<Cho mục đích cung cấp thông tin> Cách phòng ngừa sốcsốc nhiệt

Đừng ngại gọi xe cứu thương nếu bạn gặp phải các tình trạng sau.

Đầu

Người lớn

Khuôn mặt

Đau đầu dữ dội đột ngột
Đột ngột sốt cao
Chóng mặt nghiêm trọng cần giúp đỡ mới có thể
đứng được

Gặp khó khăn khi cử động
hoặc cảm thấy tê bì ở một
bên mặt

Ngực và lưng

Khuôn mặt bị lệch khi cười

Đột ngột đau dữ dội
Đột ngột thở gấp hoặc khó
thở

Nói nhịu hoặc phát âm không đúng
Khó khăn khi nhìn

Cảm thấy ngực bị đè nặng trong
vài phút

Chứng song thị
Rõ ràng trông đang bị ốm

Đau khi di chuyển

Chân và tay

Mùa hè ở Nhật Bản rất nóng và ẩm, đôi khi nhiệt độ cao hơn 35°C(95°F). Do đó, mỗi năm có hơn
40.000 người phải cấp cứu tại bệnh viện vì “sốcsốc nhiệt”. Bạn nên để ý cẩn thận để tránh bị sốcsốc
nhiệt.

SốcSốc nhiệt là gì?
Các triệu chứng của sốc nhiệt là nhiệt độ cơ thể cao, hoa mắt chóng mặt, khó ở, co giật và trạng
thái tinh thần bất thường. Do nhiệt độ cao phá vỡ sự cân bằng giữa nước và muối (natri) trong
cơ thể bạn, bạn không thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể và bạn bị sốc nhiệt.

Nhiệt độ và độ ẩm cao có thể xuất hiện ngay trong nhà, khiến quá
trình thoát nhiệt khỏi cơ thể gặp khó khăn. Do đó bạn cần cẩn thận
không để bị sốc nhiệt khi ở nhà.

Hướng dẫn dịch
vụ xe cứu thương
救急車利用ガイド

ベトナム語版

Dạ dày
Đột ngột đau bụng dữ dội
Đau bụng dữ dội liên tục

Tê liệt đột ngột
Chân và/hoặc tay đột ngột bị yếu một
bên

Nôn ra máu
Có máu trong phân

Các điểm lưu ý khi phòng ngừa sốc nhiệt
Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ trong phòng bạn!
Chúng tôi khuyên bạn nên để một nhiệt kế trong phòng.

Buồn nôn

Trạng thái tinh thần bất thường
Bất tỉnh (không có phản ứng) hoặc ngẩn ngơ

Buồn nôn dữ dội kèm theo toát mồ hôi lạnh

Nuốt

Kiệt sức

Sử dụng điều hòa hoặc quạt để giữ nhiệt độ phòng dưới 28°C! (82°F)

Khó thở do bị nghẹn thức ăn trong cổ họng

Động kinh/Co giật

Bất tỉnh sau khi nuốt phải thứ gì đó

Co giật liên tục
Bất tỉnh ngay cả khi đã hết co giật

Mặc quần áo thoáng mát và sử dụng đồ che nắng khi đi ra ngoài!

Tai nạn

Chấn thương/Bỏng

Tai nạn giao thông với lực va chạm mạnh

Chấn thương bị chảy máu nhiều
Bị bỏng diện rộng

Uống nước ngay cả khi bạn không quá khát!

Nghỉ ngơi đầy đủ và không làm việc quá sức!
Dùng các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng và xây dựng sức khỏe lành mạnh!

Suýt chết đuối
Ngã từ trên cao

Bất kỳ tình huống nào khác mà tình trạng của bệnh nhân là bất thường hoặc khác thường.

Sơ cứu sốc nhiệt
Đừng ngại gọi xe cứu thương nếu bạn gặp phải các tình trạng sau.

Khuôn mặt

Trẻ em (dưới 15 tuổi)

Chuyển bệnh nhân đến một nơi mát mẻ hơn, nới lỏng quần áo rồi đặt họ nằm xuống.

Đầu
Phàn nàn là đau đầu kèm theo co
giật/động kinh

Môi tái xanh
Rõ ràng trông đang bị ốm

Chảy máu không ngừng, mất nhận
thức hoặc bất thường về ý thức do đập
đầu mạnh vào một vật

Ngực
Ho dữ dội và/hoặc thở khò khè

Bị đau bụng dữ dội

Chân và/hoặc tay cứng đờ

Nôn mửa liên tục
Phân có máu

Co giật
Co giật liên tục
Bất tỉnh sau khi co giật

Mề đay
Nổi mề đay toàn bộ cơ thể và mặt
mũi tái nhợt sau khi bị côn trùng cắn

Trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi
Có vấn đề gì đó với trẻ

Để họ uống nước từ từ
nếu có thể.

Bỏng
Vết bỏng gây đau nhiều
Bỏng diện rộng

Nuốt
Bất tỉnh sau khi nuốt phải
thứ gì đó

Tai nạn
Tai nạn giao thông với lực
va chạm mạnh
Suýt chết đuối
Ngã từ trên cao

Trong trường hợp cha mẹ thấy trẻ ở tình trạng khác thường hoặc bất thường.

Vui lòng gọi “119” khi bạn cần dịch vụ xe cứu thương
Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng dịch vụ xe cứu thương ở Nhật
Bản và những điều cần lưu ý khi bạn sử dụng dịch vụ này.

Tiêu chảy hoặc nôn mửa nặng, không ăn hoặc
uống được, trạng thái tinh thần bất thường.

Chân và tay

Bất tỉnh (không có phản ứng) hoặc ngẩn ngơ

Làm mát vùng nách và đùi.

