
Paunang Lunas sa Pagsi-seizure
Paano matutulungan ang isang taong nagsi-seizure

STAY with the person until they 
are awake and alert after the seizure.
✓Time the seizure   ✓Remain calm
✓Check for medical ID

1
Keep the person SAFE.
✓Move or guide away from harm.2
Turn the person onto their SIDE 
if they are not awake and aware.
✓Keep airway clear
✓Loosen tight clothes around neck
✓Put something small and soft under the head

3

✗ HUWAG pigilan.

✗ HUWAG maglagay ng anumang bagay sa kanilang bibig.
 ✓Ang mga gamot na panlunas ay maaaring ibigay kung inireseta ng 
       isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan

Call
911
if...

Do
NOT

▲

 Repeated seizures

▲

 First time seizure

▲

 Di�culty breathing

▲

 Seizure occurs in water

▲

 Seizure lasts longer than 5 minutes

▲
 Person does not return to their usual state

▲

 Person is injured, pregnant, or sick
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Learn more: epilepsy.com/firstaid

SAMAHAN ang taong iyon hang-
gang sa siya ay magising at maging alerto 
pagkatapos ng seizure.

✓Orasan ang pagsi-seizure   ✓Manatiling kalmado
✓Tingnan kung may medical ID

1
Panatilihing LIGTAS ang taong iyon.

✓  Ilipat o alalayan malayo sa makapipinsala2
Ipwesto ang taong iyon nang NAKATAGILID 
kung siya ay hindi gising o walang malay.

✓  Panatilihing walang sagabal ang daluyan ng hangin
✓  Luwagan ang mahigpit na damit sa bandang leeg
✓  Maglagay ng maliit at malambot na bagay sa ilalim ng ulo

3
Tumawag

sa 911
kung...

HUWAG
Gawin

▲

 Paulit-ulit na mga pagsi-seizure

▲

 Unang beses na pagsi-seizure

▲

 Nahihirapang huminga

▲

 Pagsi-seizure na nangyari 
     sa tubig

▲

 Ang pagsi-seizure ay tumatagal nang  
     higit sa 5 minuto 

▲
 Ang taong iyon ay hindi bumabalik sa 

     kanilang karaniwang kalagayan 
▲

 Ang taong iyon ay nasaktan, buntis, 
     o may sakit

Alamin ang higit pa at Magrehistro para sa Pagsasanay: epilepsy.com/firstaid


