လူန�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မများအတွက်
လမ်းန်

救急車利用ガイド ビルマ語版

လူန�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မကုိ လိုအပ်ပါက “119” သို ဖုန်းဆက်ပါ
ဤလမ်းန်တွင် ဂျပန်ုင
ိ ်ငံ၌ လူန�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မမ
 ျားကို မည်သုိအသံုးြပရန် နည်းလမ်းှင့် ထိုဝန်ေဆာင်မက
 ုိ အသံးု ြပရာတွင်
မှတ်သားသင့်သည့် အချက်များကို ရှင်းြပထားသည်။

လူန�တင်ယာဉ်ကို ဖုန်းဆက်ေခါ်ပံု
လူန�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မများကို လိုအပ်သည့် အရိပ်အေရာင်များှင့် လကဏာများ၏ ဥပမာ (လူကီးှင့် ကေလး)
အပူဒဏ်ေကာင့် ဖျားန�ြခင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
လူန�တင်ကားေခါ်ရန် အ�ကံြပချက်အချိ

လူန�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မကို ဂျပန်ိုင်ငံရှိ မည်သူမဆို ရယူိုင်ပါသည်။

မီးေဘးှင့်သဘာဝေဘးအ�ရာယ်
စီမံခန်ခွဲမဌ
 ာန

(က်ုပ်တို၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကုိ ကည့်ပါ)

လူန�တင်ယာဉ်ကို ဖုန်းဆက်ေခါ်ပံု
119 သို ေခါ်သည့်ဖန
ု ်းကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ေအာ်ပေရတာက သင့်ကုိ လူန�တင်ကားလတ်ေပးရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ေမးခွန်း
တချိကို ေမးပါမည်။ အေြခအေနက အလွန်အေရးကီးလင် ေမးခွန်းအားလံးု အကုန်ေမးမပီးခင် လူန�တင်ယာဉ်လတ်ေပးပါမည်။

သင့်အန�းဝန်းကျင်တွင် ဂျပန်စကားေြပာတတ်သူများရှိလင် သူတိုကိုအကူအညီေတာင်း၍ ဖုန်းဆက်ခိုင်းပါ။

စိတ်ငိမ်ငိမ်ထားပီး ြဖည်းြဖည်းချင်း ြပန်ေြဖပါ။

ေအာ်ပေရတာကို သင် ေဆးကုသမ အေရးေပါ်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာပါ။

119 ကပါ။ သင် မီးေဘးအ�ရာယ် အေရး
ေပါ်ြဖစ်ေနတာလား ဒါမှမဟုတ် ေဆးကု
သမ အေရးေပါ်လအ
ုိ ပ်တာပါလား။

သင် 119 ကို ဖုန်းေခါ်ေသာအခါ အရင်ဆံးု သင် ေဆးကု
သမ အေရးေပါ်လိုအပ်ေကာင်း ေအာ်ပေရတာကို ေြပာ
ပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ PHS၊ အထိုင်ဖန
ု ်း သိုမဟုတ် အများသံးု
တယ်လဖ
ီ န
ု ်းတိုြဖင့် 119 သို ဖုန်းေခါ်ိုင်ပါသည်။

ေဆးကုသမ
အေရးေပါ်လိုအပ်ပါတယ်

အေရးေပါ်ြဖစ်ေနသည့် ေနရာကို ေအာ်ပေရတာအား ေြပာပါ။

အေရးေပါ်ြဖစ်ပာွ းတဲ့ေနရာက
ဘယ်မာှ ပါလဲ။

သင် ေရာက်ေနသည့်ေနရာကို ေြပာပါ။ လိပ်စာမသိ
လင် အထင်ကရ အေဆာက်အအံအ
ု ြဖစ် အနီးအန�းရှိ
အေဆာက်အအံု သိုမဟုတ် လမ်းဆံက
ု ုိ ေြပာြပပါ။

လိပ်စာကေတာ့….

သင် ြဖစ်ေနသည့် ေရာဂါလကဏာများကို ေြပာပါ။

ဘာြဖစ်ခဲပ
့ ါသလဲ။

သင့်ေရာဂါလကဏာများှင့် စြဖစ်သည့်အချိန်ကို
ေြပာပါ။

ကန်ေတာ်/ကန်မ
ရင်ဘတ်ေအာင့်လုိပါ။

သင့်အသက်ကုေ
ိ ြပာပါ။

သင့်အသက်
ဘယ်ေလာက်ပါလဲ။

သင်က လူန�မဟုတ်ဘဲ အြခားသူများအတွက် ဖုန်း
ေခါ်ေပးြခင်းသာြဖစ်လင် ေအာ်ပေရတာကို လူန�၏
အသက် သိုမဟုတ် အရ�ယ်ပံစ
ု ံကုိ ေြပာြပေပးပါ။

