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১ থামন ুএবং এখন ববশ্াম বনন

আপবন যবি অ্ানবিনার ঔষধ খখয়ে থায়েন 
তাহয়ে

• আপনার ঔষধের এক ড�াজ খান।

•  ৫ মিমনট অধপক্া করনু। এরপরও মক লক্ণগধুলা 

আধে? তাহধল আধরক ড�াজ ঔষে খান।

• ৫ মিমন ট অধপক্া করনু। লক্ণগধুলা যাধছে না?

হ্াাঁ

আপনার
লক্ণগধুলা

গরুতুর মকংবা
আরও খারাধপর
মিধক যাধছে মক?

আপনার
লক্ণগধুলা

মক ১০ মিমনট 
েধর আধে?

অথবা

• অ্াম্ধুলন্স পাঠাধত বলনু।

• ড�ান ডরধখ ডিধবন না।

• অপাধরটর এর মনধিদেশাবলীর জন্ অধপক্া করনু।
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আপবন বে এমন বেছু অনভুব েয়রনঃ

নীয়ে প্রিত্ত আপনার শরীয়রর এে বা এোবধে িােগাগুয়োয়তঃ

এছাড়াও আপনার অনভুব হয়ত পায়রঃ

আপবন েব আপনার হা ্
অ্ারাে বুঝয়ত পারয়বন?

ব্থা

গলাবকু

বমি ভাব

চাপ

ডচায়াল

ঠাণ্া ঘাি

শরীর ভারী লাগা

বাহু/িইু বাহুধত

িাথা মিি মিি করা

টান টান ভাব

মপধঠ কাে/ঁিইু কাঁধে

শ্াসপ্রশ্াধস কষ্ট

হ্াাঁ

২ েথা বেুন আপবন খেমন অনভুব েরয়ছন তা োউয়ে বেুন

000* তয় েে েরুন 
*Triple Zero

Bengali | বাংো

এবং ৩০০ মবেবগ্রাম অ্যাসপবরবন খান, যিব 

না আপনার অ্যাসপবরবনয় অ্যাোর্িব থােয় 

েবংবা এরব নয়ওোর ে্ষয়ত্রয় ডাে্তারয়র 

নবষয়ধ থােয়



w
3  

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


