আপনার হৃদপিণ্ডের যত্ন নিন

হৃদর�োগ থেকে সেরে উঠায় সহায়তা
করতে একটি ঝটপট নির্দেশিকা

হাসপাতালে

হাসপাতাল ত্যাগ করা

Bengali

সেরে উঠার পরিকল্পনা

হাসপাতালে

আমার হৃদপিণ্ডের কী হয়েছে?

কেন এমনটি হল?

আপানার হৃদপিণ্ডের অবস্থা এবং এর
চিকিৎসা সম্পর্কে বুঝতে পারলে তা
আপনার সেরে উঠায় এবং আপনার
উদ্বেগ কমাতে সহায়ক হতে পারে।

আপনার ডাক্তার কিংবা নার্স আপনার
হৃদপিণ্ডের অবস্থার কিছু কারণ ব্যাখ্যা
করতে পারবেন। এই কারণগুল�ো ঝুঁ কির
বিষয় হিসেবে পরিচিত।

আপনার ডাক্তার কিংবা নার্সকে আপনার
হৃদপিণ্ডের সমস্যাটি কী তা বুঝিয়ে দিতে
এবং বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য
দরকারি তথ্যগুল�ো দিতে বলুন।

আপনার যত বেশী ঝুঁ কির বিষয় থাকবে,
ততই আপনার হৃদপিণ্ডের সমস্যায়
ভ�োগার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাসপাতালে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করতে হবে
আমার হৃদপিণ্ডের কী হয়েছে?
বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার পর কি আমার
সাহায্যের দরকার হবে?
কীভাবে আমি আমার ক্ষতটির যত্ন
নেব?
আমার সেরে উঠতে কত সময়
লাগবে?
আমার কী কী পরীক্ষা করাতে হবে?
আমাকে হাসপাতালে কয়দিন থাকতে
হবে?
আমার কী কী চিকিৎসা হয়েছিল?
আমার কী কী ঝুঁ কির ব্যাপার রয়েছে?
আমার কি পরবর্তীতে সেবা নেওয়ার
প্রয়�োজন হবে?

এই ঝুঁ কির বিষয়গুল�োর মধ্যে রয়েছেঃ
ধূমপান

উচ্চ রক্তচাপ

ডায়াবেটিস

উচ্চ
ক�োলেস্টেরল

অস্বাস্থ্যকর
খাওয়াদাওয়া

অতিরিক্ত ওজন
কিংবা ম�োটা
হয়ে যাওয়া

খুব বেশী শরীর
চর্চা না করা

ঝুঁ কির এই বিষয়গুল�োতে পরিবর্ত ন
আনলে, যেমন রক্তচাপ কমালে,
আপনার হৃদপিণ্ডের অবস্থার উন্নতি
হতে পারে।

হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া

হাসপাতাল ত্যাগ করার প্রস্তুতি
নেওয়া

কার্ডি য়াক পুনর্বাসন – আপনার
হৃদপিণ্ডের জন্য সহায়তা

আর�োগ্য লাভ হাসপাতালেই শুরু হয় এবং
তা হাসপাতাল ত্যাগ করার পরও চলতে
থাকে।
আপনার ডাক্তার কিংবা নার্সের সাথে
আল�োচনার জন্য এই চেক লিস্টটি ব্যবহার
করুন

কার্ডিয়াক পুনর্বাসন আপনার আর�োগ্য
লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমার সেরে উঠার চেকলিস্ট
আমার হৃদপিণ্ডের সমস্যা এবং
পরবর্তীতে আমার যে সেবা নেওয়ার
প্রয়�োজন রয়েছে তা আমি বুঝতে
পেরেছি।
আমি আমার ঝুঁ কির বিষয়গুল�ো
সম্পর্কে এবং সেগুল�ো নিয়ন্ত্রণে
আমাকে যা যা করতে হবে সে
সম্পর্কে অবগত আছি
কার্ডি য়াক পুনর্বাসন করস
্ম চূ ীতে
য�োগদানের জন্য আমার একটি
রেফারেল আছে
আমি আমার ঔষধগুল�ো এবং কীভাবে
সেগুল�ো গ্রহণ করতে হবে তা বুঝতে
পেরেছি
আমার যদি বুকে ব্যথা হয় কিংবা
হার্ট অ্যাটাকের অন্যান্য লক্ষণগুল�ো
দেখা দেয় সেক্ষেত্রে কী করতে হবে
তা আমি জানি।
আমি আমার ডাক্তারের সাথে পরবর্তী
একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করব/
করেছি।
আমি হ�োমকেয়ার এবং অন্যান্য
সহায়তা সেবাগুল�ো সম্পর্কে জানি

একটি কার্ডি য়াক পুনর্বাসন করস
্ম চূ ী আপনাকে
নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাহায্য করবেঃ
✔ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ান�ো
✔ আপনার হৃদপিণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে আরও
বেশী জানা
✔ আপনার ঝুঁ কির বিষয়গুল�োকে নিয়ন্ত্রণ করা
✔ আপনার ঔষধ এবং সেগুল�ো কীভাবে গ্রহণ
করতে হবে তা বুঝতে পারা।
✔ দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ফিরে যাওয়া এবং
স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া
✔ হার্ট অ্যাটাকের সতর্ক তা সংকেত বুঝতে
পারা

এেটি োরর্টয়াে পুনব্টাসন ের্টসেূ ীকত
অংশ ফনওয়ার জন্ ফর�াকর� এর
রবষকয় আপনার রাক্তার অেবা নাস্টকে
ব�ুন।
এছাড়াও আপরন 13 11 12 ন ব্কর
Heart Foundation’s Helpline এর
সাকে ফযাগাকযাগ েরকত পাকরন।
আপনার যরে ফোভাষীর পর্কয়াজন
হয়, তাহক� 131 450 ন ব্কর
ফযাগাকযাগ েরুন।

আর�োগ্য লাভের পরিকল্পনা

আর�োগ্য লাভের পরিকল্পনা

কার্ডি য়াক পুনর্বাসন কর্মসচূ ীতে অংশ নিন

ডাক্তারের সাথে পরবর্তীতে সাক্ষাত করুন

ঔষধ খাওয়া চালিয়ে যান

আপনার ঝুঁ কির
বিষয়গুল�োকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন

আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন

ক�োন�ো সাপ�োর্ট গ্রুপে য�োগ দিন

হার্ট অ্যাটাকের সতর্ক সংকেতগুল�ো জেনে রাখুন

হার্ অ্ারােকর সতে্ সংেকতগুক�ার েএ
ের্ পরের পনা
অর্ র েরকত 13 11 12 ন ব্কর ে� েরুন রেংবা
health@heartfoundation.org.au ঠ ঠোনায় ইকরই� েরুন

হৃেরপকণর্ স্াস্্ সংক্ান্ত তকে্র জন্
13 11 12
www.heartfoundation.org.au

আপনার যদি একজন দ�োভাষীর প্রয়�োজন
হয়, তাহলে 131 450 নম্বরে য�োগায�োগ
করে Heart Foundation কে
দিতে বলুন।
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