សូមេម��េ�រថយន� សេ���ះប��ន់ ្របសិនេប�អ�ក�នជំងឺ�មួ យដូ ច�ងេ្រ�ម។

ក�ល

មនុស្សេពញវ�យ

មុខ

ឈឺក�លធ� ន់ធ�រ��ម
្រគ �នេ����ង
ំ ��ម

ពិ�កេធ� �ចល� ឬ�ន
�រម� ណ៍ស�ឹកមួ យចំេហៀងមុខ

<ចំេ�ះព័ត៌�នបែន� ម> វ �ធី�រ�រជំងឺេ��ខ� �ន
�ន����តុេស�មនិងេ����ង
ំ ក��ងរដូ វេ��េ�្របេទសជប៉ុន េហ�យសីតុណ��ពេពលខ� ះេល�សពី 35°C (95F)។ ដូ េច� ះ
មនុស្ស�ង 40,000 �ក់្រត�វ�នដឹកេ�មន� ីរេពទ្យប��ន់េដ�ម្បីព��ល “ជំងឺេ��ខ� �ន” �េរៀង�ល់��ំ។ អ� កគួ រែតែថ� ំខ� �ន
ឱ្យ�នល� មុនេពលអ� ក�នជំងឺេ��ខ� �ន។

វ �លមុខ��ង
ំ ែដល្រត�វ�រជួ យទប់

្រទ�ងនិងខ� ង

្រទង់្រ�យមុខេវៀចេ�េពលញញឹម

�រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រ��ម

និ�យរដឹក�ប់�� ឬនិ�យមិន្រត�វ

ដកដេង� �មដង� ក់ ឬពិ�កដកដេង� �ម
�ន�រលំ�កក��ង�រេម�លេឃ�ញ
�ន�រម� ណ៍�តឹង្រទ�ងពីរបី�ទី
ជំងឺែភ� កេម�លែបង�គ
ឈឺ�ប់ក��ង�រ��ស់ទី

េម�លេ��នជំងឺ

ៃដេជ�ង

េត�ជំងឺេ��ខ� �នគឺ�អ� ី?
េ�គស��ៃនជំងេឺ ��ខ� �នគឺ��រៈេឡ�ងកេ��ខ� �ន វ �លមុខ ល� ត
ិ ៃល� ្រប�ច់នង
ិ ��ន�ពផ� វ� ចិត�ខស
ុ ្រប្រកតី។ េ�យ�រ
សីតណ
ុ � �ពេ��ខ� សេ់ ធ� ឲ
� ្យមិន�នតុល្យ�ពរ�ងទឹកនិងអំបល
ិ (សូដ្យ
� ម) េ�ក��ងខ� �នអ� ក អ� កមិន�ច្រគប់្រគងសីតណ
ុ � �ព
ខ� �នអ� ក�នេទ េហ�យអ� ក�នជំងេឺ ��ខ� �ន។

សីតុណ��ពេ����ង
ំ និង�នសំេណ�ម�ចេក�តេឡ�ងសូម្បីែតេ�ក��ងផ�ះ ែដលេធ� �ឱ្យពិ�ក
បេ��ញកេ��ពី�ង�យ។ ដូ េច� ះអ� កក៏្រត�វយកចិត�ទុក�ក់កុំឲ្យ�នជំងឺេ��ខ� �នេពល
��ក់េ�ផ�ះផងែដរ។

េសៀវេ�ែណ�ំអំពីេស�
រថយន� សេ���ះប��ន់
救急車利用ガイド

クメール語版

េ�ះ
ឈឺេ�ះធ� ន់ធ�រ��ម
ឈឺេ�ះធ� ន់ធ�រេ�ែតបន�

ស� ឹក��ម
េជ�ង និង/ឬៃដរបស់អ�កេខ�យមួ យចំេហៀង��មៗ

ក� �តេចញ�ម
�មេ�ក��ង�មក

វ �ធីប��រជំងឺេ��ខ� �ន
ឧស�ហ៍ពិនិត្យសីតុណ��ពក��ងបន� ប់របស់អ�ក!
េយ�ងែណ�ំឱ្យអ� ក�ក់ែទម៉ូ ែម៉្រតេ�ក��ងបន� ប់។

ក� �តចេ��រ

��ន�ពផ� វ� ចិត�ខុស្រប្រកតី
សន� ប់ (��ន្របតិកម� ) ឬេធងេ�ង

ក� �តចេ��រធ� នធ
់ � រ�នែបកេញ�ស្រត�ក់

េ្រប��៉សុីន្រត�ក់ ឬក��រេដ�ម្បីរក�សីតុណ��ពក��ងបន� ប់មិនេល�ស 28°C! (82F)

េលប��រ

អស់ក��ំង

��ក់��រ�ប់នឹងបំពង់ក

្រប�ច់/ក���ក់

ផឹកទឹកេ�ះ�េ�េពលអ� កមិនេ្រសកទឹក��ង
ំ ក៏េ�យ!

