
Што е тоа?
Проверката на опасноста од срцев напад  
и мозочен удар е за луѓе кои:
• се на возраст од 45 и повеќе години (35 и 

повеќе за Абориџини и луѓе од островите 
Торес Стреит)

• претходно немале срцев напад, срцеви 
проблеми или мозочен удар.

Може да појдете кај вашиот локален лекар или 
медицинска сестра за да ви ја направат оваа 
проверка.

За да утврдат на колкава опасност сте изложени, 
тие ќе ви направат проверки на крвта и ќе 
поразговараат со вас во врска со следните 
работи:

Зошто е важно ова?
Ако имате срцев напад или мозочен удар, 
тоа е многу сериозна работа и ќе има 
големо влијание врз вашиот живот.

Вашиот лекар или медицинската сестра може 
да го употребат пресметувачот на опасноста за 
да утврдат колкави се вашите општи шанси да 
добиете срцев напад или мозочен удар.

www.cvdcheck.org.au

Тие може да поразговараат со вас за тоа што 
може да направите за да ја намалите опасноста. 
Тоа може да вклучува и пиење на лекови.

Дали сте ја провериле опасноста 
од срцев напад и мозочен удар?
Вашиот прв чекор што ќе ви помогне да спречите срцев 
напад или мозочен удар

Вашата 
возраст

Шеќерна  
болест

Крвниот 
притисок

Вашата 
телесна 
тежина

Колку се 
движите

Дали пушите 

Заболување  
на бубрезите

Холестеролот 
(мастите во 
крвта)

Што јадете

Вашата 
семејна 
историја

Преземете дејствија

✔	 Закажете преглед кај вашиот 
лекар или медицинска сестра

✔	 Побарајте да ви направат 
проверка на срцето и на 
опасноста од мозочен удар

✔	 Понесете ја книшкава со себе

✔	 Распрашајте се дали има некои 
локални програми што можат да 
ви помогнат

✔	 Сторете го тоа заради себе и 
заради вашите најмили

Не дозволувајте срцевиот напад или 
мозочниот удар да бидат првиот знак 
дека нешто не е во ред.

Macedonian
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Како да си го  
зачувате срцето здраво

За информации во врска со 
здравјето на срцето
Јавете се на 1300 36 27 87 за да разговарате 
со професионален здравствен работник. 
Информативната служба на Heart 
Foundation дава информации за здравјето  
на срцето, како и услуги за поддршка.  

За информации во врска со 
мозочниот удар 
Јавете се на 1800 STROKE (1800 787 653). 
Професионалните здравствени работници на 
StrokeLine даваат информации и совети за 
тоа како да се спречи мозочниот удар, како  
да се лекуваат последиците и како да  
се закрепне по мозочен удар.

За преведувач
Јавете се на 131 450 ако ви треба 
преведувач и побарајте ја Heart Foundation 
или Stroke Foundation.

Побарајте помош за да  
престанете да пушите 

✔
Бидете поактивни

✔
Јадете храна што е добра за вас

✔
Намалете го пиењето алкохол

✔
Одржувајте ги вашиот крвен 
притисок и холестеролот на 

безбедно ниво
✔

Водете грижа за вашата  
шеќерна болест

✔
Побарајте општествена поддршка


