আপবন েব আপনার হা ্
অ্ারাে বুঝয়ত পারয়বন?
আপনি কি এমন কিছু অনভুব করেনঃ

ব্যথা

চাপ

শরীর ভারী লাগা

টান টান ভাব

নীচে প্রদত্ত আপনার শরীরের এক বা একাধিক জায়গাগুল�োতেঃ

বুক

গলা

চ�োয়াল

বাহু/দুই বাহুতে

কাধঁ/দুই কাঁধে

পিঠে

এছাড়াও আপনার অনুভব হতে পারেঃ

বমি ভাব

ঠাণ্ডা ঘাম

মাথা ঝিম ঝিম করা

শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট

হ্যাঁ

১ থামনু এবং এখন বিশ্রাম নিন
২ কথা বলুন আপনি কেমন অনুভব করছেন তা কাউকে বলুন
আপনি যদি অ্যানজিনার ঔষধ খেয়ে থাকেন
তাহলে

• আপনার ঔষধের এক ড�োজ খান।
• ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপরও কি লক্ষণগুল�ো
আছে? তাহলে আরেক ড�োজ ঔষধ খান।
• ৫ মিনি ট অপেক্ষা করুন। লক্ষণগুল�ো যাচ্ছে না?

আপনার
লক্ষণগুল�ো
গুরত
ু র কিংবা
আরও খারাপের
দিকে যাচ্ছে কি?

অথবা

আপনার
লক্ষণগুল�ো
কি ১০ মিনিট
ধরে আছে?

হ্যাঁ

৩

000* তে কল করুন
*Triple Zero

এবং ৩০০ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন খান, যদি
না আপনার অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি থাকে
কিংবা এটি নেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারের
নিষেধ থাকে

• অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলুন।
• ফ�োন রেখে দেবেন না।
• অপারেটর এর নির্দে শাবলীর জন্য অপেক্ষা করুন।
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Will you recognise
your heart attack?
Do you feel any
pain

pressure heaviness tightness
In one or more of your

chest

neck

jaw

arm/s

back

shoulders

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

3

CALL
000*
*Triple Zero

Are your
symptoms
severe or
getting
worse?

or

Have your
symptoms
lasted 10
minutes?

Yes

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

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