Волите своје срце

Брзи водич за подржавање опоравка срца
Serbian

У болници

Излазак из болнице

План за опоравак

У болници

Шта се десило са мојим
срцем?
Разумевање вашег обољења и
лечења срца може да помогне
вашем опоравку и допринесе да
се мање бринете.
Питајте вашег лекара или
медицинску сестру да вам објасни
ваш проблем са срцем и да вам
дају информације које можете да
понесете кући.
Питања која треба да
поставите у болници
Шта се десило са мојим
срцем?
Да ли ће ми бити потребна
помоћ када се вратим кући?
Како да пазим на рану?
Колико дуго ће ми бити
потребно да се опоравим?
Који тестови су ми
потребни?
Колико дуго ћу да будем у
болници?
Које врсте лечења сам
имао/имала?
Који су моји фактори
ризика?
Да ли ми је потребна
пропратна нега?

Зашто се ово догодило?
Ваш лекар или медицинска сестра
ће моћи да вам објасне неке од
разлога за ваше обољење срца.
Ови разлози се називају фактори
ризика.
Што више фактора ризика имате,
већа је вероватноћа да ћете имати
проблем са срцем.
Фактори ризика укључују:
Пушење

Висок крвни
притисак

Дијабетес

Висок
холестерол

Нездрава
исхрана

Бити гојазан

Ако нисте довољно
активни

Правити измене овим факторима
ризика, као што су смањење
крвног притиска, може да вам
побољша здравље срца.

Излазак из болнице

Припрема за излазак
из болнице

Кардиолошка рехабилитација –
помоћ за ваше срце

Опоравак почиње у болници и
наставља се кад напустите.
Користите ову контролну
листу да разговарате са својом
медицинском сестром или
лекаром.

Кардиолошка рехабилитација је
важан део вашег опоравка.
Кардиолошки рехабилитациони
програм ће да вам помогне да:
✔ живите са тим што вам се
десило
✔ научите више о обољењу
вашег срца
✔ управљате вашим факторима
ризика
✔ разумете ваше лекове и како
да их узимате
✔ се вратите свакодневним
активностима и да се храните
здраво
✔ разумете знаке упозорења
срчаног удара
Питајте вашег лекара или
медицинску сестру у вези упута за
кардиолошки рехабилитациони
програм.

Моја контролна листа за
опоравак
Разумем шта се десило мом
срцу и о пропратној нези
која ми је потребна
Знам које факторе ризика
имам и шта треба да
урадим да их контролишем
Имам упут за кардиолошки
рехабилитациони програм
Разумем моје лекове и како
да их узимам
Знам шта треба да радим
ако добијем бол у грудима
или имам друге знаке
упозорења срчаног напада
Ја ћу организовати/или
дати да ми се организују
пропратни прегледи код
мог локалног лекара
Знам о нези у кући и за
друге услуге подршке

Можете такође да позовете
Здравствену информативну
службу Heart Foundation
Helpline на телефон 13 11 12.
Ако вам је потребан преводилац,
назовите 131 450.

План за опоравак

Акције за здраво срце

Идите на кардиолошку
рехабилитацију

Идите на пропратне прегледе код
вашег лекара

Наставите са узимањем лекова

Контролишите ваше
факторе ризика

Водите рачуна о
својим емоцијама

Придружите се
групи за подршку

Знајте знаке упозорења срчаног напада

Да бисте наручили акциони план за упозорење срчаног напада
(доступно и на другим језицима), назовите 13 11 12 или
пошаљите емаил на health@heartfoundation.org.au

За информације о здрављу срца
13 11 12
www.heartfoundation.org.au

Ако вам је потребан преводилац,
назовите 131 450 и тражите да
разговарате са Фондацијом за срце
Heart Foundation.
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