மாரைடப்� என்றால் எப்ேபா�ம் மார் �
வ�தான் என்ப� மட்�மல்ல. எச்சாிக்ைக
அறி�றிகள் ��வைத�ம் அறிந்�
ெகாள்வதன் �லம் உங்கள் உயிைரக்
காப்பாற்றிக் ெகாள்ள ���ம்.
பின்வ�ம் உணர்�கள் ஏ�ம் உங்க�க்� உள்ளனவா வ�

அ�த்தம்

பாரம்

இ�க்கம்

ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட பின்வ�ம் உங்கள் உடல் உ�ப்�களில் மார்�

க�த்�

தாைட

ைக/கள்

���

ேதாள்பட்ைட/கள்

நீங்கள் இவற்ைற�ம் உணரலாம்:
�மட்டல்

1
2

மயக்கம்

�ளிர் ந�க்கம்

ஆம்

நி�த்�ங்கள்
ேப�ங்கள்

இப்ேபா� ஓய்ெவ�ங்கள்

நீங்கள் எவ்வா� உணர்க�றீர்கள் என்பைத
யாாிடமாவ� ��ங்கள்

நீங்கள் ஆஞ்ச�னா ம�ந்ைத எ�த்�க் ெகாண்டால்
• உங்கள� ஒ� ேவைள ம�ந்ைத எ�த்�க் ெகாள்ள�ம்.
• 5 நிமிடங்கள் காத்தி�க்க�ம். இன்�ம் அறி�றிகள்
உள்ளனவா? உங்கள� இன்ெனா� ேவைள ம�ந்ைத
எ�த்�க் ெகாள்ள�ம்
• 5 நிமிடங்கள் காத்தி�க்க�ம். அறி�றிகள் இன்�ம்
மைறயவில்ைலயா?

3

�ச்�த் திணறல்

உங்கள்
அறி�றிகள்
க�ைமயாக
உள்ளனவா
அல்ல�
ேமாசமாகிக்
ெகாண்ேட
ேபாகின்றனவா?

அல்ல�

உங்கள்
அறி�றிகள்
10 நிமிடங்கள்
நீ�த்தி�க்கின்ற
னவா?

ஆம்

அைழ�ங்கள் 000*

• ஆம்�லன்ஸ் ேவண்�ெமனக் ேகட்க�ம். • ெதாைலேபச� இைணப்ைபத் �ண்�த்�விட ேவண்டாம்.
• ெதாைலேபச� இயக்�பவாின் வழிகாட்டல்க�க்காகக் காத்த��க்க�ம். • உங்க�க்� ஆஸ்பிாின் ம�ந்�
ஒவ்வாைம இல்லாதவைர அல்ல� உங்கள் ம�த்�வர் அைத நீங்கள் எ�க்கக்�டா� என்� ெசால்லாதவைர,
300 மி.க�. ஆஸ்பிாிைன வாயில் ேபாட்� சைவக்க�ம்.
உங்கள் அறி�றிகள் க�ைமயாக இ�ந்தாேலா, ேமாசமாகிக் ெகாண்ேட ேபானாேலா அல்ல� 10 நிமிடங்க�க்� ேமல்
நீ�த்தி�ந்தாேலா 000 என்ற எண்�க்� அைழக்க�ம். நண்பர்களிடம் அல்ல� ��ம்ப அங்கத்தினர்களிடம் ெசால்வ� மட்�ம்
ேபாதா�. அ�ேபால ம�த்�வைரக் காண காைல வைர காத்தி�ப்ப�ம் �டா�.
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Tamil - தமிழ்

A heart attack isn’t always chest pain.
Knowing the full range of warning signs
could save your life.
Do you feel any
pain

heaviness

pressure

tightness

In one or more of your
chest

neck

jaw

arm/s

back

shoulder/s

You may also feel
nauseous

a cold sweat

dizzy

short of breath

YES

1 STOP and rest now

2 TALK Tell someone how you feel
If you take angina medicine
• Take

a dose of your medicine.
• Wait 5 minutes. Still have symptoms?
Take another dose of your medicine.
• Wait 5 minutes. Symptoms won’t
go away?

Are your
symptoms
severe
or getting
worse?

or

Have your
symptoms
lasted
10
minutes?

YES

3 CALL 000
• Ask

Triple Zero

for an ambulance. • Don’t hang up. • Wait for the operator’s instructions.

If your symptoms are severe, getting worse or last longer than 10 minutes,
call Triple Zero (000). Telling friends or family is not enough. Nor is waiting
until the morning to see your doctor.
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