
ந�ங்கள் அறிய ேவண்�யைவ

இதய ேநாையத ்த�தத்ல்
உங்கள் ஆேராக்கியத்தில் கவனம் ெச�த்த இ�ேவ உகந்த ேநரம். ந�ங்கள் எந்த
வயதினராக இ�ந்தா�ம் ச�, உங்கள் ஆேராக்கியத்ைதப் பாதிக்�ம் ஆபத்�க் 
��கைள அறிவதன் �லம் மாரைடப்� மற்�ம் பக்கவாதம் ஏற்படக்��ய 
அபாயத்ைதக் �ைறக்க ���ம்.

அறி�றிகள்
மாரைடப்ப�ன் அறி�றிகள்

ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம்
ேவ�படலாம்.

மார்ப�ல் வலி அல்ல� அ�த்தம், 
அல்ல� இட� �ஜத்தில் அெசௗக�யம்
உள்ள�ட்ட அறி�றிகள் ஆண்க�க்�
அதிகம் இ�க்கலாம்.

�ச்�த் திணறல், ஃப்� காய்ச்சல்
ேபான்ற அறி�றிகள், ��கில் அல்ல�
க�த்தில் வலி ேபான்றவற்ைற ெபண்கள்
உணரக்��ம்.

• உயர் இரத்த அ�த்தம்  

• அதிக LDL (ெகட்ட) ெகாலஸ்�ரால்

• அதிக இரத்த சர்க்கைர  

எண்கள் அதிகமாக இ�ந்தால்,
இதய ேநாய் வ�ம் ஆபத்�க�ம்
அதிகம்.

உங்கள் எண்கள்
உங்கள் இதய ஆேராக்கியத்ைத
மதிப்ப��ம் ேசாதைனகள் பல�ம்

எள�ைமயானைவ, �ைறந்த
ேநரம் ப��ப்பைவ.  

உங்கள் ��ம்ப வரலா�

உங்கள் ம�த்�வர், இதய ேநாய்க்கான
ஆபத்ைத ந�ங்கள் எப்ப�க் �ைறக்கலாம்
என்பதற்கான ஆேலாசைனையப் ெபற
இந்தத் தகவைலப் பயன்ப�த்தலாம்.

ந�ங்கள் கவன�க்க ேவண்�ய எண்கள் எைவ?
இரத்த அ�த்தம்

சாதாரண
அள�

<120
<80
மற்�ம்

எல்ைலக்ேகாட்�ல்

120–139
80–89
அல்ல�

உயர்ந்த
அள�

140+ 
90+ 

அல்ல�

ெவ�ம் வய�ற்றில் இரத்த சர்க்கைர

60–99
MG/DL

100–125
MG/DL

≥126
MG/DL

சாதாரண
அள� 

சர்க்கைர ேநாய்க்�
�ந்ைதய நிைல

சர்க்கைர
ேநாய்

ெமாத்த ெகாலஸ்�ரால்

<200 MG/DL

200–239 MG/DL

240+ MG/DL உயர்ந்த அள�

எல்ைலக்ேகாட்�ல்

நன்�

உங்கள் இதய ஆேராக்கியத்ைத ேமம்ப�த்�க
ேலப�ைலப் ப�க்க�ம்

ஊட்டச்சத்� ேலப�ைல,
�றிப்பாக ப�ராசஸ் ெசய்த
உண�கள�ல் ச�பா�ங்கள்.

வரம்�கைள வைரயைற ெசய்க

மாதத்தில் சில �ைற
மட்�ேம இைறச்சி என

கட்�ப்ப�த்�க.

ெசறி�ற்ற ெகா�ப்�, �ரான்ஸ்
ெகா�ப்�கள், ேசா�யம், சர்க்கைர
ஆகியவற்ைறக் கட்�ப்ப�த்�க.

மத்தியதைரக்கடல் உணைவ
�யற்சி ெசய்க

அதாவ�, காய்கறிகள்,
பழங்கள், ப�ன்ஸ், கடைலகள்,

�� தான�யங்கைளேய
ெப�ம்பா�ம் உண்ணல்.

ெவண்ெணய்க்� பதிலாக
ஆலிவ் ஆய�ல் பயன்ப�த்�க.

இதயத்�க்� பய�ற்சி த�க

உண்ைமய�ேலேய மாற்றம்
தரக்��ய வழக்கமான

ெசயல்பா�கள்.

நாைய நைடக்� அைழத்�ச்
ெசல்�தல், ேதாட்டேவைல,
மா�ப்ப� ஏ�தல் ேபான்ற
ெசயல்பா�கள் இதயத்திற்�

உத�ம்.

நிமிடங்கள்

50%

புகைபிடிப்பதை
நிறுத்தினால

ஓராண்டுக்குப் பிறகு
மாரடப்பு ஆபத்தை

குறைக்கிறீர்கள.்

ந�ங்கள் �ைகப்பவர்
என்றால் அைத
நி�த்�க.

50 வயைத எட்�வதற்�ள் வ�ட்ெடாழிக்க�ம்
ெதாடர்ந்� �ைகப்பவர்க�டன் ஒப்ப�ட்டால்,

50 வய�க்� �ன்ேப �ைகப்பழக்கத்ைத
வ�ட்ெடாழிப்பவர்க�க்� அ�த்த 15 ஆண்�கள�ல்

உய��ழக்�ம் வாய்ப்� 50%
�ைறகிற�.

உங்கள் இதயத்ைத கவன�த்�க் ெகாள்ளத் �வங்�வதில்
மிக�ம் தாமதம் என்� எ��ம் கிைடயா�.

ேமேல ெசால்லப்பட்ட சில ெசயல்கள் எவ்வள� வ�ைரவாக ஆபத்ைதக் �ைறக்கிற�,
உங்கள் இதய ஆேராக்கியத்ைத எப்ப� ேமம்ப�த்�கிற� என்� ந�ங்கேள வ�யப்பைடவ �ர்கள்.

ேம�ம் தகவ�க்�, அல்ல� அப்பாய�ன்ட்ெமன்ட் ெபற, வ�ைக தா�ங்கள் shc.is/cardio அல்ல� அைழ�ங்கள்  650-723-6459.

ஸ்டான்ஃேபார்� ெஹல்த் ேகர் (stanfordhealthcare.org)  // க்ள �வ்ேலண்ட் கிள�ன�க் (my.clevelandclinic.org)  // அேம�க்கன் ஹார்ட் அேசாசிேயஷன் (heart.org)ஆதாரங்கள் 


