
Điều Bạn Cần Biết

Về Nguy Cơ 

Mắc Bệnh Tim Mạch

BỆNH TIM MẠCH LÀ GÌ ?

Bệnh tim mạch là một nhóm bệnh ảnh hưởng đến tim và mạch máu
 
Bệnh tim mạch là 

AI CÓ NGUY CƠ MẮC CÁC BỆNH TIM MẠCH ?
Hội chứng mạch vành cấp tính (Acute coronary syndrome - ACS) là thuật ngữ diễn tả các tình
huống khi lượng máu chảy về tim bị tắc nghẽn làm tăng nguy cơ gặp các bệnh lý tim mạch ở
bệnh nhân, chẳng hạn như đau tim hay đột quỵ. 

nguyên nhân chính gây tử vong trên

toàn thế giới, có khoảng

Một số bệnh nhân có thể đạt lượng cholesterol LDL-C tiêu chuẩn nhờ
thay đổi lối sống và sử dụng liệu pháp statin – một loại thuốc uống hạ
cholesterol giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Một số
bệnh nhân khác cần được điều trị thêm. 
 
Gần đây, Hiệp hội Tim mạch Châu Âu/Hiệp hội Xơ vữa động mạch
Châu Âu đã cập nhật các hướng dẫn kiểm soát cholesterol, bao gồm
các khuyến nghị về việc bổ sung các liệu pháp giảm cholesterol khác
(như ezetimibe hay thuốc ức chế PCSK9) bên cạnh statin cho các bệnh
nhân không kiểm soát được lượng cholesterol LDL-C theo mục tiêu đề ra
dựa trên nguy cơ mắc bệnh tim mạch của họ. 
 
Việc cập nhật những hướng dẫn này là một bước quan trọng trong việc
xác định và chữa trị các bệnh nhân với nguy cơ mắc bệnh tim cao.

VÌ SAO CÁC

HƯỚNG DẪN

KIỂM SOÁT

CHOLESTEROL

ĐƯỢC CẬP

NHẬT?

17 triệu trường hợp tử vong

 vì bệnh

1 trong 5 bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp tính có nguy cơ
tiến triển bệnh tim trong 12 tháng kế tiếp do các yếu tố nguy cơ thay đổi được như hàm lượng

Gần

cholesterol xấu tăng cao. 

Người mắc bệnh đái tháo đường thậm chí còn có nguy cơ cao hơn. Gần 70% bệnh nhân 
đái tháo đường trên 65 tuổi tử vong vì một bệnh lý tim mạch.

HÀM LƯỢNG CHOLESTEROL ẢNH HƯỞNG ĐẾN

NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH NHƯ THẾ NÀO?
Hàm lượng cao
cholesterol “xấu”
hoặc cholesterol với
mật độ lipoprotein
thấp (LDL-C) có thể

Đau tim và đột quỵ là nguyên nhân dẫn
đến 85% trường hợp tử vong liên quan
đến các bệnh lý tim mạch

khiến một người đối mặt với nguy cơ
mắc các bệnh lý tim mạch như đau
tim hay đột quỵ.

1 trong 3 người trưởng thành từng bị đột quỵ 

có nguy cơ tái phát trong vòng 4 năm. Việc quản lý
cholesterol LDL-C ở bệnh nhân là một bước quan
trọng nhằm ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch
trong tương lai.

trên toàn cầu.

LÀM SAO KIỂM SOÁT NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH ?
Duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày cùng chế độ ăn uống lành mạnh và bỏ hút thuốc giúp
giảm nguy cơ gặp các bệnh lý tim mạch.
 
Các phương pháp điều trị có thể hỗ trợ cho các bệnh nhân với nguy cơ cao, bao gồm những
người từng trải qua dấu hiệu bệnh lý tim mạch như hội chứng mạch vành cấp tính, và những
người có lượng cholesterol cao.
 
Hãy trao đổi với bác sĩ của bạn để biết thêm thông tin về các phương pháp điều trị khác.

mỗi năm


