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कार् डियोभासककु लर रोग र सट्ोक

कार् डियोभासककु लर रोग (CVD) मा मकुटकु  र रक्तनलीका रोगहरू परडिछन।् CVD भननाले सट्ोक, एररथममया, हृरयको 
विफलता (हाटडि फेलयकुर), कोरोनरी हृरय रोग (हृरयाघात (हाटडि अटयाक) र छाती रकुखाई) र हृरयको भलभसम्बन्ी 

समसयाहसहहत ्ेरै अिसथाहरूलाई जनाउन सकछ। 

पलाक ननमाडिणका कारण शरीरका अगंहरूमा सामानय रक्त प्रिाह रोककनाले CVD हकुनछ। यो भएको ्ेबलामा, एनयकुररजम 
र कलटले शरीरमा विकार पैरा गनडि सकछ।

• हिाइयन मूल र पयामसकफक टापकुिासीहरूलाई गैर-हहसपाननक अशे्हरूको तकुलनामा कोरोनरी हृरय रोग रेखापनने 
समभावना 10% बढी हकुनछ (अलपसंखयक सिास्थय कायाडिलय, 2021)।

• औसत जनसंख्याको तुलनयामया दक्षिण एक्सययालीहरूमया हृदययाघयात (हयार्ट अट्याक) बयार मतृयकु हकुने समभावना 40% 
बढी हकुन्छ (स्ट्यानफोर्ट, 2021)।

• कफमलवपनीहरूको माममलामा, मतृ्युको प्रमयुख कारण हृरय रोग हो, जसले स्ब ैकफमलवपनी मतृयकुको लगभग 32% 
प्रनतननध्ति गरडिछ (U.S. सिास्थय र मानि सेिा विभाग, 2003)।

मकुटकुमा रक्तसञ्ार अिरुद्ध  
हकुँरा हृरयाघात हकुनछ। 

मससतषकमा असकसजन पकुर ्याउने रक्तनली 
अिरुद्ध हकुँरा सट्ोक हकुनछ। 

उच् रक्त्ाप (हाइपरटेनसन) भनेको 
्मनीमभत्रको एक उच् रक्त्ाप हो। 

हृरयको विफलता (हाटडि फेलयकुर) भनेको मकुटकुको 
कमजोर पसमपङका कारण शरीरमा रगत र 

असकसजनको कमी हकुनकु हो। 

कार् डियोभासककु लर रोग र सट्ोक रोकनकुहोस ्
रोग ननयनत्रण र रोकथाम केनद्र्बाट प्राप्त

सिसथ जीिनशैली अपनाएर, तपाईं आफनो रक्त्ाप, कोलेसट्ोल र बल् शकुगरको सतर सामानय राख्न र हृरय 
रोग तथा हृरयाघातको जोखखम कम गनडि मद्दत गनडि सकनकुहकुनछ।

रैननक 30 ममनेट वयायाम गनकुडिहोस।् हहँडने, 
रौ्ने, हकुला, पया्मलङ, ताई ्ी िा करिकेट 
उतकृष्ट उराहरणहरू हकुन।् 

तपाईं रकसी सेिन गनकुडिहकुनछ भने मधयम 
मात्रामा वपउनकुहोस।् 

्ाकटरहरू्बाट ननयममत ्ेक-अप र 
ससरिननङहरू गराउनकुहोस।्

आफनो आहारमा कालो, उलकु, आपँ, 
मेिा, राल र क्ु ररयन जसता फलफूल र 
तरकारीहरू समािेश गनकुडिहोस।्

्कुम्रपान र खार गरी सेकेन्ह्ान् ्कुम्रपान 
पूणडितया तयागनकुहोस।्  

तनाि कम गनकुडिहोस ्र असिास्थयकर 
तररकाले िजन ्बढने समसया्बाट ्बचन 
सिसथ खाना खाने छनौट गनकुडिहोस।्

हृदय रोगका संकेत र लक्षणहरू

सट्ोकका संकेत र लक्षणहरू

हृरय रोग "मौन" हकुनसकछ र सम्बसन्त वयरक्तले हृरयाघात, हृरयको विफलता िा एररथममयाका संकेत िा 
लक्षणहरू अनकुभि नगरेसमम पत्ा लगाउन सककँरैन। 

