
ទសឡា�់ដេះ�ូងរេស់អ្នក

ការផណនាដំ�ើម្ើជួយដធវើឱ្យដេះ�ូងជាដឡើងវ�ិ

គដទម្ងជាដឡើងវ�ិការដច�ពើមន្ទើរដពទ្យដៅក្ន៊ងមន្ទើរដពទ្យ

Khmer



ដៅក្ន៊ងមន្ទើរដពទ្យ

ដតើម្នអវើដកើតដឡើង�ល់ដេះ�ូងរេស់ខញា៊ ំ?

ការ�ឹងយល់ពើសាថែ នភាព និងការពយាបាលដេះ�ូង 
រេស់អ្នក អាចជួយអ្នកឱ្យជាដឡើងវ�ិ និងដធវើឱ្យ 
អ្នកម្នអារម្មណ៍មិនសូវទពរួយបារមភា។

ដស្នើសំ៊ទគរូដពទ្យ ឬគិលាន៊េោឋា ករេស់អ្នកពន្យល់ពើ  
េញ្ហ ដេះ�ូងរេស់អ្នក ដ�ើយែ្ដល់ជូនអ្នកនូវ 
ព័ត៌ម្នផ�លអ្នកអាចយកដៅែ្ទះ។

ដ�ត៊អវើបានជាករណើ ដនះដកើតដឡើង?

ទគរូដពទ្យ ឬគិលាន៊េោឋា ករេស់អ្នក នឹងអាច 
ពន្យល់ពើមូលដ�ត៊មួយចំនួនចំដពាះសាថែ ន 
ភាពដេះ�ូងរេស់អ្នក។ មូលដ�ត៊ទាងំដនះ 
ដៅថ្កត្ាហានិភ័យ។

កត្ាហានិភ័យផ�លអ្នកម្នកាន់ផតដទចើន អ្នកក ៏
ទំនងជាអាចម្នេញ្ហ ដេះ�ូងែងផ�រ។

ការជក់បារ ើ សម្ពា ធឈាមខពាស់

ជំងឺទឹកដនាមផែ្ម កូដលដស្រ េល៊ខពាស់

ការេរដិភាគ 
អាហារផ�ល 
មិនែ្ល់នូវ 
ស៊ខភាពល្

ដលើសទម្ងន់ 
ឬធាត់ដពក

មិនសូវ 
សកម្មខាលែ ងំ

កត្ាហានិភ័យរមួម្ន៖សំណួរផ�លទតរូវសួរដៅមន្ទើរដពទ្យ

ដតើម្នអវើដកើតដឡើង�ល់ដេះ�ូងរេស់ខញា៊ ំ?

ដតើខញា៊ ំនឹងទតរូវការជំនួយឬដទ ដៅដពលខញា៊ ំ 
 ទតឡេ់មកែ្ទះវ�ិ?

ដតើខញា៊ ំដមើលទតរូវផែទារំេួសរេស់ខញា៊ ំដោយ
 រដេៀេណា?

ដតើខញា៊ ំនឹងទតរូវការដពលយូរេេ៊ណាណ ដ�ើម្ើជា
 ដឡើងវ�ិ?

ដតើខញា៊ ំទតរូវការដធវើដតស្អវើខលែះ?

ដតើខញា៊ ំនឹងដ�កដពទ្យរយៈដពលយូរេេ៊ណាណ ?

ដតើខញា៊ ំបានទទួលការពយាបាលអវើខលែះ?

ដតើអវើខលែះដៅជាកត្ាហានិភ័យរេស់ខញា៊ ំ?

ដតើខញា៊ ំទតរូវការការផែទាតំាមោនផ�រឬដទ?

ការដធវើឱ្យម្នការផ្លែ ស់េ្ូរកត្ាហានិភ័យទាងំដនះ  
�ូចជាការេនា្ទ េសម្ពា ធឈាមរេស់អ្នក អាចជួយ 
ដធវើឱ្យស៊ខភាពដេះ�ូងរេស់អ្នកកាន់ផតលទ្េដសើរ។



ការដច�ពើមន្ទើរដពទ្យ

ការដទតៀមខលែួនដច�ពើមន្ទើរដពទ្យ

�ំដណើ រជាដឡើងវ�ិចាេ់ដែ្ើមដៅក្ន៊ងមន្ទើរដពទ្យ 
និងេន្េនា្ទ េ់ពើអ្នកដច�ពើមន្ទើរដពទ្យ។