40 ပါ။

သင့်အမည်ှင့် ဆက်သယ
ွ ်ရန် အေသးစိတ်အချက်များကို ေပးပါ။

သင့်အမည်နဲ ဆက်သွယ်
ရမယ့် အေသးစိတ်အချက်
ေတွကုိ ေြပာြပေပးပါ။

119 ဖုန်းေခါ်ပီးသွားချိန်တွင်ပင် သင့်ကုဆ
ိ က်သယ
ွ ်
ိုင်ရန် သင့်အမည်င
ှ ့် ဖုန်းနံပါတ် ေြပာပါ။
သင့်တည်ေနရာကို ရှာမေတွလင် အဖွဲသားများက
သင့်ကုိ ဆက်သယ
ွ ်ိုင်ပါသည်။

ကန်ေတာ်/ကန်မန�မည်က
XXX ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်က
XXX-XXXX-XXXX ပါ။

၎င်းအြပင် ေအာ်ပေရတာက သင်၏ သိုမဟုတ် လူန�၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနှင့် ပတ်သက်ပီး ေန�က်ထပ် အေသးစိတ်ေြပာေပးရန် အချက်အလက်များကို
ေတာင်းဆိုိုင်ပါသည်။
အထက်တင
ွ ်ြပထားေသာ လုပ်ေဆာင်ပံအ
ု ဆင့်ဆင့်သည် အေတွရအများဆံးု ေသာ “119” ေအာ်ပေရတာများှင့် ဆက်သယ
ွ ်ေြပာဆိုမထ
 ဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ခခ
ု ုကုိ ခံစားရလင် လူန�တင်ကား◌်ကုိ ချက်ချင်းဖုန်းေခါ်ပါ။

မျက်ှ�

လူကီး

ေခါင်း
ုတ်တရက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေခါင်းကိုက်ြခင်း

သင့်မျက်�ှ တစ်ြခမ်းတွင်
လပ်ရာှ းရ ခက်ခဲြခင်း
သိုမဟုတ်
ထံုကျင်မခံစားရြခင်း

�ပံးရာတွင် မျက်�ှ ရ�ဲေနြခင်း

ုတ်တရက် အဖျားကီးြခင်း
မတ်တတ်ရပ်ရန် အကူအညီလုေ
ိ သာ
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေခါင်းမူးေဝြခင်း

ရင်ဘတ်ှင့် ေကျာ

စကားလံုးများ ဗလံုးဗေထွးြဖစ်ေနြခင်း
သိုမဟုတ် ေကာင်းေကာင်းမေြပာိုင်ြခင်း

ုတ်တရက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် န�ကျင်ြခင်း
ုတ်တရက် အသက်�ှကျပ်ြခင်း သိုမဟုတ်
အသက်�ှမဝြခင်း

မျက်စအ
ိ ြမင်ေဝဝါးလာြခင်း

မိနစ်အနည်းငယ်ကာ ရင်ဘတ်ကို ဖိထားသလို ခံစားရြခင်း
အြမင်စ
ှ ်ထပ်ြဖစ်ြခင်း
တစ်ေနရာပီးတစ်ေနရာ န�ကျင်ကိုက်ခဲြခင်း

သိသသ
ိ ာသာ ဖျားေနပံေ
ု ပါ်ြခင်း

အစာအိမ်

လက်ငှ ေ် ့ ြခေထာက်များ

ုတ်တရက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဗိုက်ေအာင့်ြခင်း

ုတ်တရက် ထံက
ု ျင်မ

ဆက်တိုက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဗိုက်ေအာင့်ြခင်း

သင့်ခ�ကိုယ်တစ်ဖက်ရှိ ေြခေထာက်
သိုမဟုတ် လက် သိုမဟုတ် ေြခေထာက်ေရာ
လက်ေရာ ုတ်တရက် အားနည်းလာြခင်း

စိတ်မမ
ူ မှန်ြခင်း
သတိလစ်ြခင်း (စကားေမးမရြခင်း) သိုမဟုတ် သတိလစ်ေမ့ေြမာြခင်း
ေြခကုန်လက်ပန်းကျြခင်း

ေလသင်တုန်းြဖတ်ြခင်း/တက်ြခင်း
ဆက်တုက
ိ ် တက်ေနြခင်း
အတက်ေပျာက်သာွ းသည့်တိုင် သတိလစ်ေနြခင်း

