अंजायना (हृदयाजवळ छातीत दख
ु णे)

अंजायना म्हणजे काय?

अंजायना म्हणजे वेदना, दाब क ं वा घट्टपणा जो सहसा छातीत जाणवतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती
तणावग्रस्त असते क ं वा चालणे क ं वा व्यायाम यासारख्या शारीरर
छातीत दख
ु ू श ते. हृदयाला रक्त प्रवाह आणण ऑक्क्सजन

हालचाली

रत असते तेव्हा

मी झाल्यामुळे अंजायना होतो. हे

बहुते दा एथेरोस्क्लेरोससस (धमनयांचे ड होणे) मुळे होतात. अंजायना हे चेतावणीचे लक्षण असू
श ते ी व्यक्तीला हृदयवव ाराचा धो ा असू श तो.
अंजायनाचा धोका कशामुळे वाढतो?




वय 55 वर्ाांपेक्षा जास्त

मधुमेह, उच्च रक्तदाब, तीव्र मूत्रवपंडाचा आजार क ं वा उच्च
हृदयाची समस्या, जसे
वाढलेले हृदय





ससगारे ट ओढणे, क ं वा ड्रग्ज वापरणे

पुरेसा व्यायाम नाही, क ं वा जास्त वजन

ु टुंबातील ए ा सदस्याला तरुण वयात हृदयवव ाराचे ननदान झाले

अंजायना




ी हृदयाच्या झडपाचा आजार, मागील हृदयवव ाराचा झट ा क ं वा

संधधवात (आरए)





चचन्हे आणण लक्षणे

दाब, घट्टपणा क ं वा मान, जबडा, खांदा क ं वा पाठदख
ु ी
दोनही हातामध्ये वेदना क ं वा सुननपणा

छातीत जळजळ झाल्यासारखी वाटणारी अस्वस्थता

श्वास लागणे, घाम येणे, मळमळ होणे क ं वा हल े डो े येणे

अंजायनाचे ननदान कसे केले जाते?





ोलेस्रॉल

EKG हृदयाची लय आणण हृदयाचे ठो े क ती जलद होते याची नोंद
रक्त चाचण्या ए
इ ो ार्डियोग्राम
ार्डिया

ताण चाचणी

रते

ॅ थेटेरायझेशन

अंजायनाचा उपचार कसा केला जातो?




रक्ताच्या गठ
ु ळ्या टाळण्यासाठी और्धे ददली जाऊ श तात.
अँक्जओप्लास्टी आणण स्टें दटंगमुळे

ोरोनरी धमनया उघडण्यास मदत होते आणण हृदयाला रक्त

वाहू दे ते.
ोरोनरी आटिरी बायपास ग्राफ्ट (CABG), क ं वा ओपन हाटि सजिरी, हृदयात रक्त प्रवाह
सुधारू श ते.

हृदयासाठी आरोग्यदायी टिप्स काय आहे त?


धूम्रपान

रू न ा. ससगारे ट आणण ससगारमधील नन ोटीन

आणण इतर रसायनांमुळे हृदय आणण फुफ्फुसाचे नु सान होऊ
श ते.


ननरोगी वजन राखा. जेव्हा वजन ननरोगी वजनापेक्षा जास्त
असते, तेव्हा हृदयाने



शारीरर

ठोर पररश्रम

किया लाप जसे

रण्यात मदत

े ले पादहजेत.

ी व्यायाम, हृदय मजबूत

रू श तात.



शक्य नततक्या वेळा हृदयासाठी ननरोगी पदाथाांची ववववधता ननवडा.



तुमचे सोर्डयम (मीठ) सेवन



ओमेगा-३ फॅटी अॅससड जास्त असलेले पदाथि खा.

मी

रा.
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