Yêu trái tim mình

Chỉ dẫn nhanh chóng để hỗ trợ cách phục hồi tim
Vietnamese

Trong bệnh viện

Xuất viện

Kế hoạch hồi phục

Trong bệnh viện

Tim tôi làm sao vậy?

Tại sao việc này xảy ra?

Hiểu rõ về tình trạng và việc trị
liệu tim của quý vị có thể giúp ích
cho việc phục hồi và quý vị
sẽ ít lo lắng hơn.

Bác sĩ hay y tá sẽ giải thích một số
lý do về tình trạng tim của quý vị.
Những lý do này gọi là các yếu tố
rủi ro.

Yêu cầu bác sĩ hoặc y tá giải thích
rõ về trở ngại của tim quý vị và trao
thông tin cho quý vị mang về đọc.

Càng có nhiều yếu tố rủi ro quý vị
càng dễ bị trở ngại về tim.

Những câu hỏi được nêu lên
khi nằm tại bệnh viện

Các yếu tố rủi ro gồm có:
Hút thuốc lá

Áp huyết cao

Tiểu đường

Máu mỡ cao

Ăn uống
không tốt
cho sức khỏe

Dư cân lượng
hay béo phì

Tim tôi bị gì vậy?
Tôi có cần được giúp đỡ khi
về nhà không?
Tôi chăm sóc vết mổ bằng
cách nào?
Bao lâu tôi sẽ bình phục?
Tôi cần những thử nghiệm gì?
Tôi phải nằm bệnh viện bao
lâu?
Tôi đã được điều trị những gì?
Những yếu tố rủi ro của tôi
là gì?
Tối có cần được theo dõi để
trị liệu không?

Không vận
động nhiều

Thay đổi những yếu tố rủi ro này
chẳng hạn như làm giảm áp huyết,
có thể cải tiến tình trạng khỏe
mạnh của tim.

Xuất viện

Chuẩn bị xuất viện
Khi còn nằm tại bệnh viện đã bắt
đầu phục hồi và tiếp tục bình
phục sau khi rời khỏi bệnh viện.
Hãy dùng bản kiểm điểm này để
thảo luận với bác sĩ hoặc y tá.
Bản kiểm điểm việc phục hồi
của tôi
Tôi hiểu rõ những gì đã xảy ra
cho tim tôi và cần tiếp tục chăm
sóc cho tôi
Tôi biết rõ những yếu tố rủi ro
của tôi và tôi cần phải làm gì để
kiểm soát những rủi ro này
Tôi được giới thiệu để tham
gia chương trình phục hồi năng
lực tim
Tôi biết rõ các loại thuốc của
tôi và uống thuốc như thế nào
Tôi biết phải làm gì khi tôi bị
đau ngực hoặc có những dấu
hiệu khác báo trước về tình
trạng đứng tim
Tôi sẽ/đã sắp xếp cuộc hẹn
gặp bác sĩ địa phương để theo
dõi bệnh
Tôi biết về việc chăm sóc tại nhà
và những dịch vụ hỗ trợ khác

Phục hồi năng lực tim –
Giúp tim bình phục
Phục hồi năng lực tim là một
phần quan trọng của tiến trình
bình phục.
Chương trình phục hồi năng lực
tim sẽ giúp quý vị:
✔ đối phó với những gì đã xảy ra
✔ học hỏi thêm về tình trạng tim
của quý vị
✔ kiểm soát những yếu tố rủi ro
✔ biết rõ các loại thuốc của quý vị
và uống thuốc như thế nào
✔ trở lại sinh hoạt hằng ngày và ăn
uống tốt cho sức khỏe
✔ hiểu những dấu hiệu báo động
đứng tim
Yêu cầu bác sĩ hay y tá giới thiệu
đến chương trình phục hồi năng
lực tim.
Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi
cho Dịch vụ Hướng dẫn Y tế của
Trụ sở Bệnh Tim số 13 11 12. Nếu
cần thông dịch viên, xin gọi số 131
450.

Kế hoạch hồi phục

Việc cần làm để cho tim khỏe mạnh

Tham gia chương trình
phục hồi năng lực tim

Đến gặp bác sĩ để theo dõi bệnh

Uống thuốc đều đặn

Kiểm soát những yếu tố rủi ro

Ứng phó với cảm xúc của quý vị

Gia nhập nhóm hỗ trợ

Biết rõ những báo hiệu về tình trạng đứng tim

Muốn nhận những dấu hiệu báo động của kế
hoạch hành động khi bị đứng tim (có bản tiếng Việt),
gọi số 13 11 12 hoặc gửi điện thư qua địa chỉ
health@heartfoundation.org.au

Muốn biết thông tin về tim gọi số
13 11 12
www.heartfoundation.org.au

Nếu cần thông dịch viên, gọi số
131 450 và xin nối đường dây
với Heart Foundation.
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