
સ્ટ્રોકને 
કઈ રીતે 
અટકાવવરો
સ્ટ્રોક થતરો અટકાવવામા ંમદદ મળે તે 
માટે આપ શુ ંકરી શકરો છરો? 
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સાથ ેમળીને આપણ સ્ટ્રોક અંગે કારયાવાહી  
કરી શકીએ છીએ

વાત કરવા માગંરો છરો? 0303 3033 100 પર અમારી 
ગપુત સ્ટ્રોક હલેપ્ાઈનને કૉ્ કરરો.

આપને અમારી અનર પસરિકાઓ પણ ઉપરરોગી ્ાગી 
શકે છે. 

 • અમે આપની સેવામા ંછીએ
 • સ્ટ્રોક શુ ંછે?
 • જરારે સ્ટ્રોક થાર તરારે 
 • સ્ટ્રોક બાદનુ ંજીવન
 • દરકવરી મેળવવાનરો માગયા 

અમારી પાસે ઘણી ઉપરરોગી માદહતી પણ છે.
પસરિકાઓ અને હકીકતપરિકરો મગંાવવા માટે અથવા 
સ્ટ્રોક સવશ ેવધ ુજાણવા માટે કૃપા કરીને 
0303 3033 100 પર કૉ્ કરરો, 
info@stroke.org.uk પર ઈમેઈ્ કરરો અથવા 
stroke.org.uk પર અમારી મુ્ ાકાત ્રો.

અમે ચેદરટી સસં્થા છીએ. અમે જીવન બદ્વા માટે 
આપના સહકાર પર આધાર રાખીએ છીએ.
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પદરચર

અમે માનીએ છીએ કે ઘણા ંસ્ટ્રોક અટકાવી શકાર છે. 
આપને સ્ટ્રોક આવવાનુ ંજરોખમ ઘટા્ડવા માટે આપ 
ઘણી બધી બાબતરો કરી શકરો છરો. આપ કેટ્ીક  
બાબતરો બદ્ી શકતા નથી, જેમ કે આપની ઉંમર, 
તેમ છતા ંજીવનશૈ્ીના સરળ િેરિારરો કરવાથી  
ઘણા ંસ્ટ્રોક અટકાવી શકાર છે.

આ પસરિકા સમજાવ ેછે કે શા માટે આપની 
જીવનશૈ્ીથી આપના પર જરોખમ આવી શકે છે  
અને આપ કઈ રીતે આજે જ સકારાતમક િેરિારરો  
કરી શકરો છરો.

આ પસરિકામા ંઆપ નીચના સવશ ેવાચંી 
શકરો છરો:

 • સ્ટ્રોક શુ ંછે – પાન 4 
 • સ્વાસ્્થરપ્રદ ખરોરાક ્ેવરો – પાન 6 
 • વધારે કસરત કરવી – પાન 8 
 • ધમુ્રપાન બધં કરવુ ં– પાન 9
 • માપસર પીવુ ં– પાન 10
 • તબીબી સસ્થસતઓને  
સનરસંરિત કરવી – પાન 11  

 • મદહ્ાઓ અને સ્ટ્રોક – પાન 13
 • આપ બદ્ી ન શકરો તેવી  
બાબતરો – પાન 14  

 • વધ ુએક સ્ટ્રોક આવવાનુ ંઆપનુ ં 
જરોખમ ઘટા્ડવુ ં– પાન 15 

‘હરોસસ્પટ્ે ઘણા ંબધા ં
પરીક્ષણરો કરાયા અને  
તેમણે જરોયુ ંકે મને 
શ્ેણીબદ્ધ TIA 
(સમસનસ્ટ્રોકસ) આવરા  
હતા.ં મને ખબર ન હતી  
કે આવુ ંયવુાનરોને થઈ  
શકે છે.’
 

ક્ેર સસમપસનને સ્ટ્રોક આવરરો 
તરારે તે 23 વરયાની હતી.
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સ્ટ્રોકની શકંા છે?  
ઝ્ડપી પગ્ા ં્રો. 999 
પર કૉ્ કરરો.

F - ચહરેાની નબળાઈ  
 શુ ંવરસકત સસ્મત   
 કરી શકે છે?
A - હાથની નબળાઈ  
 શુ ંવરસકત બનંે હાથ   
 ઊંચા કરી શકે છે? 
S -  બરો્વાની તક્ીિરો  
 શુ ંવરસકત સ્પષટપણે   
 બરો્ી શકે છે?
T - 999ને કૉ્ કરવાનરો  
 સમર જરો તેમને   
 આમાનંા કરોઈપણ   
 ચચહ્રો હરોર.
 

સ્ટ્રોક શુ ંછે? 

