
Η προστασία της καρδιάς και των νεφρών σας αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό 
μέρος της διαχείρισης της πάθησής σας. Το καλό νέο είναι ότι αν μένετε 

δραστήριοι και ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή, μπορείτε να μειώσετε τα 
επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας.1 

Γνωρίζατε ότι…
Ο Διαβήτης τύπου 2 

μπορεί να επηρεάσει την 
καρδιά και τα νεφρά σας;

Εάν εμφανίζετε συμπτώματα Διαβήτη τύπου 2 ή σας προβληματίζει η 
αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στην καρδιά και τα νεφρά σας, μιλήστε με το 

γιατρό σας σήμερα! 

Ο Διαβήτης τύπου 2 είναι μια 
πάθηση που κάνει τα επίπεδα του 
σακχάρου (της γλυκόζης) στο 
αίμα να αυξάνονται πολύ1 

Είναι η πιο συχνή μορφή διαβήτη 
και αντιπροσωπεύει το 90% των 
περιπτώσεων1 

Τι είναι ο Διαβήτης τύπου 2;

Ο Διαβήτης τύπου 2 αυξάνει τον 
κίνδυνο Καρδιαγγειακής νόσου 
(ΚΑΝ) και Νεφρικής νόσου4 

Οι ενήλικοι με Διαβήτη 
τύπου 2 έχουν έως 4 
φορές περισσότερες 
πιθανότητες να 
εμφανίσουν ΚΑΝ5 

Γνωρίζατε ότι ο Διαβήτης τύπου 2, η καρδιά και τα νεφρά είναι 
διασυνδεδεμένα;4 

Ο Διαβήτης τύπου 2 
είναι η κυριότερη
αιτία Νεφρικής 
ανεπάρκειας6 

Περίπου 1 στους 3 ενηλίκους με 
διαβήτη ενδέχεται να έχει 
Χρόνια Νεφρική νόσο6 

Ο Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) μπορεί 
να επηρεάσει πολλαπλά όργανα, 
π.χ. τα μάτια, τα νεφρά, τα νεύρα 
και την καρδιά1,2   

Μπορεί επίσης να επηρεάσει την 
ψυχική υγεία σας. Το 40% των 
ατόμων που ζουν με Διαβήτη τύπου 2, 
παρουσιάζουν επιπτώσεις στη 
συναισθηματική τους ευεξία3 

Πώς σας επηρεάζει; 

Για πρόσβαση στο φυλλάδιο 
«Ερωτήσεις για το γιατρό σας»

κάντε κλικ εδώ
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