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Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη σε  
ΚΥΠΡΟ & ΕΛΛΑΔΑ 

• ΚΥΠΡΟΣ πληθυσμός 800.000 (2013) 

• IDF από 62.200 έως 148.200 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη μεταξύ των ηλικιών 20 έως 79 ετών (2015) 

 

• Κύπρος σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική μελέτη 2003-2005 που ο πληθυσμός ήταν 650.000, του dr. 
Δώρου Λοΐζου, για ηλικίες από 20 έως 80 ετών τα άτομα με διαβήτη στην Κύπρο ήταν : 

• Προϋπάρχον σακχαρώδης διαβήτης στο 6,5% του πληθυσμού 

• Νεοδιαγνωσθέντες 3,8% του πληθυσμού 

10,3% του συνολικού πληθυσμού ήτοι 1.200 άτομα    

 

• ΕΛΛΑΔΑ πληθυσμός 11.030.000 (2013) 

• IDF από 495.100 έως 1.285.700 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη μεταξύ των ηλικιών 20 έως 79 ετών (2015) 

 

• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα (Η.ΔΙ.Κ.Α.)          

1.258.911 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη 

• 992.259 Σ.Δ. τ. 2 

• 181.145 Σ.Δ.τ. 1  (354 νεογνικός ) 

• 7.035 Σ.Δ. κύησης 

• 78.472 Μη καθορισμένος Σ.Δ. 
 





















Νομοθεσία στην Κύπρο που αφορά τους 
εκπαιδευτικούς 

• 18. Θέματα υγείας 

• 18.1 Πρώτες Βοήθειες και χορηγία φαρμάκων 

 

• 18.1.1 Παροχή Πρώτων Βοηθειών 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού υγείας το οποίο απαιτεί 
παροχή Πρώτων Βοηθειών, είτε σε μαθητή είτε σε μέλος του 
εκπαιδευτικού/βοηθητικού προσωπικού είτε σε επισκέπτη, το σχολείο 
πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση της 
Ομάδας Πρώτων Βοηθειών, ώστε να παρασχεθεί η απαιτούμενη 
ανακουφιστική φροντίδα στον πάσχοντα, μέχρι να καταφθάσει ιατρική 
βοήθεια. Αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε 
περιπτώσεις ατυχημάτων και παροχής πρώτων βοηθειών, υπενθυμίζεται 
το περιεχόμενο της σχετικής εγκυκλίου με αρ.φακ. 21.1.07.2/2 ημερ. 
16.05.2013 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde3761). 

• 18.1.2 Χορηγία φαρμάκων 

Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να παρασχεθεί στους μαθητές, με την 
ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευτικών στα σχολεία, εφόσον τηρούνται οι 
εξής προϋποθέσεις: 

α) η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή συστήνεται γραπτώς από γιατρό, 

β) υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα, 

γ) ο εκπαιδευτικός (δάσκαλος της τάξης, υπεύθυνος των Πρώτων 
Βοηθειών) έχει ενημερωθεί για τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων και 

έχει σχετική γνώση και δεξιότητα για την παροχή αυτής της βοήθειας 

δ) ο εκπαιδευτικός ενεργεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο. Υπενθυμίζεται το περιεχόμενο της σχετικής εγκυκλίου με 
αρ. φακ. 21.1.07.2 ημερ. 13.05.2009 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 
dde1872). 

Σημειώνεται ότι φαρμακευτική αγωγή μπορεί να παρασχεθεί από 
Σχολικό Βοηθό/Συνοδό για παιδιά με ειδικές ανάγκες, νοουμένου ότι θα 
τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και στην 
προαναφερθείσα εγκύκλιο. 

• 18.1.3 Κουτί Πρώτων Βοηθειών 

Σε ό,τι αφορά στα είδη Πρώτων Βοηθειών που πρέπει να διαθέτει κάθε 
σχολείο, υπενθυμίζεται το περιεχόμενο της εγκυκλίου με αρ. φακ. 
5.28.34/3 ημερ. 10.12.2007 (αρ.εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde1282). 





Τρόποι χορήγησης ινσουλίνης 









































Σας ευχαριστώ 
για την 
προσοχή σας 