સ્ટ્રોક એ મગજનરો હમુ્રો છે. જરારે નીચેના દ્ારા 
આપના મગજના ભાગ સધુી આવતરો ્રોહીનરો પરુવઠરો 
કપાર છે: 

 • બ્ૉકેજ (ઈશસેમક સ્ટ્રોક), અથવા
 • રકતસ્તાવ (હમેરેજીક સ્ટ્રોક).

જરો આમ થાર તરો, આપનુ ંમગજ તેને જરૂરી 
ઑસકસજન નહીં મેળવ ેઅને મગજના કરોરરો બધં 
થવાની અને મતૃય ુપામવાની શરૂઆત થશ.ે મગજના 
મતૃ કરોરરો દરકવર થતા નથી પરંત ુમગજના અનર 
કરોરરો માટે તેની જગરા ્ેવી શક્ય છે – દરકવરી આ 
રીતે થાર છે.

આપ કરતા ંહરો, અનભુવતા હરો, સવચારતા હરો અને 
રાદ રાખતા હરો તેવી બધી બાબતરોને મગજ સનરસંરિત 
કરે છે, તેથી મગજને નકુસાન થાર તરો આ 
ક્ષમતાઓને અસર થાર છે. અસરગ્રસ્ત ક્ષમતાઓનરો 
આધાર આપના મગજમા ંસ્ટ્રોક ક્યા ંથાર છે તેના પર 
રહે્ રો છે. 

ક્ષચણક ઈશસેમક હમુ્રો 
ક્ષચણક ઈશસેમક હમુ્રો (TIA) કે જે ઘણી વખત 
સમસન-સ્ટ્રોક કહવેાર છે તે તરારે થાર છે જરારે 
ટૂંકા સમર માટે મગજનરો ્રોહીનરો પરુવઠરો 
અવરરોધાર છે. ્ક્ષણરો સ્ટ્રોકને ખબૂ મળતા ંઆવ ે
છે પરંત ુસામાનર રીતે થરો્ડી સમસનટ કે ક્ાકરો 
માટે જ રહ ેછે અને 24 ક્ાકની અંદર સપંણૂયાપણે 
દૂર થઈ જશે. TIAને ક્યારેર અવગણશરો નહીં – 
એ એવુ ંચચહ્ છે કે કંઈક ખરોટંુ છે. હમંેશા 
તાતકાચ્ક તબીબી મદદ મેળવરો.



 5સ્ટ્રોક અટકાવવરો 

સ્ટ્રોક શાનાથી થાર છે? 
સ્ટ્રોક તરારે થાર છે જરારે આપના ્રોહીના પ્રવાહમા ં
કંઈક ગરબ્ડ હરોર - આપનુ ં“પદરભ્રમણ તરંિ”. આના  
બે મખુર મરોટા કારણરો આ છે:  

 • આપની રકતવાદહનીઓ (ધમનીઓ) સકંરોચાવી, 
‘તનેા પર પદાથયા જામવરો’, સખત થવી કે નબળી 
પ્ડવી, અથવા 

 • આપનુ ં્રોહી જાડુ ંથવુ.ં

જરો આપને આ સસ્થસતઓનુ ંજરોખમ હરોર તરો આપને 
સ્ટ્રોક થવાની શક્યતા સૌથી વધારે હરોર છે, દાખ્ા 
તરીકે, જરો આપ મરોટી ઉંમરની વરસકત હરો અથવા જરો 
આપને ચરોક્કસ તબીબી સમસ્રાઓ હરોર જેમ કે ઉચચ 
રકતદાબ અથવા ્ડારાચબટીસ.

જીવનશૈ્ીના પદરબળરો જેમ કે આહાર, આલકરોહૉ્ 
પીવરો, ડ્રગઝ ્ેવા, ધમુ્રપાન, અને આપ કેટ્ા ંસદરિર 
છરો તે પણ આપના જરોખમને અસર કરે છે.

આપ કરી શકરો તેટ્ા ંજરોખમના પદરબળરો બદ્વા 
માટેના પગ્ા ં્ેવાથી આપને સ્ટ્રોક થવાનુ ંઆપનુ ં
જરોખમ ઘટા્ડવામા ંમદદ મળશે.

‘મને સ્ટ્રોક આવરરો હતરો 
કારણ કે મારંુ વજન 
વધારે હત ુ.ં તરારથી મેં 
પાચં સ્ટરોન વજન ગમુાવયુ ં
છે. હુ ંસ્ા્ડ અને િળરો 
રરોજ ખાઉં છ ંઅને ઘણુ ં
વધારે ચાલ ુછ.ં મને સ્ટ્રોક 
આવરા પછી મેં બે ્્ંડન 
મેરેથરોનમા ંભાગ ્ીધરો છે.
 
