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 توقف نموده و استراحت کنید1  

اگر دوای قلبى مصرف می کنید: 
•  یک وعده دوای تانرا بخورید. 

•       5 دقیقه منتظر بمانید. آیا هنوز هم عالیم درد موجود 
است؟ یک وعده دیگر دوای تانرا بخورید. 

•  5 دقیقه منتظر بمانید. آیا عالیم هنوز هم موجود اند؟

بلی

آیا عالیم
تان شدید
تر یا بدتر
می شوند؟

آیا عالیم
تان برای

مدت
10 دقیقه ادامه

داشت؟

با *000 درتماس شوید
*سه صفر

یا

• یک آمبوالنس بخواهید. 
• ممکن است چند لحظه طول بکشد. منتظر هدایات بیشتر باشید.

• منتظرشوید که اپراتورهدایتتان کند.

Dari | درى 

آیا عالیم ذیل را احساس می کنید:

در یک یا بیشتر اعضای ذیل بدن تان:

موارد ذیل را نیز ممکن احساس کنید:

آیا حمله قلبى تانرا تشخیص داده
می توانید؟

درد

گردن سینه

دلبدی

فشار

االشه

عرق سرد

سنگینى

بازو/ها

سرچرخی

کشیدگى/گرفتكى

شانه/شانه هاکمر/پشت

نفس کوتاهی

بلی

 صحبت کنید برای کسی بگوئید که چه حال دارید2  
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و یک تبلیت 300  میلیگرمی آسپرین 
را بجوید مگر آنکه به آسپرین حساسیت 

داشته باشید یا داکتر،  شما را از 
خوردنش منع کرده باشد 
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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


