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1   STOP i natychmiast odpocznij

Jeżeli bierzesz leki na dusznicę 
bolesną 
• Weź dawkę swojego leku.
•  Odczekaj 5 minut. Czy nadal masz

objawy? Weź drugą dawkę leku.
• Odczekaj 5 minut. Objawy nie ustępują?

Tak  

Czy twoje
objawy są
silne lub

pogarszają
się?

Czy
twoje

objawy
trwają już
10 minut?

ZADZWOŃ POD 000*
*trzy zera

lub

• Poproś o wezwanie ambulansu.
• Nie odkładaj słuchawki.
• Czekaj na dalsze instrukcje operatora.
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Czy odczuwasz: 

w co najmniej jednym z następujących miejsc:

Możesz również odczuwać:

Czy rozpoznasz u siebie
atak serca?

ból  

szyjapierś

mdłości

nacisk  

szczęka

zimne poty

ociężałość  

ręka/ręce

zawroty głowy

ucisk

plecy ramiona

krótki oddech

Tak  

2   MÓW Powiedz komuś, jak się czujesz

Polish | Polski 

i rozgryź 300mg aspiryny, chyba 
że jesteś uczulony lub lekarz 
zalecił ci, aby aspiryny nie 
zażywać
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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