્ેડસવ્ડ દ્ડસ્ટન,  
સ્ટ્રોકમા ંબચે્ી વરસકત
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સ્વાસ્્થરપ્રદ આહાર ્ેવરો 

સારરો ખરોરાક ્ેવરો એ 
તદુંરસ્ત રકતપ્રવાહ માટે 
આવશરક છે. સારરો આહાર 
આપને સ્ટ્રોક, હૃદર રરોગ 
અને ્ડારાચબટીસ 
અટકાવવામા ંમદદ કરી 
શકે છે. 

મખુર આહાર સમહૂરો 
 
મખુર આહાર સમહૂરોમાથંી સવસવધ ખરોરાક પસદં 
કરરો:

 • િળરો અને શાકભાજી
 • બ્ે્ડ, સસદરરલસ, પાસ્તા કે બટેટા જેવા  

સ્ટાચયાયકુત ખરોરાક
 • માસં, માછ્ી અને અનર પ્રરોટીન 
 • દૂધ, ચીઝ અને દહીં જેવી ્ેડરી પેદાશરો, અને
 • ચરબી તથા ખા્ંડ (પરંત ુઆ બહ ુપ્રમાણમા ં 

્ેશરો નહીં).

સારરો ખરોરાક ્ેવરો
 
િળરો અને શાકભાજીને અપનાવરો
જકં ફૂ્ડથી પેટ ન ભરવાનરો પ્રરતન કરરો. તાજાં િળરો, 
શાકભાજી અને સકૂા મેવા જેવા સ્વાસ્્થરપ્રદ સવકલપરો 
પસદં કરરો.

આપ ેપ્રતરકે દદવસ ેિળરો અન ેશાકભાજીના ઓછામા ં
ઓછા પાચં ભાગનરો ્કરાકં રાખવરો જરોઈએ. એક 
ભાગ ્ગભગ 80 ગ્રામ (રિણ ઔંસ)નરો છે – દાખ્ા 
તરીકે, સિરજન કે નારંગી, નારંગીના રસનરો ગ્ાસ, 
મરોટંુ ગાજર, બ ેબ્રોકરો્ી ફ્રોરેટસ, થરો્ડીક દ્ાક્ષ અથવા 
રિણ ચમચા ંવટાણા.ં

ઓછી ચરબીવાળા પ્રરોટીન પસદં કરરો
્ા્ માસંનરો ઉપરરોગ ઓછરો કરરો – તેને બદ્ે 
માછ્ી, પરોલટ્ી (ચામ્ડી દૂર કરી હરોર તે સાથ)ે, ગેમ 
અથવા શાકાહારી સવકલપરો પસદં કરરો. મરોટાભાગનુ ં
્ા્ માસં સતંપૃત ચરબીનુ ંવધારે પ્રમાણ ધરાવ ેછે, 
જે આપની ધમનીઓ માટે ખરાબ હરોઈ શકે છે.
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આપન ેશરૂઆત કરવામા ં
મદદ માટે સ્વાસ્્થરપ્રદ ખરોરાક 
અન ેસ્ટ્રોક સવશ ેવધ ુમાદહતી 
માટે શા માટે અમારરો સપંકયા 
કરતા નથી? અમને  
0303 3033 100 પર કૉ્ કરરો 
અથવા stroke.org.ukની 
મુ્ ાકાત ્રો.

વધારે િારબર ખાઓ
િારબર વધારે હરોર તેવરો ખરોરાક ્રોહીમા ંચરબીના 
સ્તરરોને સનરસંરિત કરવામા ંમદદ કરે છે. આખા 
અનાજની સસદરરલસ, કાજંી, બ્ાઉન રાઈસ, આખા 
ઘઉંની બ્ે્ડ અને પાસ્તા તથા દચ્રા જેવા અનાજ.

મીઠંુ ઓછ ંકરરો
મીઠાથી રકતદાબ વધે છે. પ્રદરિરા કરે્ા અને િાસ્ટ 
ફૂ્ડ ટાળરો જે બહ ુમીઠંુ ધરાવતા હરોર. આપનાથી શક્ય 
હરોર તરારે તાજરો ખરોરાક ખાઓ અને આપના ખરોરાકમા ં
મીઠંુ ઉમેરવાને બદ્ે તેને વનસ્પસત અને મસા્ા 
વ્ેડ ફ્ેવર કરવાનરો પ્રરતન કરરો.
 
આપ ખાઓ તે ચરબીના પ્રમાણને મરાયાદદત કરરો
આપને આપના આહારમા ંથરો્ડી ચરબીની જરૂર છે 
પરંત ુવધપુ્ડતા પ્રમાણથી આપની ધમનીઓ જામ 
થઈ શકે છે અને વજનની સમસ્રાઓમા ંઉમેરરો થઈ 
શકે છે. આપ જે પ્રમાણનરો ઉપરરોગ કરરો તેને 
મરાયાદદત કરવાનરો પ્રરતન કરરો અને માગયાદરન તથા 
બટરને બદ્ે શાકભાજી, ઓચ્વ, બીજ અને 
સસંગતે્ને વળગી રહરો.

