40-74 વર્ષની ઉંમરના ં છો?
અમારી એન.એચ.એસ. મફત
આરોગય તપાસ વવશે જાણો
તમને િદાચ તમારી તબબયત એિદમ
સરસ હોવાન ુ ં લાગત ું હશે, તો પણ જો
તમે ચાળીસ વર્ષથી વધ ુ ઉંમરના ં હો,
તો તમને હ્રદયરોગ, પક્ાઘાત (સ્ટ્ોિ),
કિડનીનો રોગ, ડાયાબીટીસ િે યાદશક્ત
ુ
ગમાવવાની
બીમારી (ડીમેન્શયા) થવાન ુ ં
ે ું છ.ે
જોખમ રહલ
એન.એચ.એસ.ની મફત આરોગય તપાસથી
તમને આ જોખમ ઘટાડવામા ં મદદ થઈ
શિે છે અને તમે આરોગયપ્રદ રહો તેની
ખાતરી થઈ શિે છ.ે

તમને

એ ન .એ ચ .એ સ .
આ ર ોગ ્ય ત પ ાસ

www.nhs.uk/nhshealthcheck

ડાયાબીટીસ
હ્રદયરોગ
કિડનીનો રોગ

તિ ગુમાવવાની
પક્ષાઘાત કે યાદશક્
મદદ કરે છે
બીમારી રોકવામાં

Public Health England
ે
દ્વારવા બનવાવવાયલ

ુ
તમવારવા આરોગયમવાં સધવારો
કરવવા મવાટે સવાથે મળીને
કવામ કરીએ

ે
ે જણ ઉપર હ્યદય રોગ, સ્ટ્ોક, ડવાયવાબીટટઝ, ટકડનીનો રોગ તમજ
દરક
કોઈ
ુ
ુ
ે
ે ં છ.ે સવારવા સમવાચવાર એ છે કે આ
પ્રકવારનો ડીમન્શિઆ
થવવાન ં જોખમ રહલ
ૂ
બીમવારીઓ થતવાં ઘણી વવાર રોકી શિકવાય છે - ભતકવાળમવા
ં તમવારવા કટબમવા
ં તે
ુ ંુ
ે હોય તો પણ. એન.એચ.એસ. હઠળ
ે
કોઈને થયલી
તમવારી મફત આરોગય તપવાસ
ૈ
ે
કરવાવડવાવો અને ભવવષય મવાટે તમે સવારી રીતે તયવારી
કરી શિકશિો તમજ
તમવારં ુ
ુ
ે ં સધવારવા કરવવા મવાટનવા
ે ં પગલવાં લઈ શિકશિો.
આરોગય જાળવી રવાખવવા અથવવા તમવા

ે
ે
મવારે એન.એચ.એસ. હઠળ
આરોગય તપવાસ કરવાવવવાન ી શિવા મવાટે જરૂર છ?
આપણે જાણીએ છીએ કે ઉંમર વધવાની
સાથે આપણને હ્યદય રોગ, સ્ટ્ોક, ટાઈપ 2
ડાયાબીટટઝ, ટકડનીનો રોગ તેમજ ડીમેન્શિઆ
થવાન ુ ં જોખમ વધે છ.ે એવી બીજી પણ
ે
કટલીક
બાબતો છે જેના લીધે તમારા પર
આનાથી પણ વધારે જોખમ ઊભ ું થશિ.ે
તે છઃે

• વધારે પડત ું વજન હોવ ું
ૃ
• શિારીટરક રીતે પ્રવત્તિમય
ન હોવ ું
• આરોગયપ્રદ ખોરાક ન ખાવો
ૂ
• ધમ્રપાન
કરવ ું
• બહુ વધારે પડતો દારૂ પીવો
• લોહીન ું ઊંચ ું દબાણ
સ્ટે
• વધારે પડત ું કોલેસ્ટરોલ.
ૂ
પરૂષો
અને સ્તીઓ બન
ં ન
ે ે આ બીમારીઓ થઈ
શિકે છે , અને કોઈ પણ એક બીમારી હોવાને
લીધે ભત્વષયમા ં બીજી બીમારી થવાન ુ ં જોખમ
વધી જઈ શિકે છે .
ં
• મગજમા ં બધ

થઈ ગયેલી લોહીની કોઈ
્ટ
ં થતા
એક નસ (આટરી)
અથવા તેમાથી
રકતસ્તાવને કારણે સ્ટ્ોક આવી શિકે છ.ે

ં
• હ્યદયમા ં બધ

થઈ ગયેલી કોઈ એક લોહીની
ે આવી શિકે
્ટ
નસ (આટરી)ને
કારણે હાટ્ટ એટક
અથવા એ્જાઈના થઈ શિકે છ.ે