មិនដឹងខ� �នប��ប់ពីេលបអ� ីមួយ

េចះែតក���ក់

េពលអ� កេចញេ្រ� ្រត�វេស��កសេម� �កបំ�ក់្រត�ក់ និងរលុង និងេ្រប�ផលិត�រ�រកេ��ៃថ�!

សន� ប់េ�ះបី�ប��ប់ពី�រប�� ប់�រ្រប�ច់ក៏េ�យ

េ្រ�ះ��ក់
របួ ស/រ�ក

េ្រ�ះ��ក់ច�ចរណ៍ប៉ះ�ល់��ង
ំ ដល់ក��ំង�យ

របួ សេ�យ�រហូ រ�មេ្រច�ន

បរ �េ�គរបប��រែដល�នតុល្យ�ព និងព្រងឹងសុខ�ព�ង�យ!

� �ះលង់ទឹក
��ក់ពីកែន� ងខ� ស់

រ�ក��ង
ំ

្រត�វស្រ�កឱ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ និងមិន្រត�វេធ� ��រ��ង
ំ េពកេទ!

ករណីេផ្សងេទៀតែដល��ន�ពរបស់អ�កជំងឺគឺខុស្រប្រកតី ឬមិនធម� �។

ជំនួយបឋមស្រ�ប់ព��លជំងេឺ ��ខ� �ន
សូមេ�រថយន� សេ���ះប��ន់ ្របសិនេប�អ�ក�នជំងឺ�មួ យដូ ច�ងេ្រ�ម។

មុខ

េក� ង (�យុេ្រ�ម 15 ��)ំ

្រ�ហ៍អ�កជំងឺេ�កែន� ង្រត�ក់ បន� �រសេម� �កបំ�ក់ េហ�យឱ្យពួ កេគស្រ�ក។

ក�ល

េប�ក�៉សុីន្រត�ក់និងក��រ េដ�ម្បីេធ� �ឱ្យ�ង�យរបស់ពួកេគ្រត�ក់។

ឈឺក�ល�មួ យនឹង��រៈ្រប�ច់/ក���ក់

បបូ រ�ត់េឡ�ងពណ៌��យ
េម�លេ��នជំងឺ

�រហូ រ�ម�បន� ប��ប់ �រ�ត់បង់ឬ�ព
ខុស្រប្រកតីៃន��រតី និង��ន�ពផ� វ� ចិត�
ខុស្រប្រកតីេ�យ�រែត�រប៉ះទង� ច
ិ ក�ល��ង
ំ
�មួ យវត��អ�ីមួយ

្រទ�ង

ទុកឲ្យេក� �ក និងគល់េ��្រត�ក់។

សូ មទូ រសព� េ�េលខ “119” េ�េពលអ� ក្រត�វ�រេស�រថយន� សេ���ះប��ន់
ឲ្យពួ កេគផឹកទឹកតិចៗេប�ពួក
�ចផឹក�ន។

ក� ក��ង
ំ និង/ឬដកដេង� �មតឹងៗ

េ�ះ

ដកដេង� �មេខ�យ

េសៀវេ�ែណ�ំេនះពន្យល់ពរី េបៀបេ្រប�េស�រថយន� សេ���ះប��ន់េ�ក��ង្របេទសជប៉ន
ុ
និងអ� ែី ដលអ� កគួ រែតកត់ស��ល់េ�េពលអ� កេ្រប�្រ�ស់េស�រថយន� សេ���ះប��ន់េនះ។

�ករ ូសធ� ន់ធ�រ ឬក� �ត មិន��ំឬផឹក ��ន�ព
ផ� វ� ចិត�ខុស្រប្រកតី

ៃដេជ�ង

ឈឺេ�ះធ� ន់ធ�រ

រ �ងេជ�ង និង/ឬៃដ

ទឹក

ក� �តមិនឈប់
�មក�ន�ម

��ន�ពផ� វ� ចិត�ខស
ុ ្រប្រកតី
សន� ប់ (��ន្របតិកម� ) ឬធីងេ�ង

្រប�ច់
្រប�ច់មិនឈប់

មិនដឹងខ� �នប��ប់ពីេលប
អី� មួ យ

កន� �ល្រកហមេពញខ� �ន និងមុខ
េស� ក��ង
ំ ប��ប់ពីសត� ល�ិត�ំ

រ�ក
រ�កឈឺ�ប់��ង
ំ
រ�ក��ង
ំ

�រក�យុេ្រ�ម 3 ែខ
�រកេក�តអី

េ្រ�ះ��ក់
េ្រ�ះ��ក់ច�ចរណ៍ប៉ះ�ល់
��ង
ំ ដល់ក��ំង�យ

គន� ះឹ ែណ�ំមួយចំនួនស្រ�ប់�រេ�រថយន� សេ���ះប��ន់
វ �ធីេ�រថយន� សេ���ះប��ន់

េលប

មិនដឹងខ� �នប��ប់ពី្រប�ច់

កន� �ល្រកហម

ក��ងករណី�នជំងឺ�ុៃំ រ� ឬ�កុ�រ សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កេដ�ម្បីទទួ ល�ន�រ
្របឹក�ពី វ �ធីប��រជំងឺេ��ខ� �ន។

