
  چگونه من مي توانم از فردي كه او را دوست دارم، حمايت كنم ؟

. ممكن است افراد نزديك به شما دچار حمله قلبي يا سكته مغزي شده باشند يا تحت درمان بيماري قلبي باشـند                    

 مي  كمك به شما به منظور كنترل احساساتتان، مراقبت از آنها و تقسيم اين امر با يك فرد مورد اطمينانتان، مفيد                   

  . با اعضاي خانواده ، دوستان، همكاران و متخصصين مراقبت هاي بهداشتي صحبت كنيد . باشد 

ممكن است شماو فرد مورد عالقه تان از انجمنهاي محلي سكته مغزي و بيماري هاي قلبـي كـه از بيمـاران دچـار                     

قلبـي، سـكته مغـزي يـا عمـل          حملـه   . سكته مغزي و بيماري قلبي و خانواده آنها حمايت مي كنند، كمك بگيريـد             

از متخصصين مراقبـت هـاي پزشـكي        . جراحي قلبي همه خانواده و نه فقط فرد بيمار را تحت تاثير قرار مي دهد                

  .براي يافتن راههايي براي رفع مشكالتي كه سبب اين حالت شده اند، كمك بگيريد 

  

شـما مـي توانيـد از       . بيماري قلبي يا دچار سكته مغزي شايع اسـت          داشتن ترس و نگراني هاي متعدد در مورد فرد مورد عالقه مبتال به              
  .طريق صحبت در مورد احساستان، مراقبت از خود و يافتن پاسخهايي براي سواالت خود، با اين مشكالت كنار بياييد 

  ممكن است چه احساساتي داشته باشم ؟

د در مـورد ايجـاد تغييـرات     بجاي احساس نگراني و تاسف در مورد گذشـته، سـعي كنيـ        .احساس گناه  

 . سالم فكر كنيد 

اگر چـه ايـن امـر دشـوار     .  با ديگران در مورد ترس خود صحبت كنيد    .ترس از مرگ فرد مورد عالقه      

  .مي باشد، اما عاقالنه است كه از توانايي مالي و بيمه كافي جهت آمادگي بيشتر در آينده برخوردار باشيد 

 بسياري از بستگان و دوستان شما خوشحال مي شوند كه با مراقبت از              ! در خواست كمك كنيد      . ناتواني 

 .فرزندان شما و كمك در انتقال و تهيه غذا به شما كمك نمايند 

شما ممكن است دچار اختالل     . در هنگام بروز چنين حالتي، احساس ناراحتي شايع مي باشد           .  افسردگي 

 .تر شدن اوضاع اين احساسات نيز رفع مي شوندبا به. خواب ، كاهش انرژي و احساس بيماري شويد 

 

 



  چه چيزهايي تغييرخواهد كرد ؟

روزانه اوقاتي را براي انجام كارهايي كـه دوسـت   .ممكن است شما وقت كمتري براي خود داشته باشيد      

 كمـك  اگر كار مي كنيـد برگـشتن بـه كـار بـه شـمادر ايـن زمينـه                  .از خود مراقبت كنيد     . داريد، اختصاص دهيد    

 .خواهدنمود

با همسر و پزشك خود در مـورد احـساسات خـود صـحبت              . زندگي جنسي شما ممكن است تغيير كند         

 .بهترين راه اين است كه فعاليت جنسي خود را به آهستگي از سر بگيريد . كنيد 

  من چگونه مي توانم كمك كنم ؟

 .سواالتي را در بيمارستان بپرسيد  

 . كنيد با همسر و فرزندان خود صحبت 

  .همسرتان را به خاطر عادات خوب وجديدش تحسين كنيد وهرگز به او نق نزنيد  

  .به كالس آموزشي احياي قلبي و ريوي برويد  

 .عاليم هشدار دهنده سكته مغزي يا حمله قلبي و ايست ناگهاني قلبي را ياد بگيريد  

  .به همسرتان در استفاده از داروها و درمانش كمك كنيد  

   مي توانيم سالم باشيم ؟ما چگونه

 .در مورد شيوه هاي سالم غذايي مطالعه كنيد و به توصيه هاي پزشك خودتان گوش دهيد 

 .از غذاهاي حاوي كلسترول و چربي اشباع كم كه همسرتان به آن نياز دارد، استفاده كنيد  

 .تغييرات را به شكل آهسته ايجاد كنيد، يك گام در هر زمان 

 .ود ورزش كنيد سعي كنيد با همسر خ 

 . به همسرتان در ترك سيگار كمك كنيد و در صورتي كه خودتان سيگار مي كشيد، آن را ترك كنيد  

  .به اعضاي خانواده تان يك گردش تفريحي را پيشنهاد كنيد 



  من چگونه مي توانم بيشتر ياد بگيرم ؟

بيماري قلبي مي باشيد يا قـبال دچـار سـكته           اگر مبتال به    . با پزشك ، پرستار يا مشاور سالمتي خود مشورت كنيد           

ايجاد تغييـرات در شـيوه زنـدگي آنهـا     . مغزي شده ايد، ممكن است اعضاي خانواده شما در معرض خطر باشند          

  .جهت كاهش ميزان خطر مهم است 

 شما مي توانيد از كتابچه ها و بروشورهاي علمي جهت انتخاب زنـدگي سـالمتر و كـاهش ميـزان خطـر ، كنتـرل                   

دانايي توانايي است بنـابراين بيـشتر بياموزيـد و بيـشتر            .بيماري و مراقبت از افراد مورد عالقه تان استفاده كنيد           

  .زندگي كنيد

  آيا پرسش يا توضيحي از پزشك خود داريد ؟

  :براي مثال. دقايقي را براي يادداشت سواالت خود در مالقات بعدي خود با پزشكتان اختصاص دهيد

   بروم ؟)CPR(انم به كالس احياي قلبي ريوي من كجا مي تو

  آيا من مي توانم در بازتواني كمك كنم ؟
  
  
 

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


