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Στο περιοδικό Diabetes Forecast δηµοσιεύθηκε πριν από µερικούς µήνες ένα άρθρο της Jill Weisberg-
Benchell, στο οποίο τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο που εκπαιδεύεται ένα παιδί µε 
σακχαρώδη διαβήτη. 

Με αφορµή το άρθρο αυτό θα συζητηθούν ορισµένα προβλήµατα και δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 
συχνά οι γονείς που ανατρέφουν παιδιά µε σακχαρώδη διαβήτη. 

Κάθε γονιός θέλει να βλέπει το παιδί του χαρούµενο, υγιές, µε αυτοπεποίθηση και να είναι αρεστό σε 
όλους. Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω στόχων αποτελεσµατικό εργαλείο είναι η πειθαρχία. 
Πειθαρχία δεν σηµαίνει τιµωρία αλλά οριοθέτηση των σωστών κατευθυντήριων γραµµών και είναι 
απαραίτητη για την ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
Η τιµωρία αφορά στις ενέργειες των γονιών όταν το παιδί ξεπεράσει τις κατευθυντήριες γραµµές. 
Ωστόσο, η συνεχής πειθαρχία είναι δύσκολη στην εφαρµογή της και γίνεται ακόµα δυσκολότερη όταν το 
παιδί έχει σακχαρώδη διαβήτη. 

Τι θα πρέπει, εποµένως, να κάνουν οι γονείς στην προκειµένη περίπτωση; Είναι σηµαντικό να µην 
αγνοούν ή παραβλέπουν την κακή συµπεριφορά του παιδιού. Το παιδί θα βοηθηθεί περισσότερο αν 
προσαρµοστεί στη ζωή µε την πάθηση αυτή, του διαβήτη, θα συνεχίσει να είναι κακοµαθηµένο και µετά 
τη διάγνωση. 

Ορισµένοι γονείς στην προσπάθειά τους να µη στεναχωρήσουν το παιδί τους είναι ενδοτικοί σε όλες του 
τις απαιτήσεις µε αποτέλεσµα να δέχονται και τις πιο παράλογες από αυτές ή στην προσπάθειά τους να 
αντισταθµίσουν την παρουσία του διαβήτη να αγοράζουν πληθώρα παιχνιδιών. 
Μια τέτοια στάση δείχνει ότι έχουν επηρεαστεί συναισθηµατικά και σίγουρα δεν βοηθάει στη σωστή 
διαπαιδαγώγη ση του παιδιού. Αντιθέτως, περνούν στο παιδί µηνύµατα που πιθανόν να µην είχαν 
πρόθεση να του διδάξουν όπως ότι ο διαβήτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια δικαιολογία για να 
ξεφύγει από υποχρεώσεις που δεν θέλει να εκτελέσει ή ότι οι κανόνες που οι περισσότεροι άνθρωποι 
ακολουθούν (π.χ. το ότι πρέπει να περιµένει τη σειρά του ή να µάθει να µοιράζεται ή να δέχεται την 
άρνηση των άλλων) δεν αφορούν στο ίδιο γιατί έχει διαβήτη ή ακόµα ότι διαφέρει από τα άλλα παιδιά 
γιατί έχει διαβήτη. 
Τα παραπάνω είναι δυνατόν να κάνουν το παιδί κακοµαθηµένο, εγωκεντρικό µε αποτέλεσµα να 
χαϊδεύεται τόσο στους ενηλίκους όσο και στους συνοµήλικούς του. Η κατάσταση αυτή, ενδεχοµένως, να 
διαρκέσει µέχρι την ενηλικίωσή του, γεγονός το οποίο θα έχει ολέθριες συνέπειες για την υπόλοιπη ζωή 
του αφού δεν θα έχει µάθει πώς να αντιµετωπίζει την άρνηση. 

Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µπορεί να φταίει και το επίπεδο του σακχάρου αίµατος πίσω από 
µια ερειστική ή ανάρµοστη συµπεριφορά. Για το λόγο αυτό το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να κάνουν 
οι γονείς σε µια ανάλογη περίπτωση είναι να ελέγξουν εάν το σάκχαρο αίµατος είναι υψηλό ή χαµηλό. 
Εάν το σάκχαρο του αίµατος είναι χαµηλό τότε η ανάρµοστη συµπεριφορά οφείλεται στο ότι ο 
εγκέφαλος δεν έχει αρκετή γλυκόζη για να λειτουργήσει σωστά. Αυτή είναι µια σοβαρή κατάσταση που 
απαιτεί άµεση αντιµετώπιση. Αλλά και όταν το σάκχαρο του αίµατος είναι υψηλό, είναι δυνατόν το παιδί 
να έχει εκνευρισµό γιατί δεν αισθάνεται καλά οπότε και πάλι απαιτείται άµεση αντιµετώπιση. 

Αρκετές φορές, η κακή συµπεριφορά και η ρύθµιση του διαβήτη λειτουργούν ως συγκοινωνούντα 
δοχεία. Συγκεκριµένα, η συνεχής προσπάθεια για αυτορρύθµιση µε τις ενέσεις ινσουλίνης και τις 
µετρήσεις σακχάρου αίµατος, αποτελεί µια επιπλέον αιτία της κακής συµπεριφοράς των παιδιών και 
είναι πιο έκδηλη στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Καλό είναι σε ανάλογες περιπτώσεις να δίνεται 
από τους γονείς στα παιδιά κάποια επιλογή, όποτε, βεβαίως, είναι δυνατόν. 
Για παράδειγµα, µπορεί το ίδιο το παιδί να αποφασίζει σε ποιο χέρι ή πόδι να κάνει την ένεση (υπό την 
προϋπόθε ση ότι τηρούνται οι κανόνες της κυκλικής εναλλαγής των σηµείων των ενέσεων) ή ποιο 
δακτυλάκι να τρυπήσει. 

Υπάρχουν, όµως, και περιπτώσεις που το παιδί έχει µη αποδεκτή συµπεριφορά, ενώ τα επίπεδα 
σακχάρου του βρίσκονται σε φυσιολογικά όρια (µεταξύ 70 και 250 mg/dl). Στην περίπτωση αυτή, ο 
γονιός πρέπει να δοκιµάσει οποιοδήποτε τρόπο πειθαρχίας λειτουργεί καλύτερα, πειθαρχώντας το παιδί 
µε τον ίδιο τρόπο όπως αν δεν είχε διαβήτη. 
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Το πιο σηµαντικό που θα πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός είναι ότι θα πρέπει να ενεργεί µε συνέπεια, 
ώστε να επιτύχει στην προσπάθεια πειθάρχησης του παιδιού του. Τεχνικές πειθαρχίας που µπορεί να 
είναι αποτελεσµατικές είναι οι εξής: 

Θετική ενίσχυση: Είναι σηµαντικό ο γονιός να επαινεί τη σωστή συµπεριφορά του παιδιού. Π.χ 

Μπορούµε να πούµε στο παιδί µας πόσο περήφανοι είµαστε για αυτό όταν δεν µας διακόπτει κατά τη 
διάρκεια της συνοµιλίας µας στο τηλέφωνο, πράξη που συνήθιζε να κάνει κατ' επανάληψη στο 
παρελθόν. 

∆ιάλειµµα: Οταν ένα παιδί δεν συµπεριφέρεται σωστά, ο γονιός καλό θα ήταν να το αποµονώνει από 

τους υπόλοιπους. Για παράδειγµα να το βάλει να καθίσει µόνο του στο δωµάτιο ή στα σκαλοπάτια. 
Ο γενικός κανόνας για "διάλειµµα" είναι να διαρκεί 1 λεπτό για κάθε έτος του παιδιού. ∆ηλαδή, για ένα 
4χρονο παιδί χρειάζονται 4 λεπτά "διάλειµµα". 

Στέρηση προνοµίων: Στην περίπτωση αυτή το παιδί στερείται κάτι µε το οποίο διασκεδάζει για κάποιο 
χρονικό διάστηµα (συνήθως για µια ηµέρα). Π.χ. το να δει τηλεόραση. 