ក��ងករណីេនះ សូមេម��េ�រថយន� សេ���ះប��ន់។
※ ្របសិនេប��នមនុស្សេ�ជុំ វ �ញខ� �នអ� កែដលេចះនិ�យ��ជប៉ន
ុ សូ មេស� ស
� ព
ុំ ួ កេគជួ យអ� កេ�រថយន� សេ���ះប��ន់។

េ�េពលអ� កមិន�ចផឹកទឹក ឬេដ�រេ�យខ� �នឯង�ន េ�យ�រ�ន�រម� ណ៍
េខ�យ ឬរហិតរៃហ។

ឧ�ហរណ៍ៃនស�� និងេ�គស��ែដល្រត�វ�រេស�រថយន� សេ���ះប��ន់
(មនុស្សេពញវ�យ និងកុ�រ)
េត�ជង
ំ េឺ ��ខ� �នគឺ�អ� ?ី

� �ះលង់ទឹក
��ក់ពីទីខ�ស់

ក��ងករណី ែដលឪពុក��យរកេឃ�ញ���ន�ពរបស់កុ�រខុស្រប្រកតី ឬមិនធម� �។

េ�េពលអ� ករកេឃ�ញមនុស្សែដល�នេ�គស��ដូ ច�មិនដឹងខ� �ន (ឬធីងេ�ង) ឬ
្រប�ច់េពញ�ង�យ។

�នេស�រថយន� សេ���ះប��ន់ស្រ�ប់អ�ក���ក់េ�ក��ង្របេទសជប៉ុន។

គន� ះឹ ែណ�ំមួយចំនួនស្រ�ប់េ�រថយន� សេ���ះប��ន់

ចុចេ�េលខ

វ �ធីេ�រថយន� សេ���ះប��ន់

្រ�ប់េ�គស��របស់អ�ក។

ប��ប់ពីទទួ ល�ន�រេ�េលខ 119 បុគ�លិកែផ�កប��ន
� រថយន� សេ���ះប��ន់នឹងសួរអ� កនូ វសំណួរ
មួ យចំនួនែដល្រត�វ�រស្រ�ប់�រប��ន
� រថយន� សេ���ះប��ន់។ ្របសិនេប���ន�ពធ� ន់ធ�រ រថយន�
សេ���ះប��ន់នឹង្រត�វប��ន
� េ�មុនសួរសំណួរ�ំងអស់។

119 េដ�ម្បីេ�រថយន� សេ���ះប��ន់

្របព័ន�ដឹកជ��ន
� �មរថយន� សេ���ះប��ន់
(ពី�រេ�េ�េលខ 119 េ�មន� ីរេពទ្យ)

្រ�ប់េ�គស��របស់អ�ក និងេពល�អ� ក�ប់េផ� �មេចញេ�គស��។

�នប��អ� ?ី

្របសិនេប��នមនុស្សេចះនិ�យ��ជប៉ុនេ�ជុំ វ �ញអ� ក សូមេស��សុំឱ្យេគជួយអ� ក
េ�រថយន� សេ���ះប��ន់។
��ន�ពសេ���ះ
ប��ន់

េ�េ�េលខ
119

ខ��ឈ
ំ ្រឺ ទង
� ។

សូមកុំស�ន់េ�� និងេឆ� �យមួ យៗ។
�រកំណត់ក្រមិត�ទិ�ព
ៃន�រេ�ទូ រសព�

�រប��ន
� រថយន�
សេ���ះប��ន់

�រសេង� ត និង
�រព��ល

ឹ
�រេ្រជ�សេរសមន�
�
រី េពទ្យេដ�ម្បីដក
អ� កជំងឺេ�ព��ល

មន� ីរេពទ្យ

េ�េពលអ� កទូ រសព� េ�េលខ 119 ដំបូង្រត�វ្រ�ប់្របតិបត� ិករ�អ� កកំពុងស� ិតក��ង�ព
�សន� ែផ� កេវជ� ��ស� ។ អ� ក�ចទូ រសព� េ�េលខ 119 �មទូ រសព� ៃដ ទូ រសព� េល�តុ ឬ
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