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1  ЗАСТАНЕТЕ 

Ако земате лек против ангина 
• Земете една доза од вашиот лек.
•  Чекајте 5 минути. Уште ли ги имате

знаците? Земете уште една доза од
вашиот лек.

•  Чекајте 5 минути. Знаците не мину-
ваат?

Да

Дали
вашите

знаци се
тешки или се
влошуваат?

Дали
вашите

знаци траеја
10 минути?

JABETE CE НА 000* 
*три нули

или

• Побарајте Брза Помош.
• Немојте да ја прекинувате врската.
• Чекајте ги инструкциите на операторот.
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Дали чувствувате:

во еден или повеќе од следните делови на вашето тело:

Исто така може да чувствувате:

Дали ќе препознаете ако
имате срцев напад?

болка

вратгради

гадење

притискање

вилица

студена пот

тежина

рака/раце

вртоглавица

затегање

грб рамо/
рамена

задишаност

Да

2  РАЗГОВАРАЈТЕ Кажете му на некого како се 
чувствувате

и веднаш одморете се

Macedonian | Mакедонски 

и џвакајте 300мг аспирин, 
освен ако  сте алергични на 
аспирин или вашиот доктор 
ви рекол да не го земате
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1   STOP and rest now

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?

Yes

Are your  
symptoms  
severe or 
getting 
worse?

Have your 
symptoms 
lasted 10 
minutes?

 CALL 000* 
 *Triple Zero

or  

• Ask for an ambulance.
• Don’t hang up.
• Wait for the operator’s instructions.
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Do you feel any

In one or more of your

You may also feel

Will you recognise
your heart attack?

pain  

neckchest

nauseous

pressure

jaw

a cold sweat

heaviness  

arm/s

dizzy

tightness  

back shoulders

short of breath

Yes

2   TALK tell someone how you feel

and chew 300mg aspirin, unless you have 
an allergy to aspirin or your doctor has 
told you not to take it




