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হাসপাতাক�

আরার হৃেরপকণ্র েী হকয়কছ? 
আপোনোে হৃদনপরডেে অবস্ো এবং এে 
নেনকৎসো সম্পরক্ট  বঝুরে পোের� েো 
আপনোে ফসরে উঠোয় এবং আপনোে
উরবেগ কমোরে সহোয়ক হরে পোরে। 

আপনার রাক্তার রেংবা নাস্টকে আপনার 
হৃেরপকণ্র সরস্াটি েী তা বরুঝকয় রেকত 
এবং বাড়ীকত রনকয় যাওয়ার জন্ 
েরোরর তে্গুক�া রেকত ব�নু। 

ফেন এরনটি হ�? 
আপনার রাক্তার রেংবা নাস্ট আপনার 
হৃেরপকণ্র অবস্ার রেছু োরণ ব্াখ্া 
েরকত পারকবন। এই োরণগুক�া ঝঁুরের 
রবষয় রহকসকব পরররেত।

আপনার যত ফবশী ঝঁুরের রবষয় োেকব, 
ততই আপনার হৃেরপকণ্র সরস্ায় 
ফভাগার সম্াবনা রকয়কছ।

ধূরপান উচ্চ রক্তোপ
আরার হৃেরপকণ্র েী হকয়কছ? 
বাড়ীকত র�কর যাওয়ার পর রে আরার 
সাহাকয্র েরোর হকব? 
েীভাকব আরর আরার ক্তটির যত্ন 
ফনব?
আরার ফসকর উঠকত েত সরয় 
�াগকব? 
আরার েী েী পরীক্া েরাকত হকব?
আরাকে হাসপাতাক� েয়রেন োেকত
হকব?
আরার েী েী রেরেৎসা হকয়রছ�?
আরার েী েী ঝঁুরের ব্াপার রকয়কছ?
আরার রে পরবতমীকত ফসবা ফনওয়ার 
প্রকয়াজন হকব? 

রায়াকবটিস উচ্চ 
ফোক�কটের� 

অস্াস্্ের 
খাওয়াোওয়া

অরতররক্ত ওজন 
রেংবা ফরারা 
হকয় যাওয়া 

খুব ফবশী শরীর 
েে্ট া না েরা 

এই ঝঁুরের রবষয়গুক�ার রকধ্ রকয়কছঃ 
হোসপোেোর� ফযসব প্রশ্ন নজজ্োসো 
কেরে হরব

ঝঁুরের এই রবষয়গুক�াকত পররবত্ট ন 
আনক�, ফযরন রক্তোপ েরাক�, 
আপনার হৃেরপকণ্র অবস্ার উন্নরত
হকত পাকর।



হাসপাতা� ফছকড় যাওয়া

হাসপাতা� ত্াগ েরার প্রস্তুরত
ফনওয়া
আরেোগ্ �োভ হোসপোেোর�ই শুরু হয় এবং 
েো হোসপোেো� ে্োগ কেোে পেও ে�রে 
থোরক। 
আপনার রাক্তার রেংবা নাকস্টর সাকে 
আক�ােনার জন্ এই ফেে র�টেটি ব্বহার 
েরুন

োরর্ট য়াে পুনব্টাসন – আপনার 
হৃেরপকণ্র জন্ সহায়তা
কোন ্্ট য়োক পনুব্টোসন আপনোে আরেোগ্ 
�োরভে একটি গুরুত্বপরূ্ট অংশ। 

এেটি োরর্টয়াে পুনব্টাসন ের্টসূেীকত 
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।

আরার হৃেরপকণ্র সরস্া এবং 
পরবতমীকত আরার ফয ফসবা ফনওয়ার 
প্রকয়াজন রকয়কছ তা আরর বঝুকত 
ফপকররছ।
আরর আরার ঝঁুরের রবষয়গুক�া 
সম্কে্ট  এবং ফসগুক�া রনয়ন্তকণ 
আরাকে যা যা েরকত হকব ফস 
সম্কে্ট  অবগত আরছ
োরর্ট য়াে পুনব্টাসন ের্টসূেীকত 
ফযাগোকনর জন্ আরার এেটি 
ফর�াকর� আকছ 
আরর আরার ঔষধগুক�া এবং েীভাকব
ফসগুক�া গ্রহণ েরকত হকব তা বঝুকত 
ফপকররছ
আরার যরে বকুে ব্ো হয় রেংবা 
হার্ট  অ্ারাকের অন্ান্ �ক্ণগুক�া 
ফেখা ফেয় ফসকক্করে েী েরকত হকব 
তা আরর জারন।
আরর আরার রাক্তাকরর সাকে পরবতমী
এেটি সাক্াৎোকরর ব্বস্া েরব/
েকররছ। 
আরর ফহারকেয়ার এবং অন্ান্ 
সহায়তা ফসবাগুক�া সম্কে্ট  জারন 

এেটি োরর্ট য়াে পুনব্টাসন ের্টসূেী আপনাকে 
রনম্নর�রখত ফক্করে সাহায্ েরকবঃ

আমোে ফসরে উঠোে ফেকন�স্ট
✔ পরররস্রতর সাকে খাপ খাওয়াকনা
✔ আপনার হৃেরপকণ্র অবস্া সম্কে্ট  আরও

ফবশী জানা
✔ আপনার ঝঁুরের রবষয়গুক�াকে রনয়ন্তণ েরা
✔ আপনার ঔষধ এবং ফসগুক�া েীভাকব গ্রহণ

েরকত হকব তা বঝুকত পারা।
✔ তেনরদেন ের্টোকণ্ র�কর যাওয়া এবং

স্াস্্ের খাবার খাওয়া
✔ হার্ট  অ্ারাকের সতে্ট তা সংকেত বঝুকত

পারা



আকরাগ্ �াকভর পররেল্পনা 

আরেোগ্ �োরভে পনেকল্পনো 

োরর্ট য়াে পুনব্টাসন ের্টসূেীকত অংশ রনন

ঔষধ খাওয়া োর�কয় যান 

আপনার আকবগকে রনয়ন্তকণ রাখুন

হার্ট  অ্ারাকের সতে্ট  সংকেতগুক�া ফজকন রাখুন 

রাক্তাকরর সাকে পরবতমীকত সাক্াত েরুন

আপনার ঝঁুরের  
রবষয়গুক�াকে রনয়ন্তকণ রাখুন 

ফোকনা সাকপার্ট  গ্রুকপ ফযাগ রেন



হার্ অ্ারােকর সতে্ সংেকতগুক�ার েএ ের্ পরের পনা  
অর্ র েরকত 13 11 12 ন ব্কর ে� েরুন রেংবা 

health@heartfoundation.org.au ঠঠোনায় ইকরই� েরুন
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হাসপাতাক�

সহকযারগতায়ঃ 

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

আপনার যরে এেজন ফোভাষীর প্রকয়াজন 
হয়, তাহক� 131 450 নম্বকর ফযাগাকযাগ 
েকর Heart Foundation ফে  
রেকত ব�নু।
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ঠঠোনায় পাঠাকত হকব। 

HH-SCPS-0031.1.0920.BEN




