
#AtTheHeartOfDiabetes 
Δεδομένα, συμπτώματα και συμβουλές για τον τρόπο ζωής
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το διαβήτη τύπου 2 και τα συμπτώματά του. Θέλετε να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με το θέμα ή μήπως ψάχνετε χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο ζωής; Για περισσότερες 
πληροφορίες, πατήστε τα κουμπιά «Διαβάστε περισσότερα».

ΓΕΓΟΝΟΣ: 400 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Το 2015, πάνω από 400 εκ. άτομα 
σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν 
διαβήτη.¹ Αναμένεται ότι το 2030 ο 
αριθμός των ατόμων με διαβήτη θα 
είναι 438 εκ.²

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 συνιστάται να 
επιλέγουν λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες. Τα 
καρότα (όταν τρώγονται ωμά) προσφέρουν 
καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα και 
μειώνουν τον κίνδυνο αύξησης του βάρους.⁵

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
Για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, η τακτική άσκηση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Άσκηση όπως περπάτημα, ποδήλατο 
ή άλλες αθλητικές δραστηριότητες, π.χ. ποδόσφαιρο ή 
τρέξιμο. Εκτός του ότι ενισχύει την απώλεια βάρους, η 
άσκηση συμβάλλει στον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης 
(δηλ. της ποσότητας του σακχάρου στο αίμα) και αυξάνει 
την ευαισθησία στην ινσουλίνη.⁴

ΓΕΓΟΝΟΣ: ΘΟΛΗ ΟΡΑΣΗ
Το αυξημένο σάκχαρο αίματος απομακρύνει 
υγρό από τους ιστούς, π.χ από τους φακούς 
των ματιών σας. Αυτό επηρεάζει την ορασή 
σας.³

Λάβετε μέρος στη συζήτηση στο Facebook
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