Pagbabawas ng Panganib
sa Stroke
ANO ANG STROKE?
Ang stroke ay nagaganap kapag ang suplay ng dugo sa bahagi ng utak ay
naabala. Kung walang dugo na mayaman sa oxygen, ang mga selula ng utak
ay magsisimulang mamatay. Kung ang suplay ng dugo ay hindi naibalik, ang
apektadong bahagi ng utak ay namamatay, na nagiging sanhi ng
pagkabalda o kamatayan.
BAKIT ISANG EMERHENSIYA ANG STROKE?
Ang iyong utak ang nagkokontrol sa lahat ng bagay sa iyong katawan. Mas lalong
matagal maputol ang suplay ng dugo mas maraming mga selula ng utak ang
maaaring mamatay. Tumawag sa 911, o iyong lokal na numero ng emerhensiya
kaagad, upang mabilis na makakuha ng tulong. Maaari kang bigyan ng mga
doktor ng gamot na nagpapaputok ng namuong dugo upang matulungang ibalik
ang pagdaloy ng dugo sa iyong utak, ngunit ang gamot na ito ay dapat ibigay
kaagad pagkatapos ng stroke. Huwag maghintay. Tumawag sa 911.
ANO ANG TIA?
Ang transient ischemic attack (TIA) ay isang “maliit na stroke”. Tulad ng
isang stroke, maaari itong tumama nang bigla at walang babala. Ang mga
TIA ay tumatagal ng mga ilang minuto o hanggang 24 na oras. Ang
pagkakaiba sa pagitan ng isang stroke at isang TIA ay sa isang TIA ang mga
sintomas ay umaalis sa kalaunan.
BAKIT ISANG EMERHENSIYA ANG TIA?
Ang TIA ay isang seryosong babala na ikaw ay maaaring magkaroon
kinamamayaan ng isang stroke. Ang TIA at stroke ay nagbabahagi ng
magkaparehong mga senyales. Huwag hintaying makita ang mga sintomas
na mawala. Huwag pag-isipan na mag-isa kung ano ang nagiging sanhi ng
mga ito. Tumawag sa 911. Kahit na umalis ang mga mga sintomas mahalaga
na malaman ng doktor kaagad kung ano ang naging sanhi ng mga sintomas
na ito. Ito ay makakatulong upang maiwasan ang stroke sa hinaharap.
MAAARI KO BANG MAPIGILAN ANG ISANG STROKE?
Mas maraming mga kadahilanan sa panganib na mayroon ka, mas malaki
ang iyong panganib ng isang stroke o TIA. Sa kabutihang palad, hanggang sa
80% ng mga stroke ay maaaring maiwasan. Karamihan sa mga kadahilanan sa
panganib ay nasa loob ng iyong kontrol. Magbasa pa upang malaman kung
ano ang maaari mong gawin upang mabawasan ang iyong panganib.
MGA KADAHILANAN SA PANGANIB NA HINDI MO MAAARING MAKONTROL
EDAD: Ang stroke ay maaaring mangyari sa anumang edad. Habang ikaw ay tumatanda ang iyong panganib ng stroke
ay tumataas. Ang karamihan sa mga stroke (halos 2/3) ay nangyayari sa mga taong nasa edad na 65 na taong gulang.
KASARIAN: Ang mga lalaki ay nasa mas mataas na panganib ng stroke kaysa sa mga babae hanggang sila ay makarating sa
menopause. Pagkatapos ng menopause, ang kababaihan at kalalakihan ay nasa halos magkapantay na panganib ng stroke.
ETNISIDAD: Ang mga Katutubong tao ng Hilagang Amerika, pati na rin mga tao sa Aprika, Tsino, Latinong Amerikano,
o Timog Asyanong pamana, ay mukhang may mataas na mga antas na magkaroon ng alta presyon, diyabetes, at/o
kolesterol kaysa sa pangkalahatang populasyon. Samakatuwid, sila ay nasa mas mataas na panganib ng stroke.
KASAYSAYAN NG PAMILYA: Mayroon kang mas mataas na panganib ng stroke kung ang isang malapit na miyembro ng
pamilya (magulang, anak, kapatid) ay nagkaroon ng isang stroke bago ang edad na 65.
NAUNANG STROKE o TIA (Transient Ischemic Attack): Kung ikaw magkaroon ng isang stroke o TIA (madalas na
tinatawag na maliit na stroke) ang iyong panganib ng pagkakaroon ng isang stroke ay mas mataas.
Ang nilalaman sa ano ang Stroke at TIA ay hinango mula sa “You’ve Had a TIA (Nagkaroon Ka ng isang TIA)”, at “Taking Control
(Pagkuha ng Kontrol)” ng Heart and Stroke Foundation of Canada.
Ang nilalaman ng mga kadahilanan sa panganib ay hinango mula sa “Women and Stroke (Kababaihan at Stroke)” ng Southwestern
Ontario Stroke Network