• લોહીના

ઊંચા દબાણ અથવા ડાયાબીટટઝને
ુ
કારણે ટકડનીઓને નકસાન
થઈ શિકે છે જેના
ં ગાળાની ટકડનીની બીમારી
લીધે લાબા
ે થવાન ુ ં તમારંુ
થઈ શિકે છે અને હાટ્ટ એટક
જોખમ વધી જઈ શિકે છ.ે

• શિરીરન ું વજન

ૂ વધારે પડત ું હોવાથી
ખબ
ૃ
ે
અને શિારીટરક રીતે પ્રવત્તિમય
ન રહવાથી
ટાઈપ 2 ડાયાબીટટઝ થઈ શિકે છ.ે

• જો

ઓળખવામા ં ન આવે અથવા
ૂ ં લેવામા ં ન આવે તો ટાઈપ 2
કાબમા
ડાયાબીટટઝથી તમને આરોગયની બીજી
વધારે તકલીફો, જેમ કે હ્યદય રોગ,
ટકડનીનો રોગ તેમજ સ્ટ્ોક થવાન ુ ં તમારંુ
જોખમ વધી જઈ શિકે છ.ે

ે ં ચિંતા કરવા જેવ ંુ કઈ
ે
તમા
ં છ?
એન.એચ.એસ.ની આરોગય તપાસથી તમને
ે
કટલીક
બીમારીઓ થવાની શિક્યતાઓ
ઘટવાની સભાવના
ં
છે અને ઘણા ં લોકોને તે
ફાયદાકારક લાગે છ.ે જો ક,ે તમે એન.એચ.

જો તમને તબિયત સારી લાગતી હોય તો પણ, હમણાં
જ એન.એચ.એસ.માં તમારી આરોગ્યની તપાસ
કરાવડાવી લેવાનુ ં યથાયોગ્ય છે . તે પછી ભવિષ્યમાં
તમને આરોગ્યની આ તકલીફો ઊભી થવાની
શક્યતાઓ ઓછી કરવા માટે અમે તમારી સાથે
મળીને કામ કરી શકીએ છીએ.
એસ.ની મફત આરોગ્ય તપાસની આ તક
લેવા માગો છો કે નહિ તે પસંદગી તમારી
છે . કેટલાંક લોકોને તપાસ તેમજ તેનાં
પરિણામોની તેમની જીવનશૈલી ઉપર પડનારી
અસરો વિશે કદાચ ચિંતા હોઈ શકે. જો તમને
કોઈ ચિંતા હોય, તો તમે તપાસ કરાવવા
આવો ત્યારે તે અંગે વાતચીત કરી શકો છો.

તપાસ કરાવતી વખતે શ ંુ થાય છે ?
આ તપાસમાં તમને હ્યદય રોગ, ટાઈપ 2
ડાયાબીટિઝ, કિડનીનો રોગ તેમજ સ્ટ્રોક
થવાનુ ં તમારા પર કેટલું જોખમ છે તે
તપાસવામાં આવે છે .

•આ

તપાસમાં લગભગ 20-30 મિનિટનો
સમય લાગશે.

• તમને કેટલાક સીધાસાદા પ્રશ્નો પ ૂછવામાં

આવશે. દાખલા તરીકે, તમારા કુટુબ
ં નો
ઈતિહાસ અને પસંદગીઓ જેના લીધે તમારા
આરોગ્ય પર કદાચ જોખમ ઊભું થત ું હોય

• અમે

તમારી ઊંચાઈ, વજન, ઉંમર, લિંગ
અને વંશમ ૂળની નોંધ કરીશુ.ં

• અમે

તમારંુ લોહીનુ ં દબાણ (બ્લડ પ્રેશર)
તેમજ કોલેસ્ટે રોલ તપાસીશુ.ં

તપાસ પછી શ ંુ થાય છે ?
તમારા પરનુ ં જોખમ તમે કેવી રીતે ઘટાડી
શકો અને તંદુરસ્ત રહી શકો તે વિશે અમે
તમારી સાથે ચર્ચા કરીશુ.ં

• તમારાં પરિણામો વિશે તમારી સાથે

વિગતવાર વાતચીત કરવામાં આવશે અને
તેમનો અર્થ સમજાવવામાં આવશે. કેટલાંક
લોકોને તેમનાં પરિણામો માટે બાદમાં બીજી
કોઈ તારીખે આવવાનુ ં કહેવામાં આવે છે .

• તમારા

પરનુ ં જોખમ કેવી રીતે ઓછું કરવું
અને આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી કેવી રીતે
જાળવવી તે વિશે તમને તમારા પોતાના
માટેની અંગત સલાહ આપવામાં આવશે.

