آیا شما یک حمله قلبی
یا سکته مغزی داشته اید؟

قدم اول شما برای جلوگیری از حمله قلبی یا سکته مغزی

چرا این مهم است؟

این چه است؟

معاینه حمله قلبی و سکته مغزی برای اشخاصی است که:
•  45سال یا بیشرت عمر دارند ( 35سال و باالتر برای اشخاص
ابوریجنیل و ساکنین جزیره توریز)
• حمله قلبی ،ناراحتی قلبی یا سکته مغزی نداشته اند.
می توانید نزد داکرت یا نرس محل تان برای معاینه شدن
مراجعه کنید.
برای دانسنت احتامل خطر تان ،ایشان معاینات خون شام
را انجام می دهند و راجع به موضوعات ذیل با شام صبحت
می کنند:

داشنت حمله قلبی یا سکته مغزی یک مسئله بسیار جدی
است و تاثیر بزرگی روی زندگی شام وارد می کند.

داکرت یا نرس تان می تواند با استفاده از محاسبه میزان خطر
احتاملی ،چانس عمومی وقوع حمله قلبی یا سکته مغزی را
برای شام سنجش کند.
www.cvdcheck.org.au

ایشان می توانند راجع به شیوه های کاهش دادن خطر
احتاملی این امراض برایتان مشورت دهند .این امر می تواند
شامل تجویز دوا نیز باشد.

سن تان

آیا اینکه سگرت
می کشید

نگذارید که حمله قلبی یا سکته مغزی اولین عالمت
وخامت صحت تان باشد.

فشار خون

کلسرتول

اقدام کنید

وزن تان

غذا هائیکه می
خورید

میزان تحرک تان

تاریخچه صحی
خانواده تان

مرض شکر

مرض گرده

✔ با داکرت یا نرس تان یک اپاینتمنت بگیرید
✔ تقاضا کنید که معاینه قلب و سکته مغزی شوید
✔ این بروشور را با خود بیاورید
✔ راجع به پروگرام های محلی که برایتان مفید است،
بپرسید
✔ اینکار را بخاطر خود و عزیران تان انجام دهید

Dari

چطور می توانید قلب تانرا سامل نگهدارید
برای ترک سگرت کشیدن کمک بخواهید
✔

فعالیت فزیکی بیشرت داشته باشید

برای معلومات صحت قلب

برای صحبت کردن با یک متخصص صحی ،به شامره
 1300 36 27 87زنگ بزنید .خدمات معلومات صحی
 Heart Foundationمعلومات را راجع به صحت قلب
و خدمات حامیوی ارائه می کند.

✔

غذای صحی مرصف کنید
✔

مرشوب کمرت بنوشید
✔

میزان فشار و کلسرتول خون تانرا در
حد مصؤن نگهدارید
✔

مرض شکر تانرا اداره کنید
✔

کمک های اجتامعی دریافت کنید

برای معلومات سکته مغزی

به شامره ) 1800 STROKE (1800 787 653زنگ
بزنید .متخصصین صحی  StrokeLineمعلومات و مشورت
را راجع به جلوگیری ،معالجه و صحت یابی از سکته مغزی
برایتان ارائه می کنند.

برای یک ترجامن

اگر به یک ترجامن رضورت دارید ،به شامره  131 450زنگ
بزنید و بگوئید که می خواهید با  Heart Foundationیا
 Stroke Foundationصحبت کنید.
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