
قلب خود را دوست بدارید

 راهنامیی رسیع برای حامیت از بهبود سالمت قلب

برنامه بهبودی  ترک کردن بیامرستان در بیامرستان 

Farsi



در بیامرستان 

برای قلب من چه اتفاقی افتاده است؟

درک مشکل قلبی خود و نحوه درمان می تواند به 

بهبودی شام کمک کند و احساس اضطراب شام را 

کاهش دهد. 

از پزشک یا پرستار خود بخواهید مشکالت قلبی تان 

را برای شام توضیح بدهد و اطالعاتی که بتوانید با 

خود به خانه بربید را در اختیارتان قرار دهد. 

چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ 

پزشک یا پرستار شام می تواند برخی از علل بروز 

مشکالت قلبی تان را برای شام توضیح دهد. این 

علل عوامل خطرآفرین نام دارند.

هر چه عوامل خطرآفرین شام بیشرت باشد، احتامل 

داشنت مشکالت قلبی شام نیز بیشرت می شود. 

فشارسیگار کشیدن
خون باال برای قلب من چه اتفاقی افتاده است؟

آیا وقتی به خانه برگردم به کمک نیاز 

خواهم داشت؟

چگونه می توانم از جای جراحت خود 

مراقبت کنم؟

چه مدت طول می کشد تا بهبود پیدا کنم؟ 

چه آزمایشاتی را باید انجام بدهم؟

چه مدت در بیامرستان خواهم بود؟ 

چه درمان هایی داشتم؟

عوامل خطرآفرین من چه می باشند؟

آیا نیاز به مراقبت های بعدی دارم؟ 

کلسرتول باالدیابت

داشنت اضافه تغذیه ناسامل
وزن یا چاقی

فعالیت محدود

عوامل خطرآفرین شامل موارد زیر می 
شوند:

سواالتی که باید در بیامرستان بپرسید

ایجاد تغییرات در این عوامل خطرآفرین، مانند 

پایین آوردن فشار خون، می تواند سالمت قلب 

شام را بهرت کند.



ترک کردن بیامرستان 

آماده شدن برای ترک بیامرستان 
بهبودی در بیامرستان آغاز می شود و بعد از 

ترک بیامرستان ادامه دارد. 

برای گفتگو با پرستار یا پزشک خود از این چک 
لیست استفاده کنید. 

 توانبخشی قلبی – 
کمک برای قلب شام 

توانبخشی قلبی بخش مهمی از مراحل بهبودی 
شام است. 

از پزشک یا پرستار خود بخواهید شام را به یک برنامه 

توانبخشی قلبی ارجاع دهند.

 وات یم نینچمام هشنید امدخ ابت الطاع راسنی 

 Heart Foundation Helpline به شامره

 اتمس ریبگید. اچننچه کمک هب  یتشادهب

 دارید امش ابره تم131 450 اس  12 11 13

ریبگید.   یک ایاحت ممترجج

من اتفاقی که برای قلبم افتاده و مراقبت 
های بعدی که نیاز به آنها دارم را درک می 

کنم

عوامل خطرآفرین خود را می شناسم و می 
دانم برای مدیریت آنها چه کارهایی باید 

انجام دهم

من به یک برنامه توانبخشی قلبی ارجاع 
داده شده ام 

داروهای خود و نحوه مرصف آنها را درک 
می کنم 

چنانچه درد قفسه سینه یا سایر عالئم 
هشدار دهنده سکته قلبی را داشته باشم، 

می دانم چه کاری باید انجام دهم

وقت مالقاتی با پزشک محلی خود برای 
پیگیری بعدی را هامهنگ خواهم کرد/

هامهنگ کرده ام

من اطالعاتی در مورد مراقبت های در منزل 
و سایر خدمات حامیتی در اختیار دارم

 برنامه توانبخشی قلبی به شام کمک 
می کند:  چک لیست بهبودی من 

از عهده اتفاقی که افتاده است بر بیایید 	✔

اطالعات بیشتری در مورد مشکل قلبی خود  	✔

کسب کنید

عوامل خطرآفرین خود را مدیریت کنید 	✔

داروهای خود و نحوه مصرف آنها را درک کنید 	✔

به انجام فعالیت های روزمرخ بازگردید و  	✔

تغذیه ای سالم داشته باشید

عالئم هشداردهنده سکته قلبی را درک کنید  	✔



برنامه بهبودی 

عملکردهای شام برای قلبی سامل

به توانبخشی قلبی مراجعه کنید

به مرصف داروهای خود ادامه دهید

مراقب عواطف و احساسات خود باشید

عالئم هشداردهنده سکته قلبی را بشناسید 

 برای مراقبت های بعدی به
 پزشک خود مراجعه کنید

عوامل خطرآفرین خود را مدیریت کنید 

به گروهی حامیتی ملحق شوید
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احساسات زیر را:

 آیا می توانید عالئم سکته قل�ب 
را تشخیص دهید؟

احت کنید کاری که انجام می دهید را الآن متوقف کنید و اس�ت 1

در یک یا نواحی بیش�ت بدن خود دارید:

بله

بله

ز داشته باشید: ممکن است حالت زیر را ن�ی

چنانچه دارو�ی برای آنژین قل�ب استفاده می 
کنید:

یک دوز از داروی خود را مرصف کنید. •

5 دقیقه ص�ب کنید. آیا عالئم همچنان ادامه   •

دارند؟ دوز دیگری از داروی خود را مرصف کنید. 
ن نمی روند؟ 5 دقیقه ص�ب کنید. عالئم از ب�ي  •

آیا عالئم
 10 دقیقه طول 

کشیده اند؟ 

آیا عالئم
شدید هستند

یایا بدتر شده اند؟

حرفی بزنید حالت خود را به یک نفر بگویید2



حامیت شده توسط:

برای کسب اطالعات در مورد سالمت قلب             
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