

Συνεχή εντερική διατροφή (24/24)

Βασική ινσουλίνη (50% TDD) και γευματική ινσουλίνη 
κάθε  6  ώρες 



Τιτλοποίηση αγωγής  αναλόγως  με  την  τιτλοποίηση της  θεραπείας 
με  κορτικοειδή

Σε  μεγάλες  δόσεις  γλυκοκορτικοειδών βασική, γευματική ή ενδοφλέβια 
ινσουλίνη



 Προγραμματισμένο ή επείγον χειρουργείο
 Αντιμετώπιση γλυκαιμικής αστοχίας (στόχος 80-180)
 Διάρκεια επέμβασης
 Γλυκαιμικός έλεγχος (HbA1c)
 Διακοπή δισκίων και ινσουλίνης μέσης/μακράς δράσης
 Καρδιαγγειακή νόσος 
 Άλλες επιπλοκές (νεφροπάθεια – νευροπάθεια) 

 Όλοι με ΣΔ 1 και ΣΔ 2 σε αγωγή με ινσουλίνη
 Ασθενείς με ΣΔ 2 σε αγωγή  με δίαιτα ή/και δισκία με κακή 
ρύθμιση
 Ασθενείς με ΣΔ 2 σε αγωγή με δίαιτα ή/και δισκία και καλή 
ρύθμιση της νόσου σε σοβαρές ή μεγάλες επεμβάσεις.

Αγωγή με ινσουλίνη



 Έγχυση GIK (Glucose – Insulin – Potassium): 1000ml 10% dextrose 
+ 32 μον. ινσουλίνης ταχείας δράσης + 20mEq KCl

 Ρυθμός έγχυσης 100ml/ώρα, τουλάχιστον 2 ώρες πριν το χειρουργείο

 Συνεχής ΕΦ έγχυση γλυκόζης – ινσουλίνης 
 Μέτρηση σακχάρου διεγχειρητικά ανά 1–2 ώρες & αναπροσαρμογή 

αναλόγως

Σχήμα χορήγησης  ινσουλίνης 

Ινσουλίνη (μον) / 1000ml dextrose
Φυσιολογικό βάρος 25 – 35                   

Παχυσαρκία 40
Ηπατική νόσος – Θεραπεία με  στεροειδή 40 – 60              

Λοίμωξη – Σήψη 50 – 70 
Bypass 90 – 120



 Υπεργλυκαιμία 
διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ)                                        
υπερωσμωτικό μη-κετωτικό διαβητικό κώμα (ΥΜΔΚΚ)

 Θνητότητα 
κετοξέωση 1-5% (δεκαπλάσια σε ηλικία 70χρ.)
υπερωσμωτικό κώμα 5-20%

 Υπογλυκαιμία 



Ηλικία (έτη)

Α
ρι
θμ
ός

 α
σθ
εν
ώ
ν

Krentz et al., Textbook of Diabetes, 1991



Μη ελεγχόμενος ΣΔ 

Υπεργλυκαιμία
Λιπόλυση

Έλλειψη  ή 
ανεπάρκεια ινσουλίνης

+/‐ Stress

Πρωτεϊνόλυσης

κετοξέα

ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ

επείγουσα ενυδάτωση &  ινσουλίνη

Μυς 
καρδιά 
νεφροί 
HCO3

-

κατεχολαμίνες

γλυκαγόνο

κορτιζόλη

GH

αφυδάτωση 
(ενδο/εξωκυττάρια)

+/‐ Stress



Το ποσοστό αυξάνεται ακόμα & σε 
ασθενείς που τελικά έχουν ΣΔ 2



Συμπτώματα 

 Πολυουρία – νυκτουρία, δίψα 

 Απώλεια βάρους

 Αδυναμία 

 Θολή όραση 

 Ναυτία & εμετός, κοιλιακά 

άλγη (κυρίως σε παιδιά)