આપનુ ંવજન જુઓ 
 
વધપુ્ડત ુ ંવજન હરોવાથી આપના પર ઉચચ 
રકતદાબ, હૃદર રરોગ અને ્ડારાચબટીસનુ ંજરોખમ 
રહ ેછે જે બધા આપને સ્ટ્રોક થવાનુ ંજરોખમ વધારે 
છે. આપની ઊંચાઈ પ્રમાણે આપ તદુંરસ્ત છરો કે 
કેમ તે શરોધવા માટે આપના જીપીની મુ્ ાકાત 
્રો. સ્વાસ્્થરપ્રદ આહાર અને સનરસમત કસરતથી 
આપને આપનુ ંવજન ઓછ ંકરવામા ંકે સનરસંરિત 
કરવામા ંમદદ મળશે. 
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સનરસમત શારીદરક પ્રવસૃત્ત રકતદાબ ઓછરો કરવામા ં
મદદ કરે છે, ્રોહીની ચરબીનુ ંતદુંરસ્ત સતં ુ્ ન 
બનાવ ેછે અને ઈનસ્યચુ્નનુ ંસનરમન કરવાની આપના 
શરીરની ક્ષમતા સધુારે છે.  

અહીં આપન ેશરૂઆત કરવા માટેની કેટ્ીક દટપસ છે.

 • આપને આનદં આવતરો હરોર તેવી પ્રવસૃત્ત પસદં કરરો 
જેમ કે તરવુ ંઅથવા નાચવુ ં– આપ શુ ંકરરો છરો 
તેનરો કરોઈ િકયા પ્ડતરો નથી જેનાથી આપને હ ૂિં 
અનબુહ્ાતી હરોર અને સહજે શ્ાસ ચ્ડતરો હરોર.

 • તે વધપુ્ડત ુ ંકરશરો નહીં – રિમશ: દદવસમા ં30 
સમસનટ સધુી આવરો. 

 • પહે્ ા ંવૉમયા અપ થાઓ અને બાદમા ંકૂ્  ્ડાઉન 
થાઓ. 

 • કસરત માટે સાથીદાર શરોધરો. 
 • દદવસ દરસમરાન વધારે સદરિર રહરો – ચ્ફટને 

બદ્ે દાદરા ંચ્ડરો અથવા વાહન ચ્ાવવાને બદ્ે 
દુકાન સધુી ચા્ીને જાઓ.

જરો આપે થરો્ડરોક સમર માટે કસરત ન કરી હરોર, 
ખાસ કરીને જરો આપ 40થી વધ ુઉંમરના હરો 
અથવા તબીબી સસ્થસત હરોર તરો, આપ શરૂ કરરો તે 
પહે્ ા ંઆપના ્ડૉકટરની સ્ાહ મેળવરો. જરો આપને 
ચક્કર આવતા હરોર, દુ:ખાવરો થતરો હરોર (ખાસ 
કરીને આપની છાતીમા)ં અથવા જરો આપને શ્ાસ 
્ેવામા ંતક્ીિ પ્ડતી હરોર તરો, કસરત કરવાનુ ં
તાતકાચ્ક બધં કરરો અને આપના ્ડૉકટરને કહરો.

થરો્ડીઘણી સનરસમત 
કસરતથી આપને સ્ટ્રોકનુ ં
જરોખમ અ્ડધુ ંથઈ શકે છે. 
અઠવાદ્ડરામા ંપાચં દદવસ 
30 સમસનટની પ્રવસૃત્ત આપનુ ં
જરોખમ ઘટા્ડવા માટે 
પરોરરોઅતી છે. આપે તેને એક 
જ વખતમા ંકરવી જરૂરી 
નથી – દદવસમા ંથરો્ડરો થરો્ડરો 
વખત 10-, 15- અથવા 
20- સમસનટના સરિરોમા ં
કસરત કરવી પણ 
અસરકારક બની શકે છે. 

વધારે કસરત કરરો



 9સ્ટ્રોક અટકાવવરો 

ધમુ્રપાન બધં કરરો

‘મારરો સ્ટ્રોક વધપુ્ડતા ં
પીવાથી અને ધમુ્રપાનથી 
થરરો હતરો. ચેતવણીના 
કરોઈ ચચહ્રો ન હતા ંઅને હુ ં
ખદુને કેટલુ ંનકુસાન કરી 
રહ્રો હતરો તેનરો મને કરોઈ 
ખરા્ ન હતરો.’
 
