
ਸਟ੍ਰਕੋ ਦ ੇਜਖੋਮ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ੍ ਕਰਨਾ
ਸਟ੍ਰਕੋ (ਦਦਮਾਗ ਦਾ ਦਰੌਾ) ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਸਟ੍ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਦਮਾਗ ਦੇ ਦਹੱਸੇ ਨ ੂੰ  ਖ ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਵੱਚ ਰ ਕਾਵਟ੍ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ 
ਭਰਪ ਰ ਖ ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ, ਦਦਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰਨਾ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖ ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਦਦਮਾਗ ਦਾ ਪਰਭਾਦਵਤ ਦਹੱਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਦਜਸ ਨਾਲ ਅਪੂੰਗਤਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕੋ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਕਉਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਤ ਹਾਡਾ ਦਦਮਾਗ ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਜੂੰ ਨਾ ਦਜ਼ਆਦਾ 
ਦਚਰ ਿੂੰਦ ਰਦਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਦਦਮਾਗ ਦੇ ਦਜ਼ਆਦਾ ਸੈੱਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤ ਰੂੰ ਤ 911 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਿਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟ੍ਰ ਤ ਹਾਡੇ ਦਦਮਾਗ ਦਵੱਚ ਖ ਨ ਦੇ 
ਪਰਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਖ ਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਤ ਰੂੰ ਤ ਿਾਅਦ ਦਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

TIA ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਟਂ੍ ਇਸਕੀਦਮਕ ਅਟੈ੍ਕ (TIA) ਇੱਕ “ਦਮਨੀ-ਸਟ੍ਰੋਕ” ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ 
ਦਿਨਾਂ ਦਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। TIAs ਕ ਝ ਦਮੂੰ ਟ੍ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ 24 ਘੂੰ ਦਟ੍ਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ 
TIA ਦਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਦਕ TIA ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਅੂੰਤ ਦਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

TIA ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਕਉਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਇੱਕ TIA ਗੂੰਭੀਰ ਦਚਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹੈ ਦਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਅਦ ਦਵੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। TIA ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ 
ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਚੂੰ ਨਹ  ਇੱਕੋ ਦਜਹੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਕੀ ਲੱਛਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਦਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰੇ ਦਕ ਇਨਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਦਵੱਖ ਦਵੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਦਮਲੇਗੀ।

ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਕੋ ਨ ੂੰ  ਦਕਵੇਂ ਰਕੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤ ਹਾਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦਜੂੰ ਨੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ TIA ਹਣੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਖ ਸ਼ਦਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, 80% ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਦੋਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕੂੰ ਟ੍ਰਲੋ 
ਦਵੱਚ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜਹੋ।

ਜਖੋਮ ਦ ੇਕਾਰਕ ਦਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤ ਸੀਂ ਕੂੰ ਟ੍ਰਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ
ਉਮਰ: ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਜਵੇਂ-ਦਜਵੇਂ ਤ ਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਸਟ੍ਰੋਕ (ਲਗਭਗ 2/3) 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਵੱਚ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਦਲੂੰ ਗ: ਮਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹ ੂੰ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਲਗਭਗ ਿਰਾਿਰ ਜੋਖਮ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਸਲ: ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮ ਲ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ, ਚੀਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਵਰਾਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਵੱਚ ਆਮ ਆਿਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 
ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰਸ਼ੈਰ, ਡਾਇਦਿਟ੍ੀਜ਼, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਤੀਤ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰਕੋ ਦਾ ਦਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਪਛਕੋੜ: ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਦਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰ (ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ, ਿੱਚੇ, ਭੈਣ-ਭਰਾ) ਨ ੂੰ  65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਦਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ TIA (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਟਂ੍ ਇਸਕੀਦਮਕ ਅਟ੍ੈਕ): ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ TIA (ਅਕਸਰ ਛੋਟ੍ਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਟ੍ਰੋਕ 
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਰੇ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ TIA ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਰਟ੍ ਐਡਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਫਾਂਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ “You’ve Had a TIA” ਅਤੇ “Taking Control” ਤੋਂ ਅਨ ਕ ਲ ਿਣਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ। 
ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਊਥਵੈਸਟ੍ਰਨ ਓਨਟ੍ਾਰੀਓ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨ ੱਟ੍ਵਰਕ ਦ ਆਰਾ “Women and Stroke” ਤੋਂ ਅਨ ਕ ਲ ਿਣਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸੂੰ ਕਤੇਾਂ 
ਿਾਰੇ ਜਾਣੋ 
Face (ਦਚਹਰਾ) – ਕੀ ਇਹ ਲਟ੍ਕ ਦਰਹਾ ਹੈ? 

Arms (ਿਾਂਹਵਾਂ) – ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚ ੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

Speech (ਿੋਲੀ) – ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ੍ ਜਾਂ ਰੱਲ-ਗੱਡ ਵਾਲੀ ਹੈ? 