MGA KADAHILANAN SA PANGANIB NA MAYROON
KANG MAAARING MAGAWA
PANINIGARILYO: Ang paninigarilyo at paglangkap ng usok sa sigarilyo at hininga
ng mga naninigarilyo ay kapwa humahantong sa alta presyon at baradong mga
arterya. Ang iyong panganib sa stroke ay higit pang mas mataas kung ikaw ay
naninigarilyo at umiinom ng pildoras na pangkontrol sa pagbubuntis o
nagsisigarilyo at nakakakuha ng mga sakit sa ulong migraine.
HINDI MAGANDANG DIYETA: Ang mga diyetang mataas sa taba, asukal,
naproseso o maaalat na pagkain ay nagpapataas sa panganib ng alta presyon,
pagtaas ng timbang at diyabetes.
SODIUM/ASIN: Ang patuloy na pagkain ng maaalat na pagkain ay nagpapataas sa
presyon ng dugo. Halos 75% ng asin na kinakain ay nagmumula sa pagkain sa labas
o mula sa naproseso/nakapaketeng pagkain sa tindahan ng groseri. Halos 10%
lamang ang nanggagaling mula sa paggamit ng asin sa mesa o habang nagluluto.
KULANG SA EHERSISYO: Ito ay maaaring magresulta sa nadagdagang panganib para
sa alta presyon, diyabetes, pagtaas ng timbang at mataas na mga antas ng stress.
SUKAT NG BAYWANG NA MAHIGIT SA 88CM PARA SA MGA BABAE AT 102CM
PARA SA MGA LALAKI: Habang lumalaki ang sukat ng baywang gayun din ang
panganib sa stroke. Ang sobrang timbang ay maaaring humantong sa alta
presyon, mataas na kolesterol at diyabetes.
PAGKONSUMO NG ALKOHOL: Ang pag-inom ng higit sa 2 mga inumin bawa’t
araw (hanggang sa 10 pinakamaraming mga inumin bawa’t linggo para sa mga
babae/15 mga inumin sa isang linggo para sa mga lalaki) ay nagpapataas sa
panganib ng stroke.
PANLIBANGANG PAGGAMIT NG DROGA: Ang paggamit ng panlibangan/droga sa
kalye ay maaaring maging sanhi ng mga pisikal na reaksyon sa iyog katawan tulad
ng isang matalim na pagtaas sa presyon ng dugo, mga pulikat o pamamaga sa
mga daluyan ng dugo, atherosclerosis, nadagdagang kalagkitan ng dugo, at
nadagdagang peligro sa pamumuo ng mga nabuong dugo sa puso. Kabilang sa
mga droga na nauugnay sa pagtaas ng panganib sa stroke ay cocaine,
amphetamines, ecstasy, heroin/opioids, PCP, LSD, at cannabis/marijuana.
HINDI NASURI/HINDI NAKONTROL NA ALTA PRESYON (SOBRANG TENSYON O
HYPERTENSION): Ang mahalagang kadahilanan sa panganib na ito ay maaaring
hindi “maramdaman” kaya marami sa mga tao ay hindi nalalaman na mayroon sila
nito. Kapag ginamot at nakontrol, ang panganib ng stroke ay bumababa.
HINDI NASURI O HINDI GINAMOT NA IREGULAR NA PAGTIBOK NG PUSO (ATRIAL
FIBRILLATION): Ang kundisyong ito ay humahantong sa pamumuo ng dugo na
mabuo sa puso na maaaring makasira, makagambala sa pagdaloy ng dugo sa utak
at maging sanhi ng stroke.
DIYABETES, LALO NA KUNG HINDI NAKONTROL: Ang mataas na antas ng asukal
sa dugo ay nakakasira sa mga arterya at maaaring humantong sa alta presyon.
STRESS: Ang matataas na antas ng stress ay nauugnay sa hindi malusog na mga
modelo ng estilo ng pamumuhay (nadagdagang paggamit ng alkohol, hindi
magandang diyeta, atbp). Ang stress ay maaaring humantong sa alta presyon, labis
na pagtaba, pagkabalisa at depresyon.
MATAAS NA KOLESTEROL: Ito ang taba sa iyong dugo. Ang mataas na mga antas ng
kolesterol ay humahantong sa pagkabuo ng taba (plaque) sa mga pader ng arterya,
na nagpapakitid sa daan na daluyan ng dugo at pinatataas ang panganib sa stroke.
PANGKONTROL SA PAGBUBUNTIS/HORMONE REPLACEMENT THERAPY (HRT): Ang
mga pildoras na pangkontrol sa pagbubuntis at HRT na may estrogen ay nagpapataas
sa panganib ng stroke. Kausapin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang
pangkalusugan para malaman ang pinakamhusay na opsyon para sa iyo.

ANO ANG MAAARI MONG
GAWIN UPANG MABAWASAN
ANG IYONG PANGANIB
• Kung ikaw ay naninigarilyo o

gumagamit ng droga, gumawa ng
mga hakbang upang huminto.

• Mag-ehersisyo ng hindi bababa sa
30 minuto araw-araw.

• Kumain ng isang nakalulusog na

diyeta na mababa sa asin at sundin
ang Patnubay ng Canada sa Pagkain.

• Limitahan ang pag-inom ng alkohol sa

1-2 pamantayang sukat bawa’t araw at
mas kaunti sa 10 bawa’t linggo.

• Kamtin at magpanatili ng isang
malusog na timbang.

• Magpatingin ng iyong presyon ng
dugo kahit minsan sa isang taon.
• Magpasuri upang makita kung ikaw
ay may hindi karaniwang pagtibok
ng puso (atrial fibrillation).

• Alamin ang mga antas ng iyong

kolesterol at pagsikapan na
panatilihin itong napapamahalaan.

• Kung mayroon kang diyabetes,

makipagtulungan sa isang
tagapagbigay ng pangangalagang
pangkalusugan upang mapanatili
itong napapamahalaan.

• Panatilihin ang mga antas ng stress na
napapamahalaan.

• Inumin ang lahat ng iyong mga gamot
ayon sa reseta.
• Alamin ang mga palatandaang babala
ng stroke/TIA. Magtungo sa ospital
kaagad kung mangyari ito. Huwag
magmaneho. TUMAWAG SA 911.
Makipag-usap sa iyong tagapagbigay
ng pangangalagang pangkalusugan
Bisitahin ang www.heartandstroke.ca

