
Παράγοντες 
κινδύνου για 

Καρδιαγγειακή 
νόσο



Η Καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του Διαβήτη 
τύπου 2 και επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσετε ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν 
να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισής της και να τους συζητήσετε με το γιατρό σας.1

Ορισμένοι από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
Καρδιαγγειακής νόσου είναι οι εξής:

Κατανοήστε τους παράγοντες κινδύνου για Καρδιαγγειακή νόσο

Είναι προστατευμένη η καρδιά σας;
Μιλήστε με το γιατρό σας! 

Σήμερα!
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Βιβλιογραφία:

Υψηλή αρτηριακή πίεση Παχυσαρκία

Ανθυγιεινά επίπεδα χοληστερόλης 

Κάπνισμα

Το καλό νέο είναι ότι πολλές από αυτές τις καταστάσεις -ή 
τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου- μπορούν να αντιμετωπιστούν 

και ο κίνδυνος εμφάνισής τους μπορεί να μειωθεί 
με τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση.5

Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας

Πατήστε εδώ για να δείτε
τις ερωτήσεις για τον γιατρό σας
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Η υψηλή LDL («κακή») χοληστερόλη, η χαµηλή 
HDL («καλή») χοληστερόλη και τα υψηλά 
τριγλυκερίδια αυξάνουν τον κίνδυνο 
Καρδιαγγειακής νόσου.  Όλες αυτές οι 
διαταραχές είναι συχνές στα άτοµα µε διαβήτη.

Η σωµατική αδράνεια µπορεί να έχει αρνητική 
επίδραση στο βάρος σας, καθώς και σε 
άλλους παράγοντες που συνδέονται µε την 
καρδιαγγειακή υγεία, όπως είναι η ρύθµιση της 
αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και των 
επιπέδων του σακχάρου στο αίµα.1,5

Το κάπνισµα αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης 
καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού 
επεισοδίου σε όλους τους ανθρώπους. 
Αν καπνίζετε και έχετε διαβήτη, 
αντιµετωπίζετε ακόµα µεγαλύτερο κίνδυνο.

Η παχυσαρκία είναι ένας ακόµα 
παράγοντας κινδύνου για Καρδιαγγειακή 
νόσο.  Τα άτοµα µε υπερβολικό σωµατικό 
λίπος έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να εµφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο και 
να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο, 
ακόµα κι αν δεν έχουν άλλους 
παράγοντες κινδύνου.5

Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) 
αναγκάζει την καρδιά και τα αιµοφόρα 
αγγεία να δουλεύουν περισσότερο, µε 
αποτέλεσµα να συσσωρεύεται πλάκα στα 
εσωτερικά τοιχώµατα των αρτηριών. Κάτι 
τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή 
προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο.2

Η συνύπαρξη υπέρτασης και διαβήτη είναι 
συχνή υπόθεση. Σε άτοµα που έχουν και 
τις δύο αυτές παθήσεις, ο κίνδυνος 
εµφάνισης Καρδιαγγειακής νόσου είναι 
διπλάσιος.3

https://www.act4yourheart.com/data/documents/gr/Questions-to-ask-your-doctor-gr.pdf

