Kalbinizi sevin

Iyilesmeyi ve iyi kalp sagligini
desteklemek icin bir kılavuz

Hastanede

Hastaneden
taburcu olmak

Turkish

İyileşme planı

Hastanede

Kalbime ne oldu?

Bu niçin oldu?

Kalbinizin rahatsizligini ve
tedaviyi anlamak iyileşmenize
yardımci olur ve endişenizi
azaltır.

Kalp rahatsızlığınızın
nedenlerinden bazılarını
doktorunuz veya hemşireniz size
anlatacaktır. Bu nedenlere risk
faktörleri denir.

Doktorunuza veya hemşirenize
alp sorununuzu açıklamasini ve
size eve götürebileceğiniz bilgiyi
vermesini isteyin.
Hastanede sorulacak sorular
Kalbime ne oldu?
Eve döndüğümde yardıma
ihtiyacım olucak mı?
Yaramın bakımını nasıl
yapabilirim?
İyileşmem ne kadar zaman
alacak?
Nasıl testlere ihtiyacım var?
Hastanede ne kadar
kalacağım?
Ne gibi tedaviler gördüm?
Risk faktörlerim nelerdir?
Tedavi sonrası bakıma
ihtiyacım var mı?

Ne kadar çok risk faktörüne
sahip olursanız bir sağlık sorunu
yaşamanızın olasılığı o kadar artar.
Risk faktörleri şunları içerir:
Sigara
içmek

Yüksek
tansiyon

Şeker
hastalığı

Yüksek
kolesterol

Sağlıksız
yemek

Fazla kilolu
veya şişman
olmak

Çok etkin
olmamak

Risk faktörlerinde, tansiyonunuzu
azaltmak gibi değişlikler yapmak
kalp sağlığınızı iyileştirebilir.

Hastaneden taburcu olmak

Hastaneden taburcu olmaya
hazırlanmak

Kalp rehabilitasyonu -kalp
için yardım

İyileşme hastanede başlar
ve taburcu olduktan sonrada
devam eder.
Bu listeyi hemşire veya
doktorunuzla konuşun.

Kalp rehabilitasyon iyileşmenizin
önemli bir bölümüdür.
Kalp rehabilitasyon programı size
şöyle yardım eder:
✔ Başınıza gelenin üstesinden
gelmek
✔ Kalp sağlığınız hakkında daha
fazla bilgilenme
✔ Risk faktörlerini denetlemek
✔ İlaçlarınızı anlamak ve nasıl
almanız gerektiğini bilmek
✔ Günlük etkinliklere geri dönmek
ve sağlıklı yemek
✔ Kalp krizinin uyarı belirtilerini
anlamak
Kalp rehabilitasyon programına
yönlendirilmek için doktorunuza
veya hemşirenize sorun.

İyileşme listem
Kalbime ne olduğunu
ve ihtiyacım olan bakımı
anlıyorum
Risk faktörlerimin neler
olduğunu biliyorum ve idare
etmek için neler yapmam
gerektiğini anlıyorum
Kalp rehabilitasyon
programına sevkim var
İlaçlarımı anlıyorum ve
nasıl kullanmam gerektiğini
biliyorum
Kalbime sancı girerse
ne yapmam gerektiğini
biliyorum ve kalp krizi
işaretlerini anlıyorum
Aile doktorumla takip için
randevu alacağım/aldım
Evbakımı ve diğer destek
servisleri hakkında bilgim var

Aynı zamanda Heart
Foundation Helpline Sağlık
Bilgi Servisinide 13 11 12
numarasından arayabilirsiniz.
Eğer tercümana ihtiyacınız
varsa, 131 450’yi arayın.

İyileşme planı

Sağlıklı Kalp için önlemler

Kalp rehabilitasyonuna gidin

Doktorunuzla ilişki halinde olun

İlaçlarınızı almaya devam edin

Risk faktörlerinizi denetleyin

Duygularınıza dikkat edin

Bir destek grubuna katılın

Kalp krizinin uyarı belirtilerini bilin

Kalp krizinin uyarı işaretlerine eylem planını ısmarlamak
için (başka dillerdede vardır), 13 11 12 yi arayın veya
health@heartfoundation.org.au posta kutusunu kullanın

Kalp sağlığı bilgisi için
13 11 12
www.heartfoundation.org.au

Eğer tercümana ihtiyaç varsa
131 450 numarayı arayın ve
Heart Foundation’ı isteyin.
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