 Κράμπες στα πόδια

 Υπνηλία 

Κλινική εικόνα 

 Αφυδάτωση: δέρμα ξηρό με 
ελαττωμένη σπαργή, γλώσσα ξηρά 

 Σφυγμός μικρός – συχνός 

 Υπόταση 

 Πρόσωπο εξέρυθρο

 Υπέρπνοια, αναπνοή Kussmaul

 Υποθερμία 

 Αντανακλαστικά ↓
 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης, 
κώμα 



 Σάκχαρο αίματος: >250mg/dl (ως 1100mg/dl) 

 Οξέωση: pH: <7.3  (6.8 - 7.3) 

διττανθρακικά: <15mEq/l) (<5 - <15mEq/l)

 Κάλιο αίματος: φυσιολογικό  ή  

 Κετόνες πλάσματος  > 3mmol/l ή  οξόνη ούρων  +++      

“Παγίδες” στη  διάγνωση
απόπνοια οξόνης  ±
πυρετός  ±
λευκοκυττάρωση
Na+ αίματος   - Κ+ αίματος  
SGOT – SGPT – CPK 
κρεατινίνη 



 Σάκχαρο αίματος: >600mg/dl (ως 1500mg/dl) 

 Αφυδάτωση: ωσμωτική πίεση >320mosm/l

 Νάτριο αίματος: φυσιολογικό ή 

 Απουσία σημαντικής οξέωσης
pH: >7.3  (7.25 - 7.35) 
διττανθρακικά: >15mEq/l

Posm = 2 x Na+ + γλυκόζη/18 + ουρία/6
(φ.τ. = 290 ± 5 mosmol/l)



 διερεύνηση  &  θεραπεία  των  εκλυτικών αιτίων

& παράλληλα 

 διόρθωση
 υπεργλυκαιμίας 
 οξέωσης  (στις 16 ώρες)

 αναπλήρωση 
 υγρών & ηλεκτρολυτών

Μόνο με ενυδάτωση 

Βελτιώνεται η μεταβολική διαταραχή

Ελαττώνονται τα επίπεδα των
αντιρροπιστικών ορμονών

Διορθώνεται η υπερόσμωση που
προκαλεί αντίσταση στην δράση της
ινσουλίνης



 Ενυδάτωση 
(έλλειμμα στην κετοξέωση 3-7lt, στην υπερόσμωση 6-12lt) 
~1000 ml 0.9% την πρώτη ώρα
~500 ml/ώρα τις επόμενες 4 ώρες          στο  1ο 24ωρο
250 ml/ώρα τις επόμενες 8 ώρες

υπότονα υγρά αν Eosm >320mosmol/l
αλλαγή σε dextrose 5% όταν Σ.Α. ~250mg/dl

 Χορήγηση καλίου  
ΗΚΓ 
εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας 
μέτρηση Κ+ :        αν Κ+ > 5 mEq/l, δεν χορηγείται την 1η ώρα, 

μετά υποκατάσταση  ανάλογα….

διατήρηση Κ+ :  4 – 5 mEq/l



Χορήγηση ινσουλίνης: μικρές δόσεις 
8 – 10 μον. εφάπαξ ΕΦ  (χρόνος ημίσειας ζωής: 8–10 λεπτά) 

ενδοφλέβια έγχυση 5 – 8μον. / ώρα (αναμενόμενη μείωση ~50mg / ώρα)

~3μον. / ώρα όταν Σ.Α. ~250mg/dl

ΥΔ χορήγηση: σε ήπια κατάσταση

ΕΜ χορήγηση: δεν ενδείκνυται

Διακοπή έγχυσης 2 ώρες μετά την πρώτη ΥΔ ένεση



 χορήγηση διττανθρακικών (αμφιλεγόμενη)
αν pH <7.0 ή HCO3 <5.0mEq)  40mEq/ώρα και KCl

 στεφανιαία νόσος 
 αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια
 ηλικιωμένα άτομα
 shock
 παρακολούθηση κεντρικής φλεβικής πίεσης & διούρησης 
 ηπαρίνη