રરોબટયા વૉશબ્કૂને જરારે સ્ટ્રોક 
આવરરો તરારે તેમની ઉંમર 61 
હતી.

ધમુ્રપાનથી આપની ધમનીઓ પર પદાથયા જમા થાર 
છે (એથરેરોસ્ક્ેરરોસસસ) અને આપનુ ં્રોહી ગઠંાવાની 
શક્યતા વધે છે. આનાથી સ્ટ્રોકનુ ંઆપનુ ંજરોખમ 
બમણુ ંથાર છે અને આપ જેટલુ ંવધારે ધમુ્રપાન કરરો 
તેટલુ ંઆ જરોખમ વધશે. 

ધમુ્રપાન બધં કરવાથી આપને સ્ટ્રોક (અને સ્વાસ્્થરની 
અનર સસ્થસતઓ) થવાનુ ંજરોખમ ઘટશ ે– પછી ભ્ે 
આપ ગમે તેટ્ા ંવદૃ્ધ હરો અથવા આપે ગમે તેટ્રો 
્ાબંરો સમર ધમુ્રપાન કયુું હરોર. છરો્ડવુ ંસહલે ુ ંનથી, 
પરંત ુઆપનુ ંસ્વાસ્્થર સધુારવા માટે તે પ્રરતન કરવા 
જેવરો છે.

ઘણી બધી મદદ ઉપ્બધ છે 

 • માદહતી પેકસ – સ્થાસનક તબીબી કેનદ્રો અથવા 
પસુ્તકા્રરોમા ંઉપ્બધ છે.

 • સ્ટૉપ-સ્મરોદકંગ ગ્પુસ – આપના ્ડૉકટર આપને 
આવા કરોઈ ગ્પુની ભ્ામણ કરી શકે છે. 

 • સ્વાસ્્થર સેવા – વરાવહાદરક મદદ અને સ્ાહ 
માટે. 

 • કાઉનસેચ્ંગ – સકવટ જેવી ચેદરટીમાથંી.
 • સનકરોદટન દરપ્ેસમેનટ થરેપી – જેમ કે ચયઈુંગ 

ગમ, સ્પ્રે અને પેચચઝ. (જરો આપને પહે્ ેથી 
સ્ટ્રોક આવી ચકૂ્યરો હરોર તરો સનકરોદટન આપના 
માટે રરોગર ન હરોર તેમ બની શકે છે – સ્ાહ 
માટે આપના ્ડૉકટરને પછૂરો.)

ધમુ્રપાન ન કરવુ ંએ સ્ટ્રોક ટાળવા માટે આપ કરી 
શકરો તેવી અગતરની બાબતરો પૈકીની એક છે.
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વધપુ્ડતરો આલકરોહૉ્ પીવાથી રકતદાબ વધે છે.  
ચબનજ દડ્રનનકિંગ (છ ક્ાકમા ંછ યસુનટથી વધારે પીવુ)ં 
એ વધારે જરોખમી છે કારણ કે તેનાથી રકતદાબ વધી 
શકે છે. આપના આલકરોહૉ્ ્ેવાના પ્રમાણને વતયામાન 
માગયાદસશશિકાની અંદર મરાયાદદત કરવાનરો પ્રરતન કરરો. 

 • મદહ્ાઓએ દદવસમા ંબેથી રિણ યસુનટ 
આલકરોહૉ્થી વધારે ન પીવુ ંજરોઈએ. (ગભયાવતી 
હરોર તેવી મદહ્ાઓએ ચબ્કુ્ ન પીવુ ંજરોઈએ.) 

 • પરુૂરરોએ દદવસમા ંરિણથી ચાર યસુનટસ કરતા ં
વધારે ન પીવુ ંજરોઈએ.

 • રરોજ ન પીવાથી મદદ મળે છે. અઠવાદ્ડરામા ં
થરો્ડાકં આલકરોહૉ્-મકુત દદવસરો જાર તેવરો પ્રરતન 
કરરો.

આલકરોહૉ્નરો એક યસુનટ એ દારૂનરો નાનરો ગ્ાસ છે, 
સસ્પદરટનુ ંસસંગ્ પબ માપ અથવા નબળા ંચબરર કે 
્ેગરનરો અ્ડધરો સપંટ.

આપ કેટલુ ંપીઓ છરો તે સનરસંરિત કરવામા ંઆપને 
સમસ્રાઓ હરોર તરો આપના ્ડૉકટર સાથ ેવાત કરરો. 