Dạ dày

Thở yếu

Trạng thái tinh thần bất thường

Bật điều hòa rồi chỉnh hướng gió từ quạt để làm cơ thể họ hạ
nhiệt.

nước

Trong trường hợp có bệnh mạn tính hoặc bệnh nhân là trẻ em, hãy hỏi ý kiến bác sĩ gia
đình của bạn ngay để được tư vấn về cách phòng ngừa sốc nhiệt.

Vui lòng gọi xe cứu thương ngay nếu gặp tình trạng này.
※ Nếu quanh bạn đang có những người nói tiếng Nhật, hãy nhờ họ giúp bạn gọi điện.

Khi bạn không thể uống nước hoặc tự mình vận động do cảm thấy yếu nhiều
hoặc mệt mỏi.
Khi bạn thấy người có những triệu chứng như mất nhận thức (hoặc nhận thức
không ổn định) hoặc co giật toàn cơ thể.

Một số mẹo gọi xe cứu thương
Cách gọi xe cứu thương
Các ví dụ về dấu hiệu và triệu chứng cần dịch vụ xe cứu thương
(Người lớn và Trẻ em)
SốcSốc nhiệt là gì?

Tất cả mọi người ở Nhật Bản đều có thể sử dụng dịch vụ xe cứu thương.

Một số mẹo gọi xe cứu thương

Cách gọi xe cứu thương
Sau khi nhận được cuộc gọi 119, điều phối viên sẽ hỏi bạn vài câu hỏi cần thiết
để điều xe cứu thương. Nếu tình hình nghiêm trọng, xe cứu thương sẽ được
điều đi trước khi hỏi những câu hỏi này.

Quay số 119 để gọi xe cứu thương
Hệ thống vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương
(từ khi gọi 119 đến cơ sở y tế)

Tình huống
cấp cứu

Gọi 119

Đánh giá mức độ ưu tiên
khi thực hiện cuộc gọi

Nếu quanh bạn đang có những người nói tiếng Nhật, hãy nhờ họ giúp
bạn gọi điện.

Điều xe cứu
thương

Cơ sở y tế

Theo dõi và
điều trị

Cho biết triệu chứng của bạn và thời gian khởi phát triệu chứng.

Chuyện gì đã xảy
ra?

Tôi bị đau ngực.

Hãy bình tĩnh và trả lời từ từ.

Chọn các cơ sở y tế để vận
chuyển bệnh nhân đến

Cho điều độ phối viên biết bạn đang trong tình trạng cấp cứu y tế.
Khi bạn gọi 119, đầu tiên hãy cho tổng đài biết bạn đang trong tình trạngcấp
cứu y tế. Bạn có thể gọi 119 bằng điện thoại di động, PHS, điện thoại cố
định hoặc điện thoại công cộng.

Vận chuyển bằng xe cứu thương

Bạn có thể nhờ mọi người tại đó đưa họ đến nơi xe cấp
cứu sẽ đến. Điều này sẽ giúp đội cấp cứu đến chỗ bạn
nhanh hơn.

Cho biết triệu chứng của bạn.

Đường này

119. Bạn đang trong tình
trạng cấp cứu y tế hay cấp
cứu do hỏa hoạn?

Cho biết tuổi của bạn.
Nếu bạn không phải là bệnh nhân, thay vì chỉ gọi những người khác, bạn
hãy cho tổng đài biết bệnh nhân bao nhiêu tuổi hoặc họ trông như thế nào.

Bạn bao nhiêu
tuổi?

Tôi 40 tuổi.
Cấp cứu y tế.

Xin cho biết tên và thông tin liên lạc của bạn.

Sẽ rất tốt nếu bạn có thể chuẩn bị những thứ sau khi gọi xe
cứu thương.

Báo cho tổng đài biết vị trí xảy ra tình huống cấp cứu.

Hộ chiếu
Tiền mặt/thẻ tín dụng
(để thanh toán tại bệnh viện)
Thuốc hiện đang dùng

Thuốc

Tiền mặt

Thuốc hiện đang dùng

HỘ CHIẾU

Những thay đổi trước khi xe cứu thương đến nơi

Xin cho biết tên và
thông tin liên lạc
của bạn.
Vị trí xảy ra tình huống
cấp cứu ở đâu?

Khi xe cứu thương đến,
hãy báo cho đội cứu thương những thông tin sau đây.

Những sự việc dẫn đến tai nạn hoặc bệnh

Vui lòng báo cho họ biết vị trí của bạn. Nếu bạn không biết địa chỉ, hãy mô
tả một tòa nhà hoặc ngã tư gần đó làm điểm mốc.

Cho biết tên bạn và một số điện thoại để họ có thể liên lạc với bạn sau khi
cuộc gọi 119 kết thúc.
Đội cấp cứu có thể liên lạc với bạn nếu họ không thể tìm thấy vị trí của bạn.

Tên tôi là XXX
và số điện thoại của
tôi là XXX-XXXX-XXXX.

Bệnh là ●●●

Thuốc thường dùng là

■■■
Các triệu chứng gây đau nhiều nhất
Tiền sử bệnh
Thuốc hiện đang dùng
Bạn nên có sẵn một ghi chú về tình trạng y tế hiện tại của bạn.

Địa chỉ là ….
Ngoài ra, điều phối viên có thể hỏi thêm các chi tiết và thông tin khác về bạn hoặc tình trạng
bệnh lý của bệnh nhân. Hãy cho họ biết càng nhiều thông tin càng tốt.
Hình ảnh minh họa nêu trên là một trong những trường hợp giao tiếp phổ biến nhất với tổng
đài “119”.

