Jangan ragu untuk menghubungi ambulans jika Anda meraskan salah satu kondisi berikut.

Kepala

Dewasa

Wajah

Sakit kepala berat secara tiba-tiba
Deman tinggi secara tiba-tiba
Pusing berat dan membutuhkan bantuan untuk berdiri

Wajah sulit digerakkan
atau saparuh wajah
terasa mati rasa.

Dada dan punggung

Wajah tidak simetris saat tersenyum

Nyeri hebat secara tiba-tiba
Napas pendek atau mengalami
sesak napas tiba-tiba

Tidak dapat memproduksi ujaran dengan benar
Susah melihat

Terasa adanya tekanan di dada
selama beberapa menit

Penglihatan ganda
Terlihat sakit

Rasa nyeri berpindah-pindah

Lengan dan kaki

Muntah darah
Tinja berdarah

Trauma disertai pendarahan hebat
Luka bakar ekstensif
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Periksa suhu ruangan Anda sesering mungkin!
Kami menyarankan untuk meletakkan termometer di kamar.

Mual

Gunakan AC atau kipas angin untuk menjaga suhu ruangan tetap di bawah 28°C! (82°F)

Menelan

Trauma/Luka Bakar

Suhu dan kelembapan tinggi dapat terjadi bahkan di dalam ruangan sehingga
sulit untuk melepaskan panas dari tubuh. Jadi, Anda perlu berhati-hati agar
terhindar dari penyakit akibat cuaca panas meskipun berada di dalam rumah.

Cara mencegah penyakit akibat cuaca panas

Mual hebat disertai keringat dingin

Kelelahan

Kejang/Konvulsi

Gejala penyakit akibat cuaca panas ditandai dengan suhu tubuh tinggi, pusing, malaise, kejang dan
gangguan kesadaran. Suhu tinggi dapat merusak keseimbangan air dan garam (natrium) dalam tubuh
sehingga tidak dapat mengontrol suhu tubuh dan akibatnya Anda terkena penyakit akibat cuaca panas.

Perut

Gangguan kesadaran

Kejang (konvulsi) terus-menerus
Pingsan bahkan setelah berhenti kejang

Apa itu penyakit akibat cuaca panas?

Panduan Layanan
Ambulans

Nyeri perut hebat secara tiba-tiba
Nyeri perut hebat yang terus-menerus

Mati rasa mendadak
Satu sisi kaki dan/atau lengan
mendadak terasa lemah

Pingsan (tidak ada respon) atau stupor

<Untuk Anda ketahui> Cara mencegah Penyakit Akibat Cuaca Panas

Musim panas di Jepang sangat lembap dan panas, dan suhu udara terkadang bisa mencapai lebih dari 35°C
(95F). Setiap tahunnya, ada lebih dari 40.000 orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami “penyakit
akibat cuaca panas”. Anda harus menjaga kesehatan diri agar terhindar dari penyakit akibat cuaca panas.

Sesak napas (dispnea) karena makanan tersangkut di tenggorokan
Pingsan setelah menelan sesuatu

Tetap minum meskipun Anda tidak merasa terlalu haus!
Kenakan pakaian yang dingin dan longgar, serta gunakan alat pelindung dari marahari saat pergi keluar!

Kecelakaan

Istirahat cukup dan hindari bekerja berlebihan!

Kecelakaan lalu lintas parah

Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan ciptakan kondisi tubuh sehat!

Hampir tenggelam
Jatuh dari ketinggian

Situasi lain yang menyebabkan pasien mengalami kondisi abnormal atau tidak lazim.
Pertolongan Pertama untuk
Penyakit Akibat Cuaca Panas
Jangan ragu untuk menghubungi ambulans jika Anda meraskan salah satu kondisi berikut.

Wajah

Anak-Anak (di bawah 15 tahun)

Kepala
Mengeluhkan sakit kepala disertai
kejang/mengalami kejang-kejang

Bibir membiru
Terlihat sakit

Pendarahan secara terus menerus, kehilangan atau
ketidaknormalan kesadaran dan status mental yang tidak
normal dikarenakan kepala membentur sesuatu dengan kuat

Dada
Batuk hebat dan/atau sesak napas

Perut terasa sangat sakit

Kaki dan/atau lengan terasa kaki

Muntah terus-menerus
Tinja berdarah

Kejang
Kejang terus-menerus
Pingsan setelah kejang

Urtikaria (biduran)
Urtikaria di seluruh tubuh dan
wajah pucat setelah digigit serangga

Bayi di bawah usia 3 bulan
Gejala yang dialami bayi

Dinginkan bagian di sekitar leher, ketiak, dan paha.
Jika memungkinkan, beri pasien
minuman sedikit demi sedikit.

Luka bakar
Luka bakar terasa sangat sakit
Luka bakar ekstensif

Air
Jika pasien memiliki penyakit kronis atau masih anak-anak, silakan berkonsultasi dengan dokter
pribadi Anda guna mendapatkan nasihat untuk mencegah penyakit akibat cuaca panas.

Menelan
Pingsan setelah
menelan sesuatu

Kecelakaan
Kecelakaan lalu lintas
parah
Hampir tenggelam
Jatuh dari ketinggian

Apabila orang tua melihat anak-anak mengalami kondisi abnormal atau tidak lazim.

