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अस्पतालमा हँदा

मेरो म्ट्लाई के भएको छ?
तपाईको म्ट्को अवस्ा र यसको उपचार बारे 
ब्झदा तपाईको स्ास्थ्य स्िारमा सहयोग ग्छनु  
र यसले तपाईको लचन्ा कम गराउँ्छ।

डाक्टर वा नस्यसँग आफनो म्ट्को समस्ालाई 
व्ाख्ा गन्यका लागग अन्रोर गन््यहोस ्र 
तपाईले घरमा लैजान सके् जानकारी प्रदान 
गन्यका लागग भन्ह्ोस।्

दकन यस्ो भयो? 
तपाईको डाक्टर वा नस्यले तपाईको म्ट्को 
स्स्ततबारे केही कारणको व्ाख्ा गन्य 
सके्छन।् ती कारणहरुलाई जोखरमका तत्वहरु 
भतननछ।
जतत ररैे जोखरम तपाईसँग हनछन्, त्यतत नै 
ररैे तपाईलाई म्ट्मा समस्ा आउने सम्ावना 
बढ्न सकछ।

रमूपान उच्च रक्तचाप
मेरो म्ट्लाई के भएको छ?
के म घर फर्कसकेपछछ पतन मलाई 
मद्तको आवश्यकता हनेछ?
मेरो घाउको स्ाहार मैले कसरी गनदे?
मलाई तनको हन कतत जतत लागछ?
मैले कस्ा जाचँहरु गन््य पनदेछ?
मलाई कतत लामो अस्पतालमा बस् ्
पनदेछ? 
मलाई कस्ा उपचार गररयो?
मेरा जोखरमका तत्वहरु के हन?् 
के मलाई तनरन्तर हरेचाहको 
आवश्यकता छ?

मरम्ेह उच्च कोलेस्ट्ोल

अस्स् भोजन बढी तौल वा 
मोटोपन 

ररैे सदक्रयता 
नहन् 

जोखरम तनम्त्याउने तत्वहरुमा: 
अस्पतालमा सोध््पनने प्रश्नहरु 

यी जोखरमहरुमा पररवत्यन गदा्य, जस् ै
रक्तचापलाई कम गदा्य, तपाईको म्ट्को 
स्ास्थ्यमा स्रार आउन सकछ।



अस्पताल छोड्दा

अस्पताल छोड्न तयारी 
स्िार अस्पतालमा स्रु हुन्छ र अस्पताल 
्छोदिसकेपल्छ पनन ननरन्र भइरहन्छ। 
डाक्टर वा नस्यसँग सल्ाह गन्य यो जाचँसूचीको 
प्रयोग गन््यहोस।् 

म्ट्को स्ास्थ्य प्नस््यरार (Cardiac
rehabilitation) – तपाईको म्ट्का 
लागग मद्तत
तपाईको स्ास्थ्य स्िारमा मट््को स्ास्थ्य 
प्नस्नुिार को महत्वपूरनु भमूमका हुन्छ।

म्ट्को स्ास्थ्य प्नस््यरार काय्यक्रममा 
ररफरलबारेमा तपाईको डाक्टर वा नस्यलाई 
सोध््होस्।

तपाईले Heart Foundation Helpline को 
स्ास्थ्य सूचना सेवा मा पनन 13 11 12 मा 
फोन गन्य सक्् हनछ। यदद तपाईलाई दोभाषे 
चादहएमा 131 450 मा फोन गन््यहोस्।

मैले मेरो मट््लाई के भएको र मलाई 
आवश्यक तनरन्तर स्ाहारबारे म 
बझ्दछ्। 
मलाई आफूमा भएका जोखरमका 
तत्वहरु र ततनलाई व्वस्ापन गन्य मैले 
के गन््यपछ्य  भन् ेथाहा छ।
मट््सम्बन्ी स्ास्थ्यस्रार (Cardiac
rehabilitation) काय्यक्रममा मलाई 
ससफाररस गररएको छ।
मलाई मेरो  औषसरबारे र ततनलाई कसरी 
सेवन गन््यपछ्य  भन् ेथाहा छ।
छाती दरेुमा वा हृदयघातका अन् 
चेतावनी संकेत देखरएमा के गन््यपछ्य  भन् े
क्रा मलाई थाहा छ।
मेरो स्ानीय डाक्टरसँग फलो-अपका 
लागग भेटने् समय गमलाउनेछ्/ 
गमलाएको छ्।
मलाई घरेल् स्ाहार (homecare)
र अन् सेवाहरुको बारेमा थाहा छ।

मट््को स्ास्थ्य प्नस्नुिार कायनुक्रमले तपाईलाई 
ननम्न क्राहरुमा मद्दत ग्छनु ः

मेरो स्ास्थ्य स्िार जिाचँसूची

✔ ज ेभएको सथयो त्यसको सामना गन्य
✔ तपाईको मट््को अवस्ाबारे थप बझ््न
✔ तपाईको जोखरमका तत्वहरु व्वस्ापन गन्य
✔ तपाईको औषसरबारे तथा ततनलाई कसरी

सेवन गनदे बझ््न
✔ दैतनक क्ररृ यकलापमा फक्य न स्स्पूव्यक रान
✔ हृदयघातका चेतावनी संकेत बझ््न



स्ास्थ्यस्रारका योजना

स्स् मट््का लामग कायनुहरु

म्ट्को स्ास्थ्य प्नस््यरार मा उपस्स्त हने

तनरन्तर औषरीहरु राइरहने

आफना भावनाहरु सम्ालने

हृदयघातका चेतावनी संकेतहरु जान्े

डाक्टरसँग तनरन्तर (फलो अप) भेट गनदे

जोखरमका तत्वहरु व्वस्ापन गनदे

सहायता समूहमा सररक हने



हरृदयाघात चेतावनी स ंके त काय्य योजनाको पर्तत पर्ाप्त गन्य 
 (अन्ा भाषाहर्मा उपलब्र छन्), 13 11 12 मा फोन गन््यहोस् वा 

health@heartfoundation.org.au मा इमेल गन््यहोस।्

््
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सहायोगीः

म्ट्को स्ास्थ्यसम्बन्ी जानकारीका लागगः
13 11 12
www.heartfoundation.org.au

यदद तपाईलाई दोभाषे चादहनछ भने,  
131 450 मा फोन गन््यहोस ्र 
Heart Foundation लाई माग््होस।्
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