દવાઓ

કરોકેઈન અને એમિેટેમાઈન જેવી કેટ્ીક ઉત્તેજક 
દવાઓ અથવા રમતમા ંદેખાવ સધુારતી 
દવાઓથી રકતવાદહનીઓને નકુસાન થઈ શકે છે 
અને રકતદાબમા ંઅચાનક વધારરો કરે છે. આનાથી 
રકતસ્તાવ દ્ારા થતા સ્ટ્રોકનુ ંઆપનુ ંજરોખમ વધે 
છે.

જરો આપને અમારી 
હકીકતપસરિકાઓ 
‘આલકરોહૉ્ અને સ્ટ્રોક’ 
તથા ‘ધમુ્રપાન અને 
સ્ટ્રોક’ની નક્રો જરોઈતી 
હરોર તરો અમને  
0303 3033 100. પર 
કૉ્ કરરો. તેમા ંઘણી 
સચૂનાઓ અને ઉપરરોગી 
સપંકકોનરો સમાવશે થાર 
છે.

પ્રમાણભાન રાખીને પીઓ
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તબીબી સસ્થસતઓને સનરસંરિત કરવી

સારવાર ન કરારે્ ઉચચ 
રકતદાબ (હારપરટેનશન) 
એ સ્ટ્રોક માટે સૌથી મરોટંુ 
એક્પટંુ જરોખમી 
પદરબળ છે. જીવનશૈ્ીના 
ઉપારરો અને રરોગર 
દવાથી ઉચચ રકતદાબ 
ઘટવામા ંમદદ મળી શકે 
છે. 

ઘણી તબીબી સમસ્રાઓ આપના સ્ટ્રોકના જરોખમને 
વધારી શકે છે. આપને આ સસ્થસતઓને સનરસંરિત 
કરવામા ંમદદ કરવા માટે આપના જીપીને કહરો. આમા ં
નીચેનાનરો સમાવશે થઈ શકે છે. 

 • ઉચચ રકતદાબ  
ઉચચ રકતદાબ (હારપરટેનશન)થી ધમનીઓ પર 
પદાથયા જામે છે (એથરેરોસ્ક્ેરરોસસસ) અને 
રકતવાદહનીઓ પર વધારે તાણ પ્ેડ છે. આપને 
ઉચચ રકતદાબ ન હરોર તે આપ જાણતા ન હરોર 
તેમ બની શકે છે તેથી આપે તેની સનરસમતપણે 
તપાસ કરાવવી જરોઈએ. પખુતરો માટે સામાનર 
તદુંરસ્ત રકતદાબ એ 140/90mmHg કરતા ંઓછ ં
હરોર છે. 

 • વધારે કરો્ેસ્ટેરરો્
કરો્ેસ્ટેરરો્ એ આપના રકૃત દ્ારા પેદા થતી 
ચરબીનરો એક પ્રકાર છે. તે માસં અને ્ેડરી પેદાશરો 
જેવા ખરોરાકમા ંપણ જરોવા મળે છે. તદુંરસ્ત શરીર 
માટે આપને તે થરો્ડા ંપ્રમાણમા ંજરૂર પ્ેડ છે, પરંત ુ
તેનુ ંવધારે પ્રમાણ ચબનસ્વાસ્્થરપ્રદ બની શકે છે. 
વધારાનુ ંકરો્ેસ્ટેરરો્ આપના શરીરમા ં
રકતવાદહનીઓની િરતે પ્રવાસ કરી શકે છે, આપની 
ધમનીઓ સાકં્ડી કરે છે અને આપને સ્ટ્રોક થવાનુ ં
જરોખમ વધારે છે. સતંપૃત ચરબી ઓછી હરોર તેવરો 
તદુંરસ્ત આહાર ખાવાથી આપનુ ંકરો્ેસ્ટેરરો્ ઓછ ં
કરવામા ંમદદ મળી શકે છે. આપના ્ડૉકતર પણ 
આપને દવા ્ેવાની સ્ાહ આપી શકે છે.

40 વરયાથી વધ ુઉંમરના પરુૂરરો અને સ્તીઓએ  
તેમના કરો્ેસ્ટેરરો્ની સનરસમતપણે તપાસ  
કરાવવી જરોઈએ.
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 • ્ડારાચબટીસ
્ડારાચબટીસ (પ્રકાર 1 અને પ્રકાર 2 બનંે) એ 
સ્ટ્રોક માટે જરોખમનુ ંમરોટંુ પદરબળ છે. તેનાથી 
રકતવાદહની ચરબીયકુત પદાથયા જામવાને કારણે 
સખત બને છે અને સાકં્ડી બને છે. જરો 
સકંરોચારે્ી રકતવાદહનીઓ કે જે આપના મગજ 
સધુી જાર છે તે સપંણૂયાપણે અવરરોધાર તરો આપને 
સ્ટ્રોક થઈ શકે છે. જરો આપને ્ાબંા સમર માટે 
્ડારાચબટીસ હરોર અને આપ તેને વધ ુસારી રીતે 
સનરસંરિત ન કરી રહ્ા હરો તરો આ જરોખમ વધે છે. 