ដទេើេញ្ជ ើដែ្ទៀងផ្្ទ តដ់នះ ដ�ើម្ើពិភាកសាជាមួយ 
គិលាន៊េោឋា ក ឬដវជ្ជេណ្ឌិ តរេស់អ្នក។

ការស្ារសាថែ នភាពដេះ�ូង - 
ជួយ�លដ់េះ�ូងរេស់អ្នក

ការស្ារសាថែ នភាពដេះ�ូង គឺជាផែ្នកសំខាន់មួយ 
នន�ំដណើ រជាដឡើងវ�ិសទម្េ់អ្នក។

សម្ពា ធឈាមខពាស់

កម្មវធិើស្ារសាថែ នភាពដេះ�ូង នឹងជួយអ្នក៖

	 ដោះទសាយេញ្ហ អវើខលែះផ�លបានដកើតដឡើង

	 ផសវងយល់េផនថែមអំពើសាថែ នភាពជំងឺដេះ�ូង 
រេស់អ្នក

	 ទគេ់ទគងកត្ាហានិភ័យរេស់អ្នក

	យល់�ឹងពើថ្្ន រំេស់អ្នក និងរដេៀេដលេថ្្ន ំ

	 ទតឡេ់ដៅដធវើការទេចានំែ្ងវ�ិ និងទទួល 
ទានអាហារផ�លែ្ល់ស៊ខភាពល ្ 

	ផសវងយលេ់ពើសញ្ញ 
ទពម្នននជំងឺគ េដះ�ូង សា   េជជ្ណ្ិ ត 
ឬគិលាេនោ៊ េរស់អន្កអេំពើ 
កាេរញូជ្នដៅកម្មវ ិេធើស សាែែ 
នភ េដះ�ូង។ អន្កក៏អ ូ រស័ពទ្ដៅ ដសវ េពើ 
ស៊ខភ េរស់អងគា  Heart Foundation 
Helpline  ដលខ 13 11 12 ។ 
េទសិនេដើអន្កទតរូវ ក   នេកកផេទភា  

ទូរស័ពទ្ដលខ  131 450។

េញ្ជ ើដែ្ទៀងផ្្ទ ត់ផែនការជាដឡើងវ�ិរេស់ខញា៊ ំ

ខញា៊ ំយល់�ឹងពើអវើផ�លបានដកើតដឡើង�ល់ 
 ដេះ�ូងរេស់ខញា៊ ំ និងការផែទាតំាមោន 
 ផ�លខញា៊ ំទតរូវការ 

ខញា៊ ំ�ឹងពើកត្ាហានិភ័យអវើខលែះផ�លខញា៊ ំម្ន 
 ដ�ើយអវើផ�លខញា៊ ំទតរូវដធវើដ�ើម្ើទគេ់ទគង

 កត្ាហានិភ័យទាងំដនះ

 ខញា៊ ំម្នការេញ្ជូ នដៅកម្មវធិើស្ារសាថែ នភាព 
 ដេះ�ូង

ខញា៊ ំយល់�ឹងពើថ្្ន រំេស់ខញា៊ ំ និងរដេៀេដលេថ្្ន ំ

ខញា៊ ំ�ឹងថ្ទតរូវដធវើអវើខលែះ ក្ន៊ងករណើ ខញា៊ ំឈទឺទរូង 
 ឬដច�ដោគសញ្ញា ដែសេងដទៀតននជំងឺគាងំ 
 ដេះ�ូង

ខញា៊ ំនឹងដរៀេចំ / បានដរៀេចំការណាត់ជួេ  
តាមោនជំងឺជាមួយដវជ្ជេណ្ឌិ តក្ន៊ងតំេន ់
រេស់ខញា៊ ំ

