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 واستريحي اآلن1

3

 وأخبري أي شخص بما تشعرينتكلمي 2

أو

 

الرقبة الصدر

دوار َعَرق بارد غثيان

ضيق ِثَقل  ضغط  ألم 

هل تشعرين بأي 

في مكان واحد أو أكثر في

قد تشعرين أيًضا بـ

نعم

نعم

النوبة القلبية ليست بالضرورة 
ألًما في الصدر دائًما. معرفة جميع 

إشارات الخطر قد ينقذ حياتك. 

إذا كنِت تتناولين دواء الذبحة
• خذي جرعة منه اآلن. 

• انتظري 5 دقائق. هل تشعرين بنفس 
األعراض؟ خذي جرعة أخرى من الدواء

• انتظري 5 دقائق. األعراض ال تختفي؟

هل األعراض 
التي تشعرين 
بها شديدة أو 

تزداد ِحدة؟

هل استمرت 
األعراض 10 

دقائق؟

• واطلبي اإلسعاف.  • ال تغلقي الخط.  • وانتظري تعليمات عامل الهاتف.

• امضغي 300 ملغم من األسبرين، إال إذا كنِت تعانين من حساسية ضد 
األسبرين أو نصحك طبيبك بعدم تناوله

إذا كانت األعراض التي تشعرين بها شديدة، أو تزداد ِح دة أو استمرت أكثر من 10 
دقائق، اتصلي بـ 000. إخبار األصدقاء أو أفراد العائلة ال يكفي. وال االنتظار لحين 

*الصباح الستشارة طبيبك.

ضيق الَنَفس 

الكتف/الكتفين الظهر الذراع/الذارعينالفك

توقفي 

اتصلي بـ 000
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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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