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: 15 ----N‰u bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, hãy hành Ç¶ng ngay Ç‹ giäm b§t nguy cÖ bÎ ÇÙng tim và 
bÎ tai bi‰n måch máu não. HÕi bác sï cûa mình cách thÙc Ç‹ làm giäm lÜ®ng ÇÜ©ng trong 
máu, giäm áp huy‰t và cholesteron.  Xin g†i cho ChÜÖng Trình Giáo Døc vŠ BŒnh Ti‹u 
ñÜ©ng QuÓc Gia theo sÓ 1-800-438-5383 Ç‹ bi‰t thêm thông tin. 
 
: 30 ----Nh»ng ngÜ©i MÏ gÓc Á ñông và ngÜ©i thu¶c ñäo Thái Bình DÜÖng nào bÎ bŒnh 
ti‹u ÇÜ©ng thÜ©ng có nhiŠu nguy cÖ bÎ ÇÙng tim hay bÎ tai bi‰n måch máu não. NhÜng 
quš vÎ có th‹ tránh ÇÜ®c vÃn ÇŠ này. Hãy hÕi bác sï cûa mình cách thÙc Ç‹ làm giäm 
lÜ®ng ÇÜ©ng trong máu, giäm áp huy‰t và cholesteron. Ki‹m soát ÇÜ®c ba ÇiŠu này thì 
quš vÎ së sÓng lâu và khÕe månh. Xin g†i sÓ 1-800-438-5383 Ç‹ bi‰t thêm thông tin. 
ChÜÖng trình này ÇÜ®c cÓng hi‰n cho quš vÎ qua s¿ h‡ tr® cûa (name of local 
organization)  và ChÜÖng Trình Giáo Døc vŠ BŒnh Ti‹u ñÜ©ng QuÓc Gia.  
 
: 15 ----N‰u bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, hãy hÕi bác sï cûa mình vŠ cách thÙc ki‹m soát lÜ®ng 
ÇÜ©ng trong máu, áp huy‰t, và cholesteron Ç‹ có ÇÜ®c m¶t cu¶c sÓng khÕe månh và lâu 
dài. Xin g†i cho ChÜÖng Trình Giáo Døc vŠ BŒnh Ti‹u ñÜ©ng QuÓc Gia theo sÓ 1-800-
438-5383 Ç‹ bi‰t thêm thông tin. 
 
: 30 ----N‰u bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, hãy chæm sóc trái tim cûa mình. BÎ ÇÙng tim và tai bi‰n 
måch máu não là bŒnh gây tº vong nhiŠu nhÃt cho ngÜ©i bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, nhÜng quš 
vÎ có th‹ chÓng låi ÇÜ®c. Hãy hÕi bác sï cûa mình cách thÙc Ç‹ ki‹m soát áp huy‰t và 
cholesteron, cÛng nhÜ lÜ®ng ÇÜ©ng trong máu, Ç‹ tránh bÎ ÇÙng tim và tai bi‰n måch máu 
não. ñ‹ tìm hi‹u thêm vŠ cách ki‹m soát bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cûa mình, xin g†i sÓ 1-800-
438-5383. ñây là khuy‰n cáo cûa (name of local organization) và ChÜÖng Trình Giáo 
Døc vŠ BŒnh Ti‹u ñÜ©ng QuÓc Gia.  
 


