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1 ve hemen dinlenin

3

2 KONUŞUN Kendinizi nasıl hissettiğinizi
birisine anlatın

veya

boyungöğüs

baş dönmesisoğuk terbulantı

daralma,
gerginlikağırlıkbaskısancı

Aşağıda belirtilenlerin herhangi birini hissediyor musunuz?

Bunları bedeninizin aşağıda belirtilen bölge veya bölgelerinde hissediyor musunuz? 

Aşağıda belirtilenleri de hissedebilirsiniz:

EVET

EVET

Kalp krizi her zaman sadece  
göğüs ağrısı değildir. Uyarı 
işaretlerinin tüm çeşitlerinin 
bilinmesi hayatınızı kurtarabilir.

Anjina ilâcı kullanıyorsanız
• İlâcınızdan bir doz kullanın
• 5 dakika bekleyin. Belirtiler devam ediyor
mu? Ediyorsa bir doz daha ilâç kullanın

• 5 dakika bekleyin. Belirtiler yok olmuyor
mu?

Belirtileriniz 
şiddetli mi 

veya 
giderek 

kötüleşiyor 
mu?

Belirtileriniz 
10 dakika 
sürdü mü?

• Bir ambulans isteyin.  • Telefonu kapatmayın.  • Telefon operatörünün talimatını bekleyin.
• Aspirine karşı bir alerjiniz yoksa veya doktorunuz kullanmamanızı söylemediyse 300 

miligramlık bir aspirin çiğneyin

Belirtileriniz şiddetli ise, kötüleşiyorsa veya 10 dakikadan fazla devam 
ediyorsa, 000 arayın. Arkadaşlara veya ailenize söylemek yeterli değildir. 
Doktorunuzu görmek üzere sabaha kadar beklemek de yeterli değildir.

nefes darlığı

çene kol(lar) sırt omuz(lar)

DURUN 

000 ’ı ARAYIN
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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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