
Diabetes Educators 

Εκπαιδευτές στο Διαβήτη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Α´ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
(Disclosure) 

Τίποτα που να αφορά την παρούσα ομιλία 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες/διαλέξεις/ερευνητική 
υποστήριξη την τελευταία διετία: 

Astra Zeneca, Βιανέξ/MSD, Boehringer Ingelheim, Sanofi, 
Novartis Hellas, Novo Nordisk Hellas, Φαρμασέρβ-ΛΙΛΛΥ 

ΑΕΒΕ, Takeda, Angelini, Ελπέν 





Η καθημερινή πραγματικότητα των  
Ανθρώπων με Διαβήτη (People with Diabetes)* 

*  “Διαβητικός” δεν είναι ουσιαστικό 
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Complexity & aging 
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Παράδειγμα απαιτούμενης ενέργειας 

από όλους τους ΑμΔ 
 

Μετρητές σακχάρου 

και  

Συσκευή τρυπήματος δακτύλου 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

• Ο κάθε άνθρωπος με διαβήτη βρίσκεται 

συνέχεια ΜΟΝΟ με τον εαυτό του!! 

• Με το γιατρό του βρίσκεται για λίγα λεπτά 

κάθε λίγους μήνες (ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

• ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 

• Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 



Diabetes Educators 

   Οι Εκπαιδευτές Διαβήτη είναι εξειδικευμένοι 

Επαγγελματίες Υγείας οι οποίοι έχουν την 

εκπαίδευση, την εμπειρία και την 

πιστοποίηση που απαιτούνται για να 

μπορούν να ασχοληθούν αποτελεσματικά 

με άτομα που πάσχουν από διαβήτη σε όλο 

το φάσμα του, για να τους βοηθήσουν να 

ασχοληθούν καλύτερα με τη φροντίδα και 

την αντιμετώπιση της νόσου τους.  
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Ποιος μπορεί να είναι Εκπαιδευτής 

Διαβήτη; 

Πιστοποιημένος
Επαγγελματίας 

Υγείας 

Νοσηλευτής/τρια 

Διαιτολόγος 
Ψυχολόγος 

Φαρμακοποιός 



Ποιος ονομάζεται  

Certified Diabetes Educator (CDE) 
• A health professional who has completed 

a minimum number of hours in clinical 

diabetes practice, passed the Certification 

Examination for Diabetes Educators 

(administered by the National Certification 

Board for Diabetes Educators [NCBDE]), 

and has responsibilities that include the 

direct provision of diabetes education. 







Why teach self-management? 

• PWD must control their blood glucose (BG) levels  to 
avoid complications 
 

• Controlling BG is a complex, 24/7, life-long task 

– Rx’s change, increase; may not insure optimal BG control 

– Changes in dietary intake & physical activity necessary 

– And more… 
 

• So much to learn and do (or stop doing) 
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How Do Diabetes Educators Help? 

• AADE7™ Self-Care Behaviors: 

 
Healthy 
eating 

Being 
active 

Monitoring 

Taking 
medication 

Problem-
solving 

Healthy 
coping 

Reducing 
risks 



How Do Diabetes Educators Help? 

• They help people with diabetes: 

Learn basic 
information  

• Seven tenets of 
self-care behavior 

• Incorporating 
diabetes 
management into 
life 

Understand how 
to use devices 

• Blood glucose 
meters 

• Insulin pens 

• Insulin pumps 

• Continuous 
glucose monitors 

Adopt healthy 
eating and physical 

activity habits 

• Nutrition education 

• Meal planning 

• Weight loss 
strategies 



AADE’s description of DSM* 

Living well with diabetes requires active, diligent, effective self-management of the 
disease.  It is a process that: 

 

• Requires making and acting on choices, on a regular and recurring basis, that 
affect one’s health 

• Includes 

 learning the body of knowledge relevant to the disease state,  

 defining personal goals, weighing the benefits and risks of various treatment options,  

 making informed choices about treatment,  

 developing skills (both physical and behavioral) to support those choices,  

 evaluating the efficacy of the plan toward reaching self-defined goals.  

 

 

 

 
*American Association of Diabetes Educators (AADE) (2011). Scope of Practice, Standards of Practice, and 
Standards of    Professional Performance for Diabetes Educators, pp. 1-2. 
http://www.diabeteseducator.org/export/sites/aade/_resources/pdf/research/ScopeStandards_Final2_1_11.p
df 
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AADE7TM   

curriculum content  
 

1. Healthy eating 

2. Being active 

3. Monitoring 

4. Taking medication 

5. Problem solving 

6. Reducing risks 

7. Healthy coping 



Diabetes Education - Patient Benefits  

• Studies have shown people who receive 

diabetes education: 

 
Use primary 

care / 
prevention 
services 

Take 
medications as 

prescribed 

Control glucose, 
blood pressure, 
LDL cholesterol 

Have lower 
health costs 



Πότε πρέπει οπωσδήποτε 

να γίνει Εκπαίδευση στον 

διαβήτη; 

 

Υπάρχουν 4 κρίσιμες 

χρονικές στιγμές  



Diabetes Care Volume 38, 

July 2015 



Diabetes Care Volume 38, July 2015 



Find a Diabetes Educator 

Diabetes 
Educators 
work in:  

Hospital 
inpatient / 
outpatient 

departments 

Clinics 

Public health 
departments Physician 

practices 

Private 
practice 



Diabetes Education Underutilized  

• Few people with diabetes receive diabetes 

education… 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 


