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2 NÓI CHUYỆN 

hoặc 

 

cổ ngực

chóng mặt toát mồ hôi lạnh buồn ói

chặt cứngnặng nề �è nén �au 

Quý vị có cảm thấy bị 

ở một hoặc nhiều chỗ sau 

Quý vị cũng có thể cảm thấy 

CÓ 

CÓ 

Cơn đau tim không phải lúc 
nào cũng là đau ngực. Biết 
được toàn bộ các dấu hiệu 
cảnh báo khác nhau có thể cứu 
được tính mạng của quý vị. 

Nếu quý vị dùng thuốc đau ngực 
• Uống một liều thuốc của quý vị.
• Chờ 5 phút. Vẫn còn triệu chứng? Hãy
uống thêm một liều thuốc nữa của quý vị.

• Chờ 5 phút. Các triệu chứng vẫn chưa
hết?

Các triệu 
chứng của 
quý vị có 
nghiêm 

trọng hoặc 
trở nên xấu 
hơn không? 

Các triệu 
chứng của 
quý vị có 
kéo dài 
10 phút 
không?

• Gọi xe cứu thương. • Đừng gác máy. • Chờ chỉ dẫn của nhân viên tổng đài.
• Nhai viên aspirin 300mg, trừ phi quý vị bị dị ứng với aspirin hoặc

bác sĩ đã bảo quý vị không được uống thuốc này
Nếu quý vị có các triệu chứng nghiêm trọng, trở nên xấu hơn hoặc kéo dài trên 10 phút, 
hãy gọi 000. Nói cho bạn bè hoặc gia �ình biết vẫn chưa �ủ. Chờ �ến sáng �ể �i gặp bác 
sĩ cũng vẫn chưa �ủ. 
*Nếu không gọi �ược 000 bằng �iện thoại di �ộng của quý vị, hãy thử gọi 112.

hụt hơi 

xương hàm cánh tay lưng vai 

DỪNG LẠI và nghỉ ngay

GỌI 000

Kể cho người nào đó biết 
quý vị cảm thấy thế nào 

Vietnamese - Tiếng Việt
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1  and rest now

3  Triple Zero

2 TALK Tell someone how you feel

or

neckchest

You may also feel

a cold sweat dizzynauseous

tightness

Do you feel any

pressure heavinesspain

YES

YES

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

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? 

Have your 
symptoms 

lasted 
10 

minutes?

• Ask 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.

short of breath

In one or more of your

jaw arm/s back shoulder/s

STOP

CALL 000
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