• हृदयाघात: छाती रकुख्न ेिा असकुवि्ा हकुने, ढा् िा घाँटीको माधथललो भागमा रकुखाइ, अप्, छातीमा जलन, 
िाकिाकी िा ्बानता, अतयध्क थकान, माधथललो शरीरको असकुवि्ा, ्ककर लागने र सास फेनडि गाह्ो हकुने।

• हृदयको ववफलता: सास फेनडि गाह्ो हकुनकु, थकान लागनकु िा खकुट्ा, घकुँ् ा, खकुट्ा, पेट िा घाँटीका नसाहरू सकुसननने।

• एररथममया: छाती फ्फडाउने भािनाहरू (पसलपटेशन)।

• अनकुहार, हात, िा खकुट्ा, विशषे गरी शरीरको एक पाखो सकुनन हकुने िा कमजोरी।

• भ्रम, ्बोलन समसया िा ्बोली ्बकुझन कहिनाइ

• अ्ानक एक िा रकुि ैआखँामा रेख्न समसया हकुने।

• हहँडन समसया हकुने, ्ककर लागने, सनतकुलन गकुमाउनकु िा समनियनको कमी।

• ज्ात कारणब्बन ैगमभीर रूपमा टाउको रकुख्न।े

तपाईं वा अरू कसमैा यीमधये ककु न ैपनन लक्षण ्छ भने तकुरुनत ै9-1-1 मा कल गनकुडिहोस।्

तपाईंलाई कसलैाई सट्ोक भएको हकुनसकछ जसतो लागछ भने F.A.S.T. को पालना गनकुडिहोस ्र ननमन जाँ् गनकुडिहोस:्
F—(फेस) अनकुहार: वयरक्तलाई मकुसककु राउन भननकुहोस।् अनकुहारको एक छेउ ्ोललो रेखखएको छ?
A—(आमसडि) हातहरू: वयरक्तलाई रकुि ैहात उिाउन भननकुहोस।् एउटा हात तलनतर झछडि?
S—(ससप्) ्बोली: वयरक्तलाई सरल िाकयांश रोहोयाडिउन भननकुहोस।् ्बोली ल््ब्ाउँछ िा अनौिो छ?
T—(टाइम) समय: तपाईंले यीमधये ककु न ैपनन संकेत रेख्नकुभयो भने तकुरुनत ै9-1-1 मा कल गनकुडिहोस।्



हृदयका लागग सवसथ वयञ्जनहरू
अमेररकन हृरय एसोमसएसनको तफडि ्बाट वयञजन

सवसथ लोको मोको
समभडिङको संखया: 3 

सामग्ी: 
• 1/2 कप जकुककनी, राम्रोसँग काहटएको 
• 1/3 कप पयाज, राम्रोसँग काहटएको 
• 1/8 एक ्म्ा लसकुन पाउ्र िा 1 लसकुन 

पोटी, धथ्ेको 
• 1/2 ्म्ा तले 
• 1/2 lb वपमसएको ब्बफ (95% लीन) 
• कालो मरर् सिारका लाधग 

• 1 (0.87 oz) पयाकेट कम सोर्यम भएको 
गे्भी (जसत ैMcCormick 30% कम 
सोर्यम भएको ब्ाउन गे्भी ममकस) 

• 3 अण्ा [184 ममलीग्ाम कोलेसट्ोल प्रनत 
अण्ा] 

• 3 कप खरैो िा हापा ्ामल, पकाएको 
• 3 कप तरकारी, जसत ैसलार िा पकाएको 

तरकारी 
• हररयो पयाज, काहटएको (ऐसचछक)

ननददेशन:
1.  मधयम-उच् तापमा मधयम पयानमा तले तताउनकुहोस।् पयाज थपनकुहोस ्र लगभग 3 ममनेटका लाधग 
पकाउनकुहोस,् पटकपटक ्लाउने गनकुडिहोस।् 

2.  जकुककनी र लसकुन राख्नकुहोस ्र पकाउनकुहोस,् जकुककनी नरम हकुने ्ेबलासमम अकको एक िा रकुई ममनेटका 
लाधग ्लाउनकुहोस।् आगो्बाट हटाउनकुहोस ्र ध्सो हकुन हरन अलग राख्नकुहोस।् 