Αγνόηση της συµπεριφοράς του παιδιού: Τα παιδιά, συνήθως, δοκιµάζουν τη συµπεριφορά των 

γονιών χρησιµο ποιώντας νέες λέξεις, φράσεις και συµπεριφορές. Σε µια τέτοια περίπτωση, η 
αποτελεσµατικότερη στάση που θα πρέπει να κρατήσει κάθε γονιός είναι να αγνοήσει και να 
παραβλέψει τη συµπεριφορά του παιδιού. Το πιθανότερο είναι να σταµατήσει το παιδί µια κακή 
συνήθεια πριν καν καλά-καλά την ξεκινήσει. Στην αντίθετη περίπτωση θα την χρησιµοποιεί οποτεδήποτε 
θέλει να προκαλέσει τους γονείς του. 

∆ιαπραγµάτευση "∆ηλώσεις του τύπου όταν....τότε...": Αυτό συνήθως λειτουργεί πολύ καλά µε λίγες 

αντιδράσεις εκ µέρους του παιδιού, γιατί διαπραγµατεύεται κατά κάποιο τρόπο κάποια επιθυµία του. 
Π.χ. "Όταν τελειώσεις µε το πλύσιµο των δοντιών σου τότε µπορείς να παίξεις µε το κοµπιούτερ". 

Είναι γεγονός ότι όταν πλησιάζει η ώρα των ενέσεων ή των µετρήσεων πολλά παιδιά παρουσιάζουν 
κάποια ανησυχία µε αποτέλεσµα να µην είναι πλέον συνεργάσιµα. Αυτό δεν είναι κακή συµπεριφορά. 
Σε αυτή την περίπτωση, θα βοηθούσε ενδεχοµένως να ελαχιστοποιούσε ο γονιός την επαφή του 
παιδιού µε τα καθήκοντα που του προκαλούν αυτή την ανησυχία. Π.χ. µπορεί να φροντίζει να ετοιµάζει 
το µετρητή και την ένεση ινσουλίνης πριν το παιδί µπει στο δωµάτιο, ώστε να γυρίσει στις 
δραστηριότητές του όσο γρηγορότερα γίνεται. 
Αν παρ' όλα αυτά το παιδί αντιδρά, οι γονείς καλό θα ήταν να απευθυνθούν στον θεράποντα γιατρό και 
να αναζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη από τον ειδικό της οµάδας θεραπείας. Η παρέµβαση ενός 
ειδικού µπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πολλών προβληµάτων. 
Το παιδί θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η µέτρηση του σακχάρου αίµατος δεν είναι τιµωρία. Είναι το 
µέσο που θα µας επιτρέψει να πάρουµε σωστές αποφάσεις σχετικά µε τη σωστή δόση ινσουλίνης και 
εποµένως θα εξασφαλίσει την καλή υγεία. Επιπλέον, το παιδί θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο γονιός του 
δεν είναι "κακός" επειδή του ζητά να κάνει µέτρηση σακχάρου αίµατος. Αντίθετα ενδιαφέρεται για την 
ασφάλεια αυτού. 

Κανόνες που θα πρέπει να θυµούνται οι γονείς: 

Αν το παιδί συµπεριφέρεται µε τρόπο που δεν ήταν αποδεκτός πριν από τη διάγνωση του διαβήτη ούτε 
και µετά από τη διάγνωση η συµπεριφορά του αυτή πρέπει να είναι αποδεκτή (υπό την προϋπόθεση 
βέβαια ότι το σάκχαρό του είναι µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια). 
Όταν οι γονείς ευχαριστούν όλες τις επιθυµίες του παιδιού, δεν σηµαίνει ότι εξισορροπούν το γεγονός 
ότι έχει διαβήτη. Αντιθέτως, περνούν το µήνυµα ότι µπορεί να κάνει ό,τι το ευχαριστεί, αφού έχει 
διαβήτη. 

Κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι γονείς για την πειθαρχία του παιδιού µε διαβήτη: 

Να ελέγχουν τα επίπεδα σακχάρου αν υποψιάζονται ότι η συµπεριφορά του παιδιού οφείλεται σε µη 
ρυθµιζόµενο σάκχαρο. 
Να µη χρησιµοποιούν το φαγητό ούτε σαν αµοιβή ούτε σαν τιµωρία. 
Η ρύθµιση του διαβήτη δεν αποτελεί θέµα προς διαπραγµάτευση. Το παιδί πρέπει να κατανοήσει ότι η 
αυτορρύθµιση και η φροντίδα για τη νόσο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή του υγεία και όχι 
τιµωρία. 
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