Các DÃu Báo HiŒu vŠ BŒnh Tim và BŒnh ñ¶t Qøy
Warning Signs for Heart Disease and Strokes (Vietnamese)
Các DÃu Báo HiŒu vŠ CÖn Suy Tim
•
Cäm thÃy sÙc ép, Çau ho¥c n¥ng ÇÀy gi»a long ng¿c kéo dài hÖn vài ba phút ho¥c b§t
Çi rÒi xãy ra giÓng nhÜ trÜ§c
•

ThÃy Çau ho¥c khó chÎu ª m¶t cánh tay ho¥c cä hai cánh tay, ª lÜng, c°, quay hàm
ho¥c då dày

•

Khó thª, khi trÜ§c ho¥c Çang lúc cäm thÃy khó chÎu ª lòng ng¿c

•

Toát mÒ hôi, buÒn nôn ho¥c chóng m¥t

Các DÃu Báo HiŒu Khi Tim NgØng ñÆp Cách ñ¶t Ng¶t
•
ñ¶t nhiên không phän Ùng. Không Çáp Ùng khi bÎ lay chuy‹n.
•

Thª không bình thÜ©ng. Thª không ÇŠu hòa kéo dài nhiŠu giây lát

•

Không có dÃu chÌ máu Çang lÜu thông. Không cº Ç¶ng ho¥c bÎ ho.

G†i 9-1-1 cho xe cÙu cÃp, và b¡t ÇÀu hô hÃp nhân tåo. N‰u có máy ÇiŒn Ç‹ kích Ç¶ng
tim, và có ngÜ©i bi‰t dùng nên nh© h† giúp.
DÃu Báo HiŒu VŠ CÖn ñ¶t Qøy
•
ñ¶t nhiên cäm thay tê và y‰u bên m¥t, cánh tay ho¥c chân, nhÃt là khi xäy ra chÌ m¶t
bên thân th‹.
•

ñ¶t nhiên lúng túng, rÓi loån, nói không rõ ho¥c không hi‹u ngÜ©i khác.

•

ñ¶t nhiên không thÃy rõ m¶t bên ho¥c cä hai bên m¡t.

•

ñ¶t nhiên không Çi ÇÙng ÇÜ®c vì bÎ chóang váng, mÃt thæng b¢ng và bÎ qu© quång

•

ñ¶t nhiên bÎ nhÙt ÇÀu không có lš do.

Các dÃu báo khác không thÜ©ng thÃy gÒm có:
•
ñ¶t nhiên cäm thÃy buÒn nôn, sÓt và ói mºa

•

BÃt tÌnh m¶t giây lát ho¥c thi‰u tÌnh táo m¶t th©i gian (ngÃt xÌu, lúng túng, chân tay
co quÃp, ho¥c hôn mê

G†i 9-1-1 cho xe cÙu cÃp cho chính bån ho¥c thÃy ngÜ©i nào có triŒu chÙng trên. N‰u
ÇÜ®c cÙu cÃp kÎp th©i viŒc ÇiŠu trÎ së có hiŒu l¿c hÖn.
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