
அது என்ன?
இதயம் மற்றும் பக்கவாத ச�ாதன்ன எனபது 
பினவருபவர்களுககுாியது:
• 45 வயது மற்றும் அதற்கு சமற்பட்டவர்களுககு 

(பூரவ குடியி்னர (Aboriginal) மற்றும் ்டாரஸ் 
ஜல�நதி தீவி்னர (Torres Strait Islander) -்களுககு 35 
வயது மற்றும் அதற்கு சமல்)

• மாரன்டப்பு, இதயததில் பிரச�ின்ன்கள் அல்லது 
பக்கவாதம் சபான்றனவ இதுவனர வராமல் 
இருப்பவர்களுககு

இநத ச�ாதன்னககு நீங்கள் உங்கள் உள்ளூர 
மருததுவர அல்லது ச�விலியனரப் பாரக்கலாம்.
உங்களுககு எவவளவு அபாயம் இருக்கி்றது எனபனதத 
சதாிநதுச்காள்ள, அவர்கள் இரததப் பாிச�ாதன்ன்கள் 
ச�ய்து, உங்களி்டம் பினவருவ்னவற்ன்றப் பற்்றிக 
ச்கடபார்கள்: 

அது ஏன முக்கியம்?
மாரன்டப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படுவது மி்கவும் 
சமா�மா்ன வினளவாகும். அதது்டன அது உங்கள் 
வாழகன்கயில் ஒரு சபாிய தாக்கதனத ஏற்படுததும். 

உங்கள் மருததுவர அல்லது ச�விலியர உங்களுககு 
மாரன்டப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்்கா்ன 
ஒடடுசமாதத வாய்ப்னபக ்கண்டுபிடிக்க ஒரு அபாயக 
்கணிப்பான்னப் பயனபடுததககூடும்.

www.cvdcheck.org.au

உங்கள் அபாயதனதக குன்றக்க நீங்கள் என்ன 
ச�ய்யலாம் எனபனதப் பற்்றி அவர்கள் உங்களி்டம் 
சப�ககூடும். இதில் மருநது்கனள எடுததுகச்காள்வதும் 
அ்டஙகும்.

நீங்கள் இதயம் மற்றும் பக்கவாத 
ச�ாதன்ன ச�ய்துவிடடீர்களா?
மாரன்டப்பு அல்லது பக்கவாதததிலிருநது தடுக்க உதவும் முதல் படி

Tamil

உங்கள் வயது

நீாிழிவு

இரதத அழுததம்

உங்கள் என்ட

எவவளவு தூரம் 
உங்களால் ந்கர 
முடியும்

நீங்கள் 
புன்கபிடிப்பீர்களா

�ிறுநீர்க சநாய்

ச்காழுப்பு 

என்ன 
�ாப்பிடு்கி்றீர்கள்

உங்கள் குடும்ப 
வரலாறு

ச�யல்படுததவும்
✔	 உங்கள் மருததுவர அல்லது 

ச�விலியாி்டம் ஒரு �நதிப்பு ஏற்பாடு 
ச�ய்துச்காள்ளவும்

✔	 இதயம் மற்றும் பக்கவாத ச�ாதன்ன 
ச�ய்யும்படி ச்கடடுக ச்காள்ளவும்

✔	 இநத துண்டு சவளியீடன்ட உங்களு்டன 
ச்காண்டு ச�ல்லவும்

✔	 உங்களுககு உதவககூடிய ஏதாவது 
உள்ளூர நி்கழச�ித திட்டங்கனளப் பற்்றிக 
ச்கட்கவும்

✔	 உங்களுக்கா்கவும், நீங்கள் 
சந�ிப்பவர்களுக்கா்கவும் இனதச 
ச�ய்யவும்

ஏசதா தவறு சநரநதிருக்கி்றது எனபதற்்கா்ன 
முதல் அ்றிகு்றியா்க மாரன்டப்பு அல்லது 
பக்கவாதம் இல்லாதிருககுமாறு பாரததுக 
ச்காள்ளவும்.