 • એટ્ાર્ દિચબ્્ેશન (અસનરસમત હૃદરના 
ધબકારા) જરારે હૃદર અસનરસમતપણે ધબકે છે 
તરારે ગઠ્ા બની શકે છે અને મગજ સધુી પ્રવાસ 
કરે છે, જેનાથી ધમની અવરરોધાર છે અને સ્ટ્રોક 
થાર છે. જરો આપની ઉંમર 65થી વધ ુહરોર 
આપને આ સસ્થસત થવાની શક્યતા વધારે છે.  
જરો આપને એટ્ાર્ દિચબ્્ેશન હરોર તરો સ્ટ્રોક 
થવાનુ ંઆપનુ ંજરોખમ પાચં ગણુ ંવધારે થાર છે. 

 • હૃદર રરોગ 
હૃદરના વાલવનરો રરોગ અને હૃદર રરોગનરો હમુ્રો 
જેવી અનર સમસ્રાઓ આપને સ્ટ્રોક થવાનુ ં
જરોખમ વધારી શકે છે. સારવારરો અને સનરસમત 
ચેક-અપ આપના જરોખમને શક્ય તેટલુ ંઓછ ં
રાખવામા ંમદદ કરશ.ે 

આપના ્ડૉકટર આ સસ્થસતઓને સનરરંિણ હઠેળ 
રાખવામા ંમદદ કરવા માટે દવા સપ્રસ્રિાઈબ કરી 
શકે છે. 

્ડૉકટસયા અને અનર 
તબીબી પ્રરોિેશનલસ 
આપને સ્ટ્રોકનુ ંઆપનુ ં
જરોખમ ઘટા્ડવામા ંમદદ 
કરી શકે છે – સનરસમત 
ચકાસણીઓથી કરોઈપણ 
પહે્ ેથી હાજર સમસ્રાઓ 
પક્ડાશ.ે

તબીબી સસ્થસતઓને સનરસંરિત કરવી
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‘્રોકરોન ેખરા્ આવતરો 
નથી કે સ્ટ્રોક જીવનને 
કેટલુ ંબદ્ી નાખ ેછે. 
ખાસ કરીન ેજે વદૃ્ધ 
વરસકતની સમસ્રા તરીકે 
જરોવામા ંઆવ ેછે ત ેયવુાન 
માણસન ેથવી એ ખબૂ 
સનરાશાજનક હરોર છે.’

બ્ે્ડ ફ્ાસનસસને જરારે તેનરો 
પ્રથમ સ્ટ્રોક આવરરો તરારે તે 29 
વરયાનરો હતરો. તેને બે વરયા બાદ 
વધ ુએક સ્ટ્રોક આવરરો અને 
તેની આંખરો તથા બરો્વાની 
શસકત બનંે ચાલરા ગરા.ં

તાણ અને દ્ડપ્રેશન
જીવનમા ંઘણી બધી બાબતરો – જેમ કે વધપુ્ડત ુ ંકામ, 
સનરથયાકતા, કૌટંુચબક સમસ્રાઓ અને વચંચતતાથી તાણ 
અને દ્ડપ્રેશન આવી શકે છે. આનાથી આપના શરીર 
પર શારીદરક શ્મ પ્ડે છે અને જરો તેની સારવાર 
કરવામા ંન આવ ેતરો તે ્ાબંા ગાળાની સ્વાસ્્થરની 
સમસ્રાઓમા ંિાળરો આપી શકે છે. આપના ્ડૉકટર કે 
અનર સ્વાસ્્થર પ્રરોિેશન્ તરિથી આપને જરોઈતી 
કરોઈપણ મદદ આપ મેળવરો તે અગતરનુ ંછે. 

મદહ્ાઓ માટે જરોખમના ંપદરબળરો
કેટ્ીક બાબતરો છે જે મદહ્ાઓ માટે સ્ટ્રોકનુ ંજરોખમ 
વધારી શકે છે. આનરો સબંધં માદા સેકસ હરોમકોન 
ઈસ્ટ્રોજન સાથે જરો્ડવામા ંઆવ ેછે જેના ઉચચ સ્તરરોથી 
્રોહી વધારે ગઠંાવાની શક્યતા થઈ શકે છે. ગભાયાવસ્થા 
દરસમરાન ઈસ્ટ્રોજનના ંસ્તરરો કુદરતી રીતે વધે છે, 
પરંત ુહરોમકોનની સારવાર પણ હરોર છે જેના કારણે  
તે વધશ,ે જેમ કે ઈસ્ટ્રોજન ધરાવતા ગભયાસનરરોધકરો  
અને હરોમકોન દરપ્ેસમેનટ થરેપી (એચઆરટી). 