Time (ਸਮਾਂ) – ਤ ਰੂੰਤ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

FAST ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਦਕਉਂਦਕ ਤ ਸੀਂ ਦਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਸੀਂ 
ਦਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਓਨਾ ਹੀ ਦਜ਼ਆਦਾ ਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ
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ਜਖੋਮ ਦ ੇਕਾਰਕ ਦਜਨਹ ਾਂ ਿਾਰ ੇਤ ਸੀਂ ਕ ਝ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਤਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ: ਤਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਧ ੂੰ ਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿੂੰ ਦ ਧਮਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਤਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਦਨਰੋਧ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਮਾਈਗਰੇਨ ਦਸਰ-ਦਰਦ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੀ ਖ ਰਾਕ: ਚਰਿੀ, ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਖ ਰਾਕਾਂ, ਪਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਭਾਰ 
ਵਧਣ ਅਤੇ ਡਾਇਦਿਟ੍ੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਡੀਅਮ/ਨਮਕ: ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ 75% 
ਨਮਕ ਿਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋ੍ਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਪਰੋਸੈਸ/ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਰਫ ਲਗਭਗ 
10% ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਮਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਦਿਟ੍ੀਜ਼, ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ 
ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 88 ਸੈਂਟ੍ੀਮੀਟ੍ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 102 ਸੈਂਟ੍ੀਮੀਟ੍ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਘੇਰਾ: ਦਜਵੇਂ-ਦਜਵੇਂ 
ਕਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹਾਈ 
ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡਾਇਦਿਟ੍ੀਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਿ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਪਰਤੀ ਦਦਨ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਡਰੂੰ ਕ ਲੈਣ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਡਰੂੰ ਕ/ਮਰਦਾਂ ਲਈ 
ਹਫ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਡਰੂੰ ਕ) ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਮਨੋਰੂੰਜਨ/ਸੜਕ ਤੋਂ ਦਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਵੱਚ 
ਸਰੀਰਕ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਖ ਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 
ਦਵੱਚ ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ਼, ਐਥੇਰੋਸਕਲੇਰੋਦਸਸ (ਧਮਣੀ ਦਵੱਚ ਪਲੇਕ ਜਮਹਾਂ ਹਣੋੀ), ਖ ਨ ਦਵੱਚ ਵਦਧਆ ਹਇੋਆ 
ਦਚਪਦਚਪਾਪਣ, ਅਤੇ ਦਦਲ ਦਵੱਚ ਥੱਕੇ ਿਣਨ ਦਾ ਜਖੋਮ। ਸਟ੍ਰਕੋ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵੱਚ 
ਕੋਕੀਨ, ਐਮਫੈਟ੍ਾਮਾਈਨ, ਐਕਸਟ੍ੀਸੀ, ਹੈਰੋਇਨ/ਅਫੀਮ ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ, PCP, LSD, ਅਤੇ ਕੈਨਾਦਿਸ/ਮੈਦਰਵਾਨਾ 
(ਚਰਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ/ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈ੍ਨਸ਼ਨ): ਇਸ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨ ੂੰ  "ਮਦਹਸ ਸ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ" ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 
ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ੍ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦਦਲ ਦੀ ਅਦਨਯਦਮਤ ਧੜਕਣ (ਐਦਟ੍ਰਅਲ ਫਾਈਦਿਰਲੇਸ਼ਨ): ਇਹ ਸਦਥਤੀ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਦਲ ਦਵੱਚ ਖ ਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ ੱਟ੍ ਕੇ ਦਦਮਾਗ ਨ ੂੰ  ਖ ਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦਵੱਚ ਰ ਕਾਵਟ੍ ਿਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਦਿਟ੍ੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਿਲੱਡ ਸ਼ ਗਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨਾੜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ 
ਪਹ ੂੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਣਾਅ: ਤਣਾਅ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਗੈਰ-ਦਸਹਤਮੂੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰਨਾਂ (ਸ਼ਰਾਿ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੈਰ-
ਦਸਹਤਮੂੰਦ ਖ ਰਾਕ, ਆਦਦ) ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟ੍ਾਪਾ, ਦਚੂੰ ਤਾ ਅਤੇ 
ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ: ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਖ ਨ ਦਵੱਚ ਚਰਿੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂੰ ਧਾਂ 
'ਤੇ ਚਰਿੀ (ਪਲੇਕ) ਿਣਦੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਖ ਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭ ਦਨਰੋਧ/ਹਾਰਮੋਨ ਦਰਪਲੇਸਮੈਂਟ੍ ਥੈਰੇਪੀ (HRT): ਗਰਭ-ਦਨਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ HRT

ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਵਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ 
ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਜਖੋਮ ਨ ੂੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ 
ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ

• ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਤਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਗਜ਼
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੱਕੋ।

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ੍-ਘੱਟ੍ 30 ਦਮੂੰ ਟ੍ ਲਈ
ਕਸਰਤ ਕਰੋ।

• ਇੱਕ ਦਸਹਤਮੂੰਦ ਖ ਰਾਕ ਖਾਓ ਦਜਸ ਦਵੱਚ
ਲ ਣ ਘੱਟ੍ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ ਡ ਗਾਈਡ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਤੀ ਦਦਨ 1-2 ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਤੋਂ 
ਘੱਟ੍ ਦਮਆਰੀ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

• ਇੱਕ ਦਸਹਤਮੂੰਦ ਭਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

• ਸਾਲ ਦਵੱਚ ਘੱਟੋ੍-ਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ
ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

• ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੈ੍ਸਟ੍ ਕਰਵਾਓ ਦਕ ਤ ਹਾਡੇ
ਦਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ (ਐਦਟ੍ਰਅਲ
ਫਾਈਦਿਰਲੇਸ਼ਨ)।

• ਆਪਣੇ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਕੂੰਮ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਡਾਇਦਿਟ੍ੀਜ਼ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋ।

• ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਦਵੱਚ ਰੱਖੋ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ

ਅਨ ਸਾਰ ਲਵੋ।
• ਸਟ੍ਰੋਕ/TIA ਦੇ ਦਚਤਾਵਨੀ ਦਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋ।

ਜ ੇਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤ ਰੂੰ ਤ ਹਸਪਤਾਲ
ਪਹ ੂੰ ਚੋ। ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ। 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ www.heartandstroke.ca 'ਤੇ ਜਾਓ 
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