Silakan menghubungi “119” jika Anda memerlukan layanan ambulans
Panduan ini menjelaskan cara menggunakan layanan ambulans di Jepang
dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat Anda menggunakannya.

Diare atau muntah parah, tidak makan
atau minum, gangguan kesadaran

Lengan dan kaki

Pingsan (tidak ada respon) atau stupor

Nyalakan AC dan arahkan angin ke tubuh pasien melalui
kipas untuk mendinginkan tubuhnya.

Perut

Napas lemah

Gangguan kesadaran

Pindahkan pasien ke tempat yang lebih dingin, kendurkan pakaian mereka, dan baringkan.

Jangan ragu untuk menghubungi ambulans jika mengalami kondisi berikut.
※ Mintalah bantuan kepada orang di sekitar Anda yang dapat berbahasa Jepang untuk menghubungi ambulans.

Jika Anda tidak dapat minum atau bergerak karena merasa lemah atau
lesu.
Jika Anda melihat orang yang memiliki gejala seperti tidak ada
kesadaran (atau tidak stabil) atau kejang di sekujur tubuh.

Beberapa tips menghubungi ambulans
Cara menghubungi ambulans
Contoh berbagai tanda dan gejala yang memerlukan layanan ambulans
(Dewasa dan Anak-Anak)
Apa itu penyakit akibat cuaca panas?

Layanan ambulans dapat digunakan oleh siapa pun di Jepang.

Beberapa tips memanggil ambulans

Cara menghubungi ambulans
Saat Anda menghubungi 119, petugas akan mengajukan beberapa pertanyaan
yang diperlukan sebelum ambulans dikirim. Jika keadaan pasien dirasa sangat
mendesak, ambulans akan dikirim sebelum Anda menjawab semua pertanyaan.

Telepon 119 untuk menghubungi ambulans
Sistem transportasi darurat menggunakan ambulans
(dari panggilan 119 ke institusi medis)

Sebutkan gejala yang Anda alami.
Sebutkan gejala Anda dan kapan mulai timbul.

Apa yang
terjadi?

Mintalah bantuan kepada orang di sekitar Anda yang dapat
berbahasa Jepang untuk menghubungi ambulans.

Situasi
darurat

Panggilan 119

Dada saya terasa sakit.

Tetap bersikap tenang dan jawab pertanyaan dengan perlahan.
Level penilaian
prioritas panggilan

Pengiriman
ambulan

Fasilitas kesehatan

Observasi dan
perawatan

Pemilihan fasilitas medis untuk
mengangkut pasien

Saat menghubungi 119, pertama-tama beri tahu operator bahwa Anda
berada dalam keadaan darurat medis. Anda dapat menghubungi 119 melalui
telepon seluler, PHS, telepon kabel, atau telepon umum.

Pengangkutan oleh ambulans

Jika Anda bisa meminta bantuan kepada orang-orang di lokasi,
mintalah mereka menunggu di tempat ambulans akan tiba. Cara ini
akan memudahkan kru ambulans menghubungi Anda lebih cepat.

Beri tahu petugas jika Anda sedang dalam keadaan darurat medis.

Lewat sini

119. Apakah Anda dalam
keadaan darurat kebakaran
atau darurat medis?

Sebutkan usia Anda.
Jika bukan Anda yang sakit dan tidak tahu berapa usianya, Anda cukup
memberi tahu perkiraan usianya kepada petugas.

Berapa usia
Anda?

40 tahun.
Keadaan darurat medis.

Sebutkan nama dan nomor telepon Anda.

Akan sangat membantu jika Anda dapat menyiapkan
hal-hal berikut saat menghubungi ambulans.

Beri tahu lokasi keadaan darurat kepada petugas.

Paspor
Uang tunai/kartu kredit
(untuk pembayaran di rumah sakit).
Pengobatan saat ini

Obat

PASPOR

UANG TUNAI

Harap beri tahu lokasi Anda. Jika tidak tahu alamatnya, berikan informasi bangunan atau
persimpangan di sekitar Anda yang dapat dijadikan sebagai petunjuk.

Pengobatan saat ini

Sebutkan nama Anda beserta nomor telepon sehingga petugas dapat tetap
menghubungi Anda kembali jika lokasi keberadaan Anda tidak dapat
ditemukan.

Mohon sebutkan
nama dan nomor
telepon Anda.
Di mana lokasi
keadaan darurat?

Beri tahukan informasi berikut ini kepada tim
ambulans saat ambulans telah tiba.
Kondisi karena kecelakaan atau
penyakit

Penyakit ●●●

Setiap perubahan sebelum ambulans tiba

Pengobatan rutin
■■■

Gejala yang terasa paling sakit
Riwayat penyakit sebelumnya
Pengobatan saat ini
Akan sangat bermanfaat jika Anda memiliki catatan terkait kondisi kesehatan Anda saat ini.

Nama saya XXX dan
nomor telepon saya
XXX-XXXX-XXXX.
Alamatnya di ….
Selain itu, petugas mungkin akan menanyakan detail dan informasi lebih banyak mengenai
kondisi medis pasien. Mohon berikan informasi sebanyak mungkin kepada petugas.
Uraian gambar di atas merupakan salah satu kejadian komunikasi yang paling umum terjadi
dengan petugas “119”.