ខញា៊ ំ�ឹងពើដសវាផែទាតំាមែ្ទះ និងដសវាគាទំទ 
 ដែសេងដទៀត



គដទម្ងជាដឡើងវ�ិ

សកម្មភាពសទម្េ់ដធវើឱ្យដេះ�ូងម្នស៊ខភាពល្

ចូលរមួការស្ារសាថែ នភាពដេះ�ូង

េន្ដលេថ្្ន រំេស់អ្នក

យកចិត្ទ៊កោក់ពើអារម្មណ៍រេស់អ្នក

�ឹងពើសញ្ញា ទពម្នននជំងឺគាងំដេះ�ូង

តាមោនជាមួយដវជ្ជេណ្ឌិ តរេស់អ្នក

ទគេ់ទគងកត្ាហានិភ័យរេស់អ្នក

ចូលរមួជាមួយទករុមគាទំទ



ដ�ើេម្ើទទួល ែផនកា   មភា   គសញ្ញ ំងឺគ េដះ�ូង (ជា  

ែដេសងដទៀត) សូមទូរស័ពទ្ដលខ 13 11 12
ឬេអ៊ើដមេល health@heartfoundation.org.au

© 2011 National Heart Foundation of Australia ABN 98 008 419 761.

សូន្យេើ�ងទូរស័ព្ទ*3

ឈច៊ឺកចាេ់

ទទរូង

ចង់ក្ួត ផេកដ�ើសទតជាក់ វលិម៊ខ ពិបាក�ក�ដងហើម

ក ថ្គា ម ន� ខ្នង សា្ម

សម្ពា ធ ធ្ងន់ តឹង

ដតើអ្នកម្នអារម្មណ៍៖

ដ�ើយសទម្កឥឡូវដនះ

ដតើអ្នកនឹងសាគា ល់ពើជំងឺគាងំដេះ�ូង 
រេស់អ្នកឬដទ? 

ឈេ់1

ដៅទតង់កផនលែងណាមួយ ឬដទចើនននោងកាយរេស់អ្នក៖

បាទ/ចាស៎

បាទ/ចាស៎

អ្នកកទ៏េផ�លជាម្នអារម្មណ៍៖

ដេើអ្នកដលេថ្្ន េំំបាត់ច៊កដ�ើមទទរូង
• ដលេថ្្ន កំទមិតមួយ�ូសរេស់អ្នក។
• រង់ចា៥ំនាទើ។ ដៅផតម្នដច�ដោគសញ្ញា

ឬ? ដលេថ្្ន កំទមិតមួយ�ូសដទៀតរេស់អ្នក។
• រង់ចា៥ំនាទើ។ ដោគសញ្ញា ដៅផតមិនបាត់ឬ?

ដតើដោគសញ្ញា
រេស់អ្នក 
ដច�រយៈ 

ដពល១០នាទើ 
ផមនឬ?

ដតើដោគសញ្ញា
រេស់អ្នក 
ធ្ងន់ធ្ងរ 

ឬកាន់ផត
ធ្ងន់ធ្ងរ?

ឬ

2 ទបាេ់នរណាម្្ន ក់ អំពើម្នអារម្មណ៍ផ�លអ្នកម្ននិយាយ

■ ដៅដពលទេតិេត្ិករដលើកទូរស័ព្ទ ទតរូវនិយាយថ្ “AMBULANCE” (ឡានដពទ្យ)។
■ ដៅដពលទេតិេត្ិករេនា្ទ េ់ដលើកទូរស័ព្ទ ទតរូវនិយាយថ្ “KHMER INTERPRETER”

(អ្នកេកផទេភាសាផខ្មរ)។
■ កំ៊េិទទូរស័ព្ទ។
■ អាចរង់ចារំយៈដពលខលែើ។ រង់ចាស្ំាេ់ការផណនាេំផនថែម។

* ដេើការទូរស័ព្ទ សូន្យេើ�ង (000) ពំ៊�ំដណើ រការតាមទូរស័ព្ទន�រេស់អ្នក សូមពយាយាមដលខ 112។



ការផណនាដំ�ើម្ើជួយដធវើឱ្យដេះ�ូងជាដឡើងវ�ិ

ដៅក្ន៊ងមន្ទើរដពទ្យ

បានទទួលការគាទំទដោយ៖

ទេសិនដេើអ្នកទតរូវការអ្នកេកផទេភាសា 
សូមទូរស័ព្ទដលខ 131 450 
ដ�ើយដស្នើសំ៊ Heart Foundation 

HH-SCPS-0031.1.0920.KHMER

សទេម្់ព័ត៌ម្នអេំពើស៊ខភ េដះ�ូង 

13 11 12
www.heartfoundation.org.au

© 2020 National Heart Foundation of Australia, ABN 98 008 419 761
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