3.  पकाएको पयाज र जकुककनी सेलाएपनछ, एउटा कटौरामा वपमसएको मासकु ममलाउनकुहोस।् ्ाहहएमा कालो 
मरर् थपनकुहोस।् 

4.  ममश्रणलाई 3 पयाटीमा ्बनाउनकुहोस ्र लगभग 1 घणटाका लाधग करिज गनकुडिहोस।् केही समय धथध्यो 
भने तपाईं यो ्रण छोडन सकनकुहकुनछ। 

5.  यस ्बी्मा, सलार तयार गनकुडिहोस ्िा छेउमा राख्न ेतरकारीहरूको ममश्रण पकाउनकुहोस।् 
6.  पयाकेटमा हरइएका ननरनेशनहरू पालना गरेर गे्भी तयार गनकुडिहोस।् 
7.  पयाटी छकु ँरा ध्सो भएपनछ, पयानमा तले राखेर तताउनकुहोस ्र पयाटी पकाउनकुहोस ्(प्रतयेक साइ्मा 
लगभग 4 - 5 ममनेट)।

8.  अण्ा पकाउनकुहोस,् पहेँलो भाग माधथ पारेर। 
9.  भात फैलाएर राख्नकुहोस,् पयाटी र अण्ाका साथ पलेटहरूमा गे्भी राखेर स्ब ैजममा गनकुडिहोस।् ्ाहनकुहकुनछ 
भने हररयो पयाजले गाननडिश गनकुडिहोस।् तरकारी एक छेउमा राखेर सभडि गनकुडिहोस।्

प्रनत सभडि पोषण तथयहरू: 

कयालोरी: 480 cal
जममा फयाट: 14 g
कोलेसट्ोल: 235 mg

सोर्यम: 550 mg
ककु ल का्बकोहाइड्टे: 58 g

प्रोटीन: 29 g

ब्ाउन राइससँग तनदकुरी गिकन
समभडिङको संखया: 4

सामग्ी: 
• ब्ाउन राइस
• 1 lb. हड्ी नभएको, छालारहहत ककु खकुराको 

छानत िा टेन्रलोइनस (रेखखएको जनत स्ब ै
्बोसो ननकामलएको)

• 1/4 कप ताजा कागनतको रस िा
• 1/4 कप ्बोतल कागनतको रस
• 1/2 कप सारा, फयाट-रहहत रही

• 3 िटा ताजा लसकुन पोटी (धथ्ेको) िा 
3 ्म्ा ममसनो गरी काहटएको जार 
गररएको लसकुन

• 1 ्म्ा वपमसएको सजरा
• 1/2 ्म्ा खकुसाडिनी
• 1/2 ्म्ा ्ेबसार
• 1/2 ्म्ा वपमसएको  

अरकुिा
• 1/4 ्म्ा मरर्

ननददेशन:
1.   पहहले ओभनलाई 400 र्ग्ीमा तताउनकुहोस।्
2.  9x9 ्ेबककङ भाँ्ामा ध्कन राख्नकुहोस ्र ध्कनका टकुरिाहरूमा फोकडि ले कोपनकुहोस।्
3.   एउटा सानो क्ौरामा, कागनतको रस, रही, लसकुन, जीरा, खकुसाडिनी, ्ेबसार, अरकुिा र कालो मरर् सँगै 

ममलाउनकुहोस।्
4.  ध्कनमा ममश्रण थपनकुहोस,् परत िा तह ्बनन हरन 20 ममनेट राख्नकुहोस ्(िा रातभर करिज गनकुडिहोस)्। 15 

ममनेटका लाधग ्ेबक गनकुडिहोस,् ध्कन फकाडिउनकुहोस ्र थप 15 ममनेट ्ेबक गनकुडिहोस।्
5.  ध्कन ्ेबक गराडि, पयाकेजका ननरनेशनअनकुसार ्ामल तयार गनकुडिहोस।्
6.  ् ामलसँग ध्कन सभडि गनकुडिहोस।्

प्रनत सभडि पोषण तथयहरू: 

कयालोरी: 243 cal
जममा फयाट: 4 g
कोलेसट्ोल: 73 mg

सोर्यम: 162 mg
ककु ल का्बकोहाइड्टे: 22 g

प्रोटीन: 28 g


