
Κατανοώ την 
Καρδιαγγειακή 

νόσο στο 
Διαβήτη τύπου 2



Τι είναι η Καρδιαγγειακή νόσος; 
Είναι ένας γενικός όρος για όλα τα νοσήματα που προσβάλλουν την καρδιά και τα αιμοφόρα 
αγγεία.1

Αν έχετε Καρδιαγγειακή νόσο, αντιμετωπίζετε μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθετε καρδιακή 
προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.1

Το γεγονός ότι έχω Διαβήτη τύπου 2 αυξάνει την πιθανότητα να 
εμφανίσω Καρδιαγγειακή νόσο; 
Αν έχετε Διαβήτη τύπου 2, έχετε έως τετραπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσετε Καρδιαγγειακή
νόσο απ’ ό,τι τα άτομα χωρίς διαβήτη και διπλάσια πιθανότητα να πεθάνετε από ένα 
Καρδιαγγειακό συμβάν.2,3

Η βλάβη που προκαλεί ο Διαβήτης τύπου 2 στην καρδιά σας, μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα απ’ 
ό,τι νομίζετε και τα συμπτώματα μπορεί να μην είναι ορατά.  

Επομένως, αν έχετε Διαβήτη τύπου 2, πρέπει να ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό για 
τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό για την καρδιά σας, ανεξάρτητα από την ηλικία και τη 
φυσική σας κατάσταση.4

Τι μπορώ να κάνω για να μειώσω τον κίνδυνο να εμφανίσω 
Καρδιαγγειακή νόσο;  

Το να γνωρίζετε ότι ο Διαβήτης τύπου 2 συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο για την καρδιά 
σας είναι μια καλή αρχή. Το επόμενο βήμα είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Το καλό νέο είναι ότι υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να 
μειώσετε τον κίνδυνο Καρδιαγγειακής νόσου.

Act4YourHeart αναλάβετε δράση για την καρδιά σας σήμερα!

Μιλήστε με τον γιατρό σας για τον κίνδυνο Καρδιαγγειακής νόσου, τις 
αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να τον μειώσετε και για τις 

διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές! 
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Αναφορές:

Για πρόσβαση στο φυλλάδιο
«Ερωτήσεις για τον γιατρό σας»

κάντε κλικ εδώ


