Iċċekkjat qalbek
u għall-puplesija?
L-ewwel pass tiegħek biex tevita attakk tal-qalb jew puplesija
X’inhu?

Għaliex huwa importanti?

Iċċekkjar tal-qalb u għall-puplesija huwa għal
dawk li:

Li jagħtik attakk tal-qalb jew puplesija hija
ħaġa serja u jkollha impatt kbir fuq il-ħajja
tiegħek.

•

għandhom 45 sena jew aktar (35 u aktar
għal nies Aboriġini u Torres Strait Islander)

•

ma kellhomx attakk tal-qalb, problemi
tal-qalb jew puplesija.

Tista’ żżur lit-tabib tiegħek jew ners fil-lokal biex
tiċċekkja dan.
Biex tifhem ir-riskju tiegħek, jagħmlulek testijiet
tad-demm u jitkellmu miegħek dwar:

L-età tiegħek

Jekk tpejjep

Il-pressjoni
tad-demm

Il-kolesterol

It-tabib tiegħek jew ners tista’ tuża mezz ta’
kalkolu tar-riskju biex tkun taf iċ-ċans ġenerali
li jkollok attakk tal-qalb jew puplesija.

www.cvdcheck.org.au
Jistgħu jitkellmu miegħek x’tista’ tagħmel biex
tnaqqas ir-riskju. Dan jista’ jinkludi li tieħu
medicini.
Tħallix attakk tal-qalb jew puplesija
tkun l-ewwel sinjal li hemm xi ħaġa
ħażina.

Ħu azzjoni
✔ Agħmel appuntament mat-tabib
tiegħek jew ners

Il-piż tiegħek

X’tiekol

✔ Itlob għal iċċekkjar tal-qalb u
għall-puplesija

Kemm
int attiv/a

L-istorja talfamilja tiegħek

✔ Ħu dan il-fuljett miegħek
✔ Staqsi dwar xi programmi fil-lokal li
jistgħu jgħinuk

Dijabete

Mard tal-kliewi

✔ Agħmel dan għalik u għall-għeżież
tiegħek

Maltese

Kif iżżomm
qalbek b’saħħitha
Fittex għajnuna biex tieqaf tpejjep

✔
Kun aktar attiv/a

✔

Għal informazzjoni
tas-saħħa tal-qalb
Ċempel 1300 36 27 87 biex titkellem
ma’ professjonist tas-saħħa. Is-Servizz ta’
Informazzjoni tas-Saħħa tal-Heart Foundation
jipprovdi informazzjoni dwar is-saħħa tal-qalb
u servizzi ta’ appoġġ.

Kul ikel li jkun tajjeb għalik

✔
Naqqas l-alkoħol

✔
Żomm il-pressjoni tad-demm
u l-kolesterol tiegħek f’livelli
mingħajr periklu

Għal informazzjoni dwar puplesija
Ċempel 1800 STROKE (1800 787 653).
Professjonisti tas-saħħa ta’ StrokeLine jipprovdu
informazzjoni u pariri dwar il-prevenzjoni ta’
puplesija, kura u kif tirkupra.

✔
Immaniġġja d-dijabete

✔
Fittiex sapport soċjali

Għal interpretu
Ċempel 131 450 jekk ikollok bżonn ta’
interpretu u staqsi għal Heart Foundation
jew Stroke Foundation.
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