© 2016 National Heart Foundation of Australia, ABN 98 008 419 761

இநத சவளியீடு CON-155.V2-ஐ அடிப்பன்டயா்கக ச்காண்்டது. அபாயக ்காரணி்கனள அ்றிநது ச்காள்ளவும்.
பயனபாடடு விதி்கள்: இநத உள்ள்டக்கம் சபாதுத த்கவல்்கள் மற்றும் ்கல்வி சநாக்கங்களுக்கா்க மடடும் உருவாக்கப்படடுள்ளது. இது மருததுவ ஆசலா�ன்னனயக ச்காண்்டதல்ல. சு்காதாரப் 
பிரச�ின்ன உங்களுககு இருநதாசலா அல்லது இருப்பதா்க �நசத்கம் இருநதாசலா தயவுச�ய்து உங்கள் சு்காதாரப் பராமாிப்பு வழஙகுநாி்டம் ்கலநதாசலா�ிக்கவும். வழங்கப்பட்ட சு்காதாரத 
த்கவல் Heart Foundation (இதய அ்றக்கட்டனள)-ல் உருவாக்கப்பட்டது. சமலும் இது சுதநதிரமா்ன ஆய்வு மற்றும் எழுதப்படும் �மயததில் ்கின்டதத அ்றிவியல் �ானறு சபான்றவற்ன்ற 
அடிப்பன்டயா்கக ச்காண்்டது. இது மூன்றாம் தரப்பி்னாின ஒததுனழப்பு மற்றும் உாிமததின அடிப்பன்டயில் மூன்றாம் தரப்பி்னரால் வழங்கப்பட்ட த்கவல்்கள் சபான்றனவ உள்ளிட்ட, ஆ்னால் 
இனவ மடடுசம அல்லாத, பல்சவறு ஆதாரங்களி்டமிருநது சப்றப்படடு, உருவாக்கப்படடுள்ளது. இது எநத அனமப்பு, தயாாிப்பு அல்லது ச�னவக்கா்ன அங்கீ்காரம் அல்ல.
இநதத த்கவலின உள்ள்டக்கதனதத தயார ச�ய்வதில் மிகுநத ்கவ்னம் ச�லுததப்படடிருநதாலும், National Heart Foundation of Australia, அதன ஊழியர்கள் மற்றும் �ம்பநதப்பட்ட அனமப்பு்கள் 
எதுவும், இதத்கவனலசயா அல்லது அதன துல்லியம், ந்டப்புநினல மற்றும் முழுனமததனனமனய நம்பி ஏற்படும் எநதவிதமா்ன இழப்பு அல்லது ச�தம் உள்ளிட்ட எநதப் சபாறுப்புக்கனளயும் 
ஏற்றுகச்காள்ள முடியாது. 
இநதத த்கவல் மூன்றாம் தரப்பி்னாின நி்கழச�ித திட்டங்கள் அல்லது த்கவல்்களில் ்காணப்ப்டலாம் (நி்கழச�ிப் னப்கள் அல்லது விளம்பரங்கள் ச்காண்்ட சதாகுதி உள்ளிட்ட, ஆ்னால் இனவ 
மடடுசம அல்லாத). அத்னால் இது National Heart Foundation of Australia மூலம் இததன்கய மூன்றாம் தரப்பி்னாின சபாருட்கள் அல்லது த்கவல்்கள் உள்ளிட்ட அனமப்பு்கள், தயாாிப்பு்கள் 
அல்லது ச�னவ்களுக்கா்ன ஒரு அங்கீ்காரம் அல்லது பாிநதுனர எனறு சபாருள்ப்டாது. National Heart Foundation of Australia இன சபாருட்கள் மற்றும் த்கவல்்கனளப் பயனபடுததும் பி்ற 
நபர்கள் அல்லது அனமப்பு்கள்தாம் அதன பினவினளவு்களுககுப் சபாறுப்பாவார்கள். 
இநத த்கவல்்களின முழு உள்ள்டக்கங்கள் பதிப்புாினமப் பாது்காப்புககு உடபட்டனவ. அனுமதி்கள் பற்்றிய வி�ாாிப்பு்கள் copyright@heartfoundation.org.au என்ற மு்கவாிககு அனுப்பப்ப்ட 
சவண்டும்.

CON-181-TAM

உங்கள் இதயதனத ஆசராக்கியமா்க 
னவததுக ச்காள்வது எப்படி

புன்கபிடிப்பனத நிறுதத 
 உதவினய நா்டவும்

✔
மி்கவும் சுறுசுறுப்பா்க இருக்கவும்

✔
உங்களுககு நனனம தரும் உணவு்கனள 

உண்ணவும்
✔

மதுனவக குன்றக்கவும்
✔

உங்கள் இரதத அழுததம் மற்றும் 
ச்காழுப்னபப் பாது்காப்பா்ன அளவில் 

னவததிருக்கவும்
✔

உங்கள் நீாிழினவக ்கடடுககுள் 
னவததிருக்கவும்

✔
�மூ்க ஆதரனவத சதடிச ச�ல்லவும்

இதய ஆசராக்கியம் பற்்றிய 
த்கவல்்கள் 
1300 36 27 87 என்ற எண்ணுககு 
சதானலசப�ியில் அனழதது ஒரு சதாழில்முன்ற 
சு்காதார நிபுணாி்டம் சப�வும். Heart Foundation 
(இதய அ்றக்கட்டனள)-இன சு்காதாரத த்கவல் 
ச�னவயா்னது இதய ஆசராக்கியம் மற்றும் 
ஆதரவுச ச�னவ்கள் பற்்றிய த்கவல்்கனள 
வழஙகு்கி்றது.

பக்கவாதம் பற்்றிய த்கவல்்கள் 
1800 STROKE (1800 787 653) என்ற 
எண்ணுககு சதானலசப�ியில் அனழக்கவும். 
StrokeLine - இன சதாழில்முன்ற சு்காதார 
நிபுணர்கள் பக்கவாதத தடுப்பு, �ி்கிசன� மற்றும் 
குணமன்டதல் பற்்றிய த்கவல்்கள் மற்றும் 
ஆசலா�ன்ன்கனள வழஙகுவர. 

சமாழிசபயரததுனரப்பாளர 
சதனவககு 
உங்களுககு ஒரு சமாழிசபயரததுனரப்பாளர 
சதனவப்பட்டால், 131 450 என்ற எண்ணுககு 
சதானலசப�ியில் அனழதது, Heart Foundation 
(இதய அ்றக்கட்டனள) அல்லது Stroke Foundation 
இனணப்பு சவண்டுசம்னக ச்கட்கவும். 


