
قلب تانرا دوست بدارید

رهنمود رسیع برای کمک به صحت یابی مجدد قلب

پالن صحت یابی مجدد رخصت شدن از شفاخانه در شفاخانه

Dari



در شفاخانه

قلبم را چه شده است؟

دانسنت وضعیت قلب تان و تداوی آن می 
تواند شام را در قسمت صحت یابی مجدد 

و کاهش اضطراب تان کمک مناید. 

از داکرت یا نرس تان بخواهید که وضعیت 
قلب تانرا برای شام توضیح داده و 

معلومات بیشرت را جهت بردن با خود به 
خانه برایتان بدهد.

چرا این اتفاق افتاد؟

داکرت یا نرس تان می تواند بعضی از دالیل 
وضعیت قلب تانرا برای شام توضیح دهد. این 

دالیل بنام عوامل احتامل خطر یاد می شوند.

هرقدر عوامل احتامل خطر تان بیشرت باشد، 
به هامن اندازه امکان داشنت مشکالت قلب 

تان نیز باالتر می رود.

سگرت 
کشیدن

 فشار 
خون بلند

قلبم را چه شده است؟
آیا در زمان بازگشتم به خانه رضورت 

به کمک دارم؟
چطور باید از زخم خود مواظبت کنم؟

چقدر طول می کشد که دوباره صحت 
یاب شوم؟

به چه نوع معایناتی رضورت دارم؟
برای چه مدت در شفاخانه 

خواهم ماند؟
چه تداوی هایی برایم انجام یافته است؟

عوامل احتامل خطر من کدام ها اند؟
آیا به مواظبت متعاقبه/بعدی 

رضورت دارم؟

کلوسرتول بلندمرض شکر

تغذیه 
غیرصحی

 اضافه وزن 
یا چاقی بیش 

از حد

عدم تحرک/فعالیت فزیکی

عوامل احتامل خطر شامل نکات ذیل است:

سواالتی که در شفاخانه باید بپرسید

تغیر آوردن در این عوامل احتامل خطر، مانند 
 کاهش دادن فشار خون تان، 

می تواند صحت قلب تانرا بهرت سازد.



رخصت شدن از شفاخانه

آماده گیری برای رخصت شدن از 
شفاخانه

صحت یابی مجدد در شفاخانه رشوع و 
بعد از ترک کردن شفاخانه ادامه می یابد. 

از لست مقابله ذیل برای مشورت گرفنت با 
داکرت یا نرس تان استفاده کنید.

توانبخشی قلبی – کمک برای قلب تان

توانبخشی قلبی یک جز مهم صحت یابی 
مجدد تان می باشد.

 ازیا نرس تا یفرعم هب عن راجشدهن ب  

تقلبی واسل دینداکتر  .ک م  یشخبنوا  رپوارگ

نید  هبلین  تاوملعم Heart یک  ین م

 ب به ،دیرت  ه ش امره 12 11 13 همچناوات

 داروجامن رضرت کیاگر به  .دینبز گنز .دینبز

Foundation گن ز131 450تیلفون شامره

من میدانم که قلبم را چه شده است و 
چه نوع مواظبت های بعدی را رضورت 

دارم.
من عوامل احتامل خطرم و چیزهائیکه 

برای اداره آن رضورت است می دانم.
من به یک پروگرام توانبخشی قلبی 

معرفی شده ام.
من دوا هایم و طرز استفاده از آنها را 

می دانم.
من میدانم که در صورت بروز درد 

سینه یا عالیم دیگر حمله قلبی چکار 
باید بکنم. 

من با داکرت محل ام یک مالقات بعدی 
ترتیب کرده ام یا خواهم کرد.

من راجع به مواظبت خانگی و خدمات 
حامیتی دیگر معلومات دارم.

یک پروگرام توانبخشی قلبی شام را در 
موارد ذیل کمک می کند

لست مقابله صحت یابی مجدد من

از عهده اتفاقی که برایتان رخ داده است،  	✔
برآئید 

راجع به وضعیت قلب تان بیشتر بدانید 	✔

عوامل احتمال خطر تانرا اداره کنید 	✔

دواها و طرز استفاده آنها را بدانید 	✔

فعالیت های روزمره تانرا دوباره شروع  	✔

کنید و غذاهای صحی بخورید

عالیم هشداریه حمله قلبی را بدانید 	✔



پالن صحت یابی مجدد

فعالیت ها برای یک قلب صحتمند

در پروگرام توانبخشی قلب رشکت کنید

دواهای تانرا ادامه دهید

مواظب احساسات تان باشید

عالیم هشداریه حمله قلبی را بدانید

مرتباً با داکرت تان در متاس باشید

عوامل احتامل خطر تانرا اداره کنید

در یک گروپ حامیتی عضو شوید
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درد

سینه

نفس کوتاهیرسچرخیعرق رسددلبدی

شانه/شانه هاکمر/پشتبازو/هااالشهگردن

سنگی�نفشار 
گ

/گرفت�
گ

کشید�

آیا عالیم ذیل را احساس می کنید:

احت کنید نموده و اس�ت

آیا حمله قل�ب تانرا تشخیص داده
می توانید؟

توقف 1

در یک یا بیش�ت اعضای ذیل بدن تان:

بیل

بیل

ز ممکن احساس کنید: موارد ذیل را ن�ی

اگر دوای قل�ب مرصف می کنید:
یک وعده دوای تانرا بخورید. •

5 دقیقه منتظر بمانید. آیا هنوز هم عالیم درد   •
موجود است؟ یک وعده دیگر دوای تانرا بخورید.

5 دقیقه منتظر بمانید. آیا عالیم هنوز هم موجود اند؟  •

آیا عالیم
 تان برای 

مدت
 10 دقیقه ادامه 

داشت؟

آیا عالیم
تان شدید 
تر یا بدتر

 می شوند؟

یا

کنید برای کیس بگوئید که چه حال دارید2 . صحبت کنید



حامیت شده توسط:

برای معلومات صحت قلب
13 11 12

www.heartfoundation.org.au

اگر یک ترجامن رضورت دارید، به تیلفون 
شامره 450 131 زنگ بزنید و بخواهید که 
شام را با Heart Foundation وصل کنند.
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