• લોહીનું ઊંચું દબાણ

રહેત ું હોય તેવાં કેટલાંક
લોકોના લોહીનુ ં પરીક્ષણ કરીને તેમની
કિડનીની તપાસ કરવામાં આવશે.

• કેટલાંક

લોકોને ટાઈપ 2 ડાયાબીટિઝની
તપાસ કરવા માટે બીજી વાર લોહીની
તપાસ કરવામાં આવી શકે. તમારા આરોગ્ય
વ્યવસાયિક તમને વધારે જાણકારી આપી
શકશે.

• તમારંુ

આરોગ્ય જાળવી રાખવા માટે તમને
કદાચ કોઈ સારવાર અથવા દવાઓ લખી
આપવામાં આવે એવું બને.

ે પ્રશ્ો
ૂ
તમે કદવાચ પછવવા
મવાગો તવવા
મવારે શિવા મવાટે આ તપવાસ કરવાવવી પડ?
ે
મવારી તબબયત તો સરસ છ!ે
એન.એચ.એસ. હઠળ
આરોગયની તપાસથી
ે
સભવવત
જોખમો વહલા
ે ં ઓળખી લેવામા ં
ં
મદદ મળે છ.ે આ તપાસ િરાવીને અને
તમારા આરોગય વયવસાવયિે તમને
આપેલી સલાહન ુ ં પાલન િરીને તમે વધારે
આરોગયપ્રદ જીવન જીવવાની તમારી
ં
સભાવનાઓ
વધારશો.
ં વવારસવાગત નથી
પણ આ બીમવારીઓ કટબમવા
ુ ંુ
આવતી?
ુ ું
ં હ્યદય રોગ, સ્ટ્ોિ, ટાઈપ
જો તમારા કટબમા
2 ડાયાબીકટઝ અથવા કિડનીનો રોગ થયો
હોવાનો ઈવતહાસ હોય તો િદાચ તમારા
ં પગલા ં
પર તેન ુ ં જોખમ વધારે છ.ે હમણાથી
લેવાથી તમને આ બીમારીઓની શરૂઆત
થતી રોિવામા ં મદદ મળી શિે છ.ે
ે મને ખબર
હંુ શ ંુ ખોટંુ કરી રહ્યો/રહી છું તની
ે રીતે મદદ
છ.ે આરોગય વયવસવાવયક મવારી કવી
ે
કરી શિક?
જો તમને મદદ જોઈતી હોય, તો આરોગયપ્રદ
ખોરાિ ખાવા, તમારંુ આરોગયપ્રદ વજન પ્રાપત
ે
િરવા, વધ ુ પ્રવવૃ તિમય રહવા,
તમારંુ દારૂ
ુ
પીવાન ુ ં ઓછં િરવા િે ધમ્રપાન
બધ
ં િરવાના
રસ્તા શોધવા માટે અમે તમારી સાથે મળીને
િામ િરીશ.ું
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ં 6 સધી)

જો મવારવા પર ‘ઓછું જોખમ’ હોવવાન ંુ તપવાસમવાં
ે અથ્થ એવો છે કે મને
ખબર પડશિ,ે તો શ ંુ તનો
આ બીમવારીઓ નટહ થવાય?
ં િોઈ બીમારી થશે િે
િોઈને આમાથી
ુ ં અશક્ય છ.ે પરત
ે
ં ુ
નકહ થાય એવ ું િહવાન
ં
અતયારથી જ પગલા ં લેવાથી તમારંુ સભવવત
જોખમ ઓછું િરવામા ં તમને મદદ થઈ
શિે છ.ે

શ ંુ દરે ક જણની આ તપવાસ કરવવામવાં આવશિે?
આ તપાસ રાષ્ષટ્ય યોજનાનો એિ ભાગ છે જે
આરોગયની આ તિલીફો શરૂ થતા ં રોિવામા ં
મદદ માટે છે . 40 થી 74 વર્ષની ઉંમર વચચેના ં
જે તમામ લોિોને ઉપરો્ત બીમારીઓન ુ ં વનદાન
િરવામા ં ન આવ્ ું હોય તમ
ે ને દર પાચ
ં વરષે
એિ વાર આ તપાસ માટે બોલાવવામા ં આવશ.ે
જો તમે આ ઉંમરોની મયા્ષદામા ં ન આવતા ં
હો અને તમારી તબબયત અંગે બચંવતત હો, તો
તમારે તમારા જીપીનો સપ
ં િ્ષ િરવો જોઈએ.
તમને વધુ માકહતી www.nhs.uk/
nhshealthcheck પરથી મળી શિે છે.

