
Πώς να αναλάβετε 
δράση για την 
καρδιά και τα 

νεφρά σας



Act4YourHeart αναλάβετε δράση για την καρδιά και τα νεφρά 
σας σήμερα! 

Βεβαιωθείτε ότι η καρδιά και τα νεφρά σας είναι προστατευμένα 
ακολουθώντας αυτά τα μικρά βήματα, που θα σας φέρουν πιο κοντά σε 
ένα ευτυχισμένο και υγιές σώμα.  

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κόψει κάποιος το κάπνισμα. 
Το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι να το πάρει απόφαση και 
να ζητήσει υποστήριξη.1 

Περιορίστε τις ποσότητες του πρόχειρου φαγητού, της ζάχαρης και των 
κορεσμένων λιπαρών και επιλέξτε τρόφιμα που σας κάνουν περισσότερο 
καλό, όπως λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης.1 

Κάθε τύπος σωματικής δραστηριότητας, όπως οι δουλειές του σπιτιού, η 
κηπουρική και η σωματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την εργασία, μπορεί 
να ωφελήσει την υγεία και να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής! Ξεκινήστε 
με αργό ρυθμό και διαλέξτε μια δραστηριότητα που σας χαρίζει απόλαυση.1 

Διακόψτε το κάπνισμα 

Να ελέγχετε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση 

Να παρακολουθείτε τα επίπεδα της χοληστερόλης σας   

Αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα  

Αν δεν ξέρετε με βεβαιότητα ποιο θα έπρεπε να είναι το ιδανικό σας βάρος, 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να σας 
προτείνει τρόπους διαχείρισης του βάρους σας και να σας βοηθήσει να 
επιτύχετε αυτόν τον στόχο.1 

Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης γίνεται εύκολα στο σπίτι, αλλά πάντα είναι 
καλή ιδέα να συζητήσετε πρώτα με το γιατρό σας ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος για την παρακολούθηση της αρτηριακής σας πίεσης.2 

Η υψηλή χοληστερόλη μπορεί να μειωθεί με την υιοθέτηση μιας υγιεινής 
διατροφής, την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και την απώλεια του 
παραπανίσιου βάρους.1 Συνεργαστείτε με το γιατρό σας, ώστε η χοληστερόλη 
σας να διατηρηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα.1

Να πίνετε άφθονα υγρά

Η τακτική και σταθερή πρόσληψη νερού κάνει καλό στην υγεία των νεφρών 
σας. Το νερό συμβάλλει στην απομάκρυνση του νατρίου και των τοξινών από 
τα νεφρά σας και μειώνει τον κίνδυνο Νεφρικής νόσου. Βάλτε στόχο να πίνετε 
τουλάχιστον 1,5 με 2 λίτρα την ημέρα.3

Να διατηρείτε το βάρος σας σε φυσιολογικά επίπεδα 

Να τρώτε υγιεινά  

Ενεργήστε σήμερα! Συζητήστε με το γιατρό σας για τους καλύτερους τρόπους 
που θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την καρδιά και τα νεφρά σας! 

Μιλήστε με τον γιατρό σας  



1. American Heart Association. Prevention and Treatment of High Cholesterol [Internet]. www.heart.org. 2022 [cited 28 April 
2022]. Available from: https://www.heart.org/en/health-topics /cholesterol/prevention-and-treatment-of-high-cholester-
ol-hyperlipidemia 
2. The Heart Foundation. Is my blood pressure normal? [Internet]. Heartfoundation.org.au. 2022 [cited 28 April 2022]. 
Available from: https://www.heartfoundation.org.au/your-heart/know-your-risks/blood-pressure/is-my-blood-pressure-
normal/?=HeartWeek 
3. 8 Tips for Keeping Your Kidneys Healthy [Internet]. Healthline. 2022 [cited 14 April 2022]. Available from: 
https://www.healthline.com/health/kidney-health#stay-hydrated

MPR-GR-100304

Αναφορές:

 
 

Για πρόσβαση στο φυλλάδιο 
«Ερωτήσεις για το γιατρό σας»

κάντε κλικ εδώ