હમંેશા હરોમકોનની સારવાર આપના ્ડૉકટર સાથ ેચચાયા 
કરરો અને આપના માટે રરોગર હરોર તેવરો સનણયાર ્રો. 
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કમનસીબે, આપ બદ્ી ન શકરો તેવી બાબતરોને કારણે 
આપને સ્ટ્રોક થવાનુ ંજરોખમ વધારે હરોર છે. આમા ં
નીચેનાનરો સમાવશે થાર છે.

 • કૌટંુચબક ઈસતહાસ – જરો આપના કુટંુબમા ંકરોઈક 
વરસકતને સ્ટ્રોક હરોર તરો આપના પર વધારે  
જરોખમ છે.

 • ઉંમર – ધમનીઓ સખત બને છે અને ઉંમરની સાથ ે
તેમા ંપદાથયા જમા થાર છે જેનરો અથયા એ છે કે વદૃ્ધ 
્રોકરોને સ્ટ્રોક થવાની શક્યતા વધારે છે. 

 • ચ્ંગ – 75થી ઓછી ઉંમરના ્રોકરોમા,ં પરુૂરરોને 
સ્તીઓ કરતા ંવધારે સ્ટ્રોક થાર છે.

 • વશંીર પષૃઠભસૂમ – જરો આપ દચક્ષણ એસશરન અથવા 
આદફ્કન-કેદરચબરન હરો, તરો આપના પર વધારે 
જરોખમ હરોર છે. 

 • તબીબી સસ્થસતઓ જેમ કે હૃદર રરોગ અને 
્ડારાચબટીસ. 

સ્ટ્રોક ટાળી ન શકાર તેવરો નથી. આપની જીવનશૈ્ી 
બદ્વાથી આપના પરના જરોખમને ઘટા્ડવામા ંમદદ 
મળી શકે છે. 
 

આપ બદ્ી ન શકરો તેવી બાબતરો અંગે જાગતૃ રહરો 

જરો આપ સ્ટ્રોકને 
અટકાવવા માટેના પગ્ા ં
ન ્રો તરો પણ આપને 
સ્ટ્રોક થવાની વધારે 
શક્યતા હરોર છે. સ્ટ્રોક બાદ 
પણ, આપની જીવનશૈ્ી 
બદ્વામા ંઅને આપનુ ં
સ્વાસ્્થર સધુારવામા ંબહ ુ
મરોડુ ંથયુ ંનથી.
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ઉપરરોગી સપંકકો 
                      
Blood Pressure
Association 
www.bpassoc.org.uk           
0845 241 0989  

British Heart
Foundation 
www.bhf.org.uk                     
0300 330 3311 
                 
Diabetes UK  
www.diabetes.org.uk            
0845 120 2960 

Drinkaware
www.drinkaware.co.uk         
020 7766 9900 

Quit  
www.quit.org.uk             
0800 002 200

પદરવતયાન માટે ક્યારેક મરોડુ ંથત ુ ંનથી 

વધ ુએક સ્ટ્રોક અટકાવવરો 

જરો આપને પહે્ ેથી સ્ટ્રોક અથવા TIA (સમસનસ્ટ્રોક) 
થરરો હરોર તરો આપને સ્ટ્રોક આવવાનુ ંજરોખમ વધે છે 
તેમ છતા ંતે િરીથી થવાનુ ંજરોખમ ઘટા્ડવા માટે 
આપ કરી શકરો તેવી સકારાતમક બાબતરો છે. એ 
અગતરનુ ંછે કે આપ:

 • આપના ્ડૉકટર સપ્રસ્રિાઈબ કરે તેવી કરોઈપણ દવા 
્રો

 • સનરસમતપણે હલેથ ચેક-અપસ કરાવરો જેથી ખાતરી 
કરી શકાર કે તે આપના માટે કામ કરે છે, અને 

 • જીવનશૈ્ી પર આપના ્ડૉકટરની સ્ાહ ્રો.

આપને વધ ુએક સ્ટ્રોક થાર તેનુ ંજરોખમ ઘટા્ડવા 
માટે આપને આપના સ્ટ્રોક બાદ ઑપરેશન પણ 
કરાવવુ ંપ્ડી શકે છે, દાખ્ા તરીકે આપની 
ગરદનમા ંધમનીઓ પર અથવા કેટ્ાકં પ્રકારના 
રકતસ્તાવ બાદ આપના મગજની અંદર. ખાતરી કરરો 
કે આપ આપની પશ્ાત કાળજીની સ્ાહને અનસુરરો. 



16  સ્ટ્રોક એસરોસસએશન  
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