
Nëse ke një, apo më shumë prej këtyre shenjave, 
atëherë kontakto mjekun e familjes për të bërë testin
e diabetit. Me atë mund të flasësh për trajtimin, më të 
përshtatshëm për ty. Mos i injoro shenjat. Sa më herët 
të diagnostikohet sëmundja, aq më shpejt mund të 
marrësh kujdesin e duhur duke rritur mundësitë për ta 
mbajtur nën kontroll sëmundjen.

Çfarë ndodh nëse 
ke Diabet të Tipit 2?
Megjithëse ka mjekime për diabetin, për të shmangur 
ndërlikimet shëndetësore afatgjata parandalimi është 
trajtimi më i mirë. 
• Kujdesu për peshën e trupit me anë të një diete të  
 shëndetshme dhe aktivitetit fizik.
• Kontrollo rregullisht nivelin e sheqerit në gjak dhe  
 atë të kolesterolit.
• Mat rregullisht tensionin e gjakut. 

Fol me mjekun e familjes se si mund ta parandalosh 
dhe ta mbash nën kontroll Diabetin e Tipit 2.
Cilat janë disa nga ndërlikimet e diabetit
Nëse nuk trajtohet, apo mjekohet, si duhet diabeti rrit 
mundësitë për:
• Atak kardiak apo goditje në tru
• Dëmtim të nervave dhe enëve të gjakut
• Sëmundje të syrit, deri në verbim të plotë
• Dëmtim të veshkave
• Probleme me qarkullimin e gjakut
• Probleme me këmbët
• Plagë që nuk mbyllen lehtë
• Impotencë te meshkujt

A mund të shmangen
ndërlikimet e diabetit?
Patjetër, kontrolli periodik tek mjeku, mbajtja e nivelit 
të  sheqerit në normat e këshilluara,  e mbajtja e një stili 
jetese të shëndetshëm ju mbron nga shfaqja e 
ndërlikimeve. 

Parandalimi dhe trajtimi i diabetit 
është në dorën tënde. Fillo kujdesu që 
sot për veten dhe ata që do.

Përse duhet t’i kushtojmë
vëmendje diabetit?
Diabeti është një nga kërcënuesit më të mëdhenj të 
shëndetit. Në Shqipëri rreth 70.000 persona janë të 
prekur prej tij dhe shumë të tjerë janë të rrezikuar. 

Diabeti i Tipit 2 mund të shkaktojë humbje të shikimit, 
dëmtim të veshkave, probleme të zemrës, dëmtime në 
tru, dhe mund të çoj në vdekje të parakohshme. 
Prandaj është e rëndësishme që ti t’i njohësh shenjat 
dhe të dish se si ta ulësh rrezikun e prekjes nga diabeti. 
Në fillim, le të shohim nëse je i rrezikuar dhe të 
kërkojmë për shenjat.

Kush është në rrezik
Je më i rrezikuar të prekesh nga diabeti i Tipit 2 nëse:
• Je mbipeshë, sidomos nëse ke bark
• Je mbi 40 vjeç
• Ke anëtarë të familjes që kanë diabet
• Vuan, ose ke vuajtur nga tensioni i lartë i gjakut,   
 atak në zemër apo goditje në tru
• Ke, ose ke pasur, ovare poliçistike, diabet gjatë   
 shtatzënisë 
• Mungesa  e aktivitetit fizik.
• Ushqim jo i shëndetshëm

Nëse përgjigjesh me “po” për dy apo më shumë prej 
këtyre shenjave, atëherë fol me mjekun e familjes. 
Diskutoni bashkë për hapat që mund të marrësh për të 
ulur rrezikun e Diabetit të Tipit 2.

Cilat janë shenjat?
Shenjat e diabetit të Tipit 2 mund të shfaqen 
ngadalë dhe mund të mos duken të rëndësishme. 
Shumë persona me diabet i dallojnë shumë vonë 
shenjat lajmëruese.
• Urinim i shpeshtë, sidomos natën
• Etje e shpeshtë
• Uri e vazhdueshme
• Humbje  të shpejt peshe, pa u përpjekur
• Këputje (mungesë energjie)
• Ke shikim të turbullt
• Plagët kërkojnë shumë kohë për t’u shëruar.
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Si ta parandalojmë dhe ta 
mbajmë nën kontroll
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