
� ఆ��గ్యం��ౖ శ�ద్ధ  చూప����� �రా్ రం�ంచ����� ఇప�్పడ� స���న సమయం. �ర� ఏ
వయసు్సల� ఉ��్న � గ�ం�ె��ౖ పర్��వం చూ�� పర్మ�ద �ార�ాలను �ెల�సు��వడం 
��వ్�ా గ�ం�ె�� ట� మ��య� ��ట్ � క్ వ�ేచ్ పర్మ����్న త��్గంచు��వచుచ్.

�ర� �ెల�సు���ా�్సన సంగత�ల� ఏ�ట�  

� గ�ం�ె ఆ���ా్య�్న ��ర�గ�పరచు��ం��

� క�ట�ంబ చ��తర్

ఈ సమ����ా�్న �ర� గ�ం�ె జబ�బ్ల 
పర్మ����్న ఎల� త��్గంచవచచ్�� �����ౖ 
సల�లను అం��ంచ����� � ఆ��గ్య 
సంరక్షణ పర్��త ఉప���ంచవచుచ్.

ప�ర�ష�ల� మ��య� మ��ళలక�
గ�ం�ె�� ట� లక్షణ�ల అనుభవం ��ధ

ర�ాల��ా ఉండవచుచ్.  

ప�ర�ష�ల� ��� ���ి్ప ల��� ఒ�్త��, ల��� 
ఎడమ �ే�ల� అ��కర్యం వంట� లక్షణ�లను 
అనుభ�ం�ే అవ�ాశం ఎక�క్వ�ా ఉంట�ం��.

�ీ్త �ల� ఊ�ి�� ఆడక�� వడం, ��ల్ -వంట� 
లక్షణ�ల�, మ��య� ��ను్న ల��� ��డ 
���ి్ప� అనుభ�ంచవచుచ్.

��గలక్షణ�ల�

�ర� ధూమ�ానం
�ే���ా����ె, �ర�
మ���య��.

50 ఏళళ్ వయసుక� మ�ం�ే మ���యం��
ధూమ�ానం ��న�ా��ం�ే వ్యక�్త లక� �� ���్త  
50 ఏళళ్ వయసుక� మ�ం�ే ధూమ�ానం 

మ������ వ్యక�్త ల� �ాబ� �� 15 సంవత్స�ాలల�
మరణ�ం�ే పర్మ�దం 50% తక�క్వ.

��డ్ �ట్ �న���్న ��లక� 
���్న �ార�ల్  ప���తం �ేయం��.

�ాచు��ట�డ్ ��వ�వ్, ట�ర్ న్్స 
��వ�వ్ల�, ఉప�్ప, మ��య� చ��క్ర 

�ాడ�కను ప���తం �ేయం��.

ప���త�లను
��ట్ �ేయం��

• అ��క రక్త �� ట�
• అ��క LDL (�ెడ�) ��ల��ాట్ � ల్
• అ��క బల్డ్ �గర్
అ��క సంఖ్యల� � గ�ం�ె జబ�బ్ల 
పర్మ����్న ��ంచు���.

� నంబర�ల్
� గ�ం�ె ఆ���ా్య�్న అంచ��

��య����� అ��క ప��క్షల� తవ్ర�ా
మ��య� సులభం�ా ఉంట��.

�ర� చూడవల�ిన సంఖ్యల� ఏ�?

����ట����యన్ ఆ�రం
పర్య�్నంచం��

��న్నక� బదుల��ా, ఆ�వ్ 
నూ�� ఉప���ంచం��.

అంట� ఎక�క్వ క�ర�ాయల�, 
పండ�ల్ , �న్్స, నట్్స, మ��య� 

హ� ల్ ����్యల� �నడం అ� అరథ్ం.

మ��ంత సమ���రం ��సం, ల��� అ�ా్ప�ంట�మ్ంట్ �సు��వడం ��సం, సంద��శ్ంచం�� shc.is/cardio ల��� �ాల్ �ేయం�� 650-723-6459.

గుం� జబు�లను ���ంచడం  

మ�ల�ల� ��ల్�ాల్ ండ్ ��ల్�క్(stanfordhealthcare.org) //�ాట్ ��ఫ్ర్డ్ ��ల్్త  ��ర్

� హృదయం ��సం
�ా్యయ�మం �ేయం��  

పర్���� క�మం తప్పక�ం�� �ా్యయ�మం 
�ే�ినట��ట్�ే �జ���న మ�ర�్ప క��ిసు్త ం��.

��ంప�డ� క�కక్ను �ాక్ �సుక���ళళ్డం, 
��ట ప� �ేయడం, ��ట�ల్  ఎకక్డం 

వంట� �ార్యకల��ాల� � గ�ం�ె 
ఆ���ా్య��� స�యం �ేసు్త ం��.

���ాల�

ల�బ�ల్
చదవం��

�� ష�ా�ర ల�బ�ల్ లను మ�ఖ్యం�ా 
�రా్ ��స్ �ే�ిన ఆ��ాల ��ౖగల 
ల�బ�ల్ లను త�� �ేయం��.

రక్త �� ట�

అ��కం

ల���
140+ 

90+ 

��రమ్ల్

మ��య�
<120

<80

బ�రడ్ర్ ల�ౖన్

120–139

80–89
ల��� 

�ా�ిట్ంగ్ బల్ డ్ ష�గర్
��రమ్ల్ మధు��హంమ�ందునుం�ఉన్న-మధు��హం

60–99
MG/DL

100–125
MG/DL

≥126
MG/DL

�త్తం ��ల��ాట్ � ల్

ఉత్తమం

బ�రడ్ర్ ల�ౖన్

అ��కం

<200 MG/DL

200–239 MG/DL

240+ MG/DL

 � హృదయం గ���ం� శ�ద్ధ  వ��ంచ����� ఇప�్ప��ం�ా ఆలస్యం �ాల�దు.
��ౖన ����క్న్న ���్న చర్యల� � పర్మ����్న ఎంత తవ్ర�ా త��్గం�, � గ�ం�ె ఆ���ా్య�్న ��ర�గ�పర��ా్త � అ� �ర� ఆశచ్ర్య�� వచుచ్.

ఒక సంవత్సరం �ాట� �ర�
ధూమ�ానం �ేయక�ం�� ఉంట�,

ఆ త�ావ్త �ర� � గ�ం�ె
�� ట� పర్మ����్న

త��్గం�న�ా����ర�.
50%

 అ����కన్ �ర్ట్ అ�� �ి��షన్(my.clevelandclinic.org) // (heart.org)