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΜΕΤΡΑ



 Υπογλυκαιμία: υπερβολική χορήγηση ινσουλίνης

 Υποκαλιαιμία: χρήση αυξημένων δόσεων ινσουλίνης 
ή χορήγηση  διττανθρακικών

 Υπεργλυκαιμία: διακοπή της ΕΦ ινσουλίνης χωρίς ΥΔ ένεση 

• Υπερχλωραιμία: υπερβολική χορήγηση νατριούχων ορών στη φάση της   
ενυδάτωσης (σημαντική αν προκύψει ολιγουρία ή ΟΝΑ)

• Εμμονή της κέτωσης: πρόωρη μείωση της ινσουλίνης

• Θρομβοφλεβίτιδα, ραβδομυόλυση

• Εγκεφαλικό οίδημα: απότομη μείωση της οσμωτικότητας πλάσματος
από υπερβολική χορήγηση υγρών

• ARDS

σ
π
ά
ν
ι
α



ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ 

Στο ΣΔ ως υπογλυκαιμία ορίζεται 
η μείωση της γλυκόζης πλάσματος < 70 mg/dL

Είναι η πιο συχνή οξεία επιπλοκή στον ΣΔ
Κλινικά σημαντική: < 54mg/dl

Σοβαρή: είναι αναγκαία η βοήθεια από άλλο άτομο



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ 

Α. Αδρενεργικά συμπτώματα: 

προέρχονται από τη διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος

(έκκριση νοραδρεναλίνης)

 εφίδρωση

άγχος

περιχείλιες αιμωδίες

 ναυτία

αίσθημα θερμότητας

 ταχυκαρδία

αίσθημα παλμών

 τρομώδεις κινήσεις



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ 

Β. Γλυκοπενικά συμπτώματα:
οφείλονται στη μειωμένη τροφοδοσία του εγκεφάλου με γλυκόζη

κεφαλαλγία

 ελάττωση της συγκέντρωσης

δυσαρθρία

διαταραχή της συμπεριφοράς

σύγχυση

υπνηλία

 λήθαργος

σπασμοί

κώμα

Πείνα, αδυναμία, θάμβος οράσεως και διπλωπία 
είναι  συμπτώματα  μη  ειδικής  αιτιολογίας.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ

Τροποποίηση των διατροφικών συνθηκών

Καρδιακή, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια

Λοίμωξη ,σήψη, κακοήθεια

Ιατρογενείς (λάθη σε χειρισμούς), αλλαγή σίτισης…



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ 

15 – 20γρ. ευαπορρόφητων υδατανθράκων  από  το  στόμα

Μέτρηση  σακχάρου  σε  15 min

Γλυκαγόνη

20 - 30 ml dextrose 50% iv

Αναζήτηση  &  αντιμετώπιση  αιτίων 

Αναθεώρηση  φαρμακευτικής  αγωγής

Επίβλεψη του ασθενούς  
όσο διαρκεί η δράση του τυχόν υπεύθυνου φαρμάκου 

Εκπαίδευση  εκ  νέου  του  ασθενούς

Εκπαίδευση  μελών  οικογένειας    



ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΠΙΤΙ

Στόχοι της γλυκαιμικής ρύθμισης σε νοσηλευόμενους ασθενείς
επίπεδα γλυκόζης 140-180 mg/dl

Πιο αυστηροί στόχοι σε επιλεγμένους ασθενείς,χωρίς υπογλυκαιμίες

Η υποδόρια βασική ινσουλινοθεραπεία με διορθωτικές δόσεις είναι 
προτιμητέα για τους μη σιτιζόμενους ή μη επαρκώς  σιτιζόμενους ασθενείς

Η υποδόρια ινσουλινοθεραπεία με βασική, γευματική, και διορθωτικές 
δόσεις είναι η προτεινόμενη θεραπεία σε επαρκώς σιτιζόμενους ασθενείς

Η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση βασικής ινσουλίνης απαιτείται σε ΜΕΘ

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των δισκίων και των αναλόγων GLP1
αποτελεί πεδίο  ενεργούς έρευνας



* Γιατί ρυθμίζεται τάχιστα η υπεργλυκαιμία.
Απαιτείται ακόμα και όταν ο ασθενής δεν μπορεί να σιτισθεί. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ




