Έτσι μειώνετε τον κίνδυνο για σας
Ήδη μικρές αλλαγές του τρόπου ζωής προστατεύουν
την υγεία !

Έλεγχος υγείας
Διαβήτης
Απλά το τέστ κινδύνου του ∆ιαβήτη τύπου 2
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Τόσο υψηλός είναι για σας ο κίνδυνος Διαβήτη

Τέστ υγιείας Διαβήτης FINDRISK
Καταπολεμίστε τον Διαβήτη με προληπτικά μέτρα:
Απλά το τέστ κινδύνου του Διαβήτη τύπου 2.
Ο διαβήτης του τύπου 2 είναι μια ασθένεια του αναπτυγμένου
κόσμου από την οποία έχει προσβληθεί τώρα ήδη πάνω από το 10%
του πληθισμού. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν εάν ενδεχομένως έχουν
ήδη προσβληθεί από την ασθένεια. Να η ευκαιρία, κάντε το τεστ:
Με μονό 8 απλές ερωτήσεις μπορείτε να προβλέψετε ένα ενδεχόμενο
κίνδυνο να αρρωστήσετε τα επόμενα 10 χρόνια από διαβήτη του
τύπου 2.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον
Διαβήτη τύπου 2
Ο διαβήτης είναι ύπουλος.  Ο διαβήτης σε αρχικό στάδιο δεν
επιφέρει πόνο.  Ο διαβήτης επιφέρει επιπλοκές στα μάτια, νέφρα,
αγγεία αίματος, καρδιά και νευρά.  Οι ειδικοί εκτιμούν πως ειναί
ανεξιχνίαστος ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη.  Η παχυσαρκία
είναι ενας σημαντικός παράγοντας να παρουσιαστεί ο διαβήτης.  Ο
διαβήτης μπορεί να είναι παγίδα της ευημερίας.  Με προληπτικά
μέτρα η ασθένεια μπορεί να αποφευχθεί ή να αναβληθεί.  Η
διάγνωση του διαβήτη γίνεται κατά μέσο όρο 10 χρόνια μετά την
αρχή της ασθένειας.  Περισσότερη σωματική άσκηση και υγιεινή
διατροφή είναι το κλειδί της επιτυχιμένης αντιμετώπισης της
ασθένειας - Προσοχή: Συμβουλευθήτε πρώτα τον γιατρό σας σε
περίπτωση που πάσχετε από άλλες ασθένειες.  Η πρόωρη
αναγνώριση και θεραπεία του διαβήτη μπορούν μακροπρόθεσμα με
επιτυχία να αναβληθούν.  Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται αισθητά
μέσω της διαβητικής πρόληψης.  Ρωτήσατε εγκαίρως τον γιατρό
σας.  Αξίζει τον κόπο.
΄Οσο νωρίτερα γνωρίζετε τον κίνδυνο του διαβήτη,
τόσο πιό έγκαιρα θα κάνετε κάτι για Σας να τον αποφύγετε !
Μιά πληροφορία από το Δημοσίο Τμήμα της Υγείας στην Μπάδη-Βϋρττεμμπέργη
Στοιχεία: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart  Nordbahnhofstr. 135  70191 Stuttgart  Tel.: 0711 904-35000  Fax 0711 90435010  abteilung9@rps.bwl.de  www.gesundheitsamt-bw.de
Βιβλιογραφεία: © angelo.gi  © bilderbox  © Galina Barskaya  © Gina Sanders 
© Herbie  © Kzenon (3x)  © Marzanna Syncerz  © Monkey Business  © pressmaster  © Robert Kneschke  © shock  © Simone van den Berg - alle Fotolia.com

www.aktivfuergesundheit-bw.de

Βιβλιογραφεία: FINDRISK©Deutsche Diabetes-Stiftungwww.diabetesstiftung.org

FINDRISK-Evaluation 2007Prof. Dr. Peter SchwarzAG Prävention Diabetes Typ 2 DDG