ဒဏ်ရာအန�တရ / အပူေလာင်ြခင်း
ဒဏ်ရာရပီး ေသွးထွက်လန
ွ ်ြခင်း

ေသွးအန်ြခင်း
ဝမ်းထဲေသွးပါြခင်း

မအီမသာြဖစ်ြခင်း
ေခးေစးများထွက်ပီး ြပင်းြပင်းထန်ထန် မအီမသာြဖစ်ြခင်း

အစာမျိချြခင်း
လည်ေချာင်းတွင် အစာကပ်ေနပီး အသက်�ှမရြခင်း
တစ်ခုခုကုိ မျိချပီးေန�က် သတိလစ်သာွ း
ြခင်း

မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်း
အရှိန်ြပင်းထန်စာွ ယာဉ်တိုက်မြိ ခင်း
ေရနစ်၍ အသက်ေသမလိုြဖစ်ြခင်း

အလွနမ် ျားေသာ အပူေလာင်ဒဏ်ရာ

အြမင့်တစ်ေနရာမှ ြပတ်ကျြခင်း

လူန�၏ အေြခအေန မူမမှန်သည့် သိုမဟုတ် ပံုမှန်မဟုတ်သည့် အြခားအေြခအေနတစ်ခုခု။

သင့တ
် င
ွ ် ေအာက်ပါ အေြခအေနမျ ိးရှေ
ိ နလင် လူန�တင်ကားကို ချက်ချင်းေခါ်ပါ။

ကေလး (အသက် 15 ှစ်ေအာက်)

ဦးေခါင်း

မျက်ှ�

အေကာဆွဲြခင်း/ေလသင်တုန်းြဖတ်ြခင်းတို
ြဖစ်ေနပီး ေခါင်းကိုက်သည်ဟု ေြပာြခင်း

တ်ခမ်းြပာေနြခင်း
ဦးေခါင်းှင့် တစ်ခခ
ု ုတို
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ိုက်မေ
ိ သာေကာင့်
ေသွးတရစပ်ထက
ွ ်ေနြခင်း၊ သတိေမ့ေန
ြခင်း သိုမဟုတ် ပံမ
ု န
ှ ်မဟုတ်ြခင်းှင့်
စိတ်မမ
ူ မှန်ြခင်း

ေနမေကာင်းြဖစ်ေနသည်မာှ သိသာြခင်း

ရင်ဘတ်
ေချာင်းအရမ်းဆိုးေနြခင်း ှင့်/သိုမဟုတ်
ခဲသံအရမ်းထွက်ေနြခင်း

အစာအိမ်

အသက်�ှ မ အားနည်းေနြခင်း

လွန်စွာ ေအာ့အန်ေနြခင်း သိုမဟုတ်
ဝမ်းေလာြခင်း၊ အစာမစားြခင်း သိုမဟုတ်
မေသာက်ြခင်း၊ စိတ်မမ
ူ မှန်ြခင်း

လက်ငှ ့် ေြခေထာက်များ

အလွန် အစာအိမေအာင့်ေနြခင်း

လက်င
ှ ့်/သိုမဟုတ် ေြခေထာက်များ
ေတာင့်တင်းေနြခင်း

တရစပ် အန်ေနြခင်း
ေသွးဝမ်းသွားြခင်း

စိတ်မမ
ူ မှန်ြခင်း
သတိေမ့ေနြခင်း (တံုြပန်မမရှိြခင်း) သိုမဟုတ် ေမ့ေြမာေနြခင်း

ေလသင်တနု း် ြဖတ်ြခင်း
ဆက်တိုက် ေလသင်တုန်းြဖတ်ြခင်း
ေလသင်တနု ်းြဖတ်ပီးေန�က် သတိမရြခင်း

အင်ပျဉ်ထြခင်း
ပိုးမားအကိုက်ခံရပီးေန�က် တစ်
ကိုယ်လံးု အင်ပျဉ်ထလာကာ
မျက်�ှ ြဖဖတ်ြဖေရာ်ြဖစ်ေနြခင်း

အပူေလာင်ြခင်း
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား န�ကျင်စွာ အပူေလာင်ြခင်း
အေတာ်ေလး အပူေလာင်ြခင်း

မျိချမိြခင်း
တစ်ခုခုကုိ မျိချမိပီးေန�က်
သတိေမ့သာွ းြခင်း

မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်း
အရှိန်ြပင်းထန်စွာ ယာဉ်တိုက်မိြခင်း
ေရနစ်၍ အသက်ေသမလိုြဖစ်ြခင်း
အြမင့်တစ်ေနရာမှ ြပတ်ကျြခင်း

အသက် 3 ှစ်ေအာက်ကေလး
ကေလးတွင် ြပဿန�တစ်ခခ
ု ု ြဖစ်ေနသည်

မိဘများအေနြဖင့် ကေလး၏ အေြခအေနမှာ မူမမှန်ြခင်း သိုမဟုတ် ပံုမှန်မဟုတ်ြခင်းကို ေတွရလင်။

<သင်သထ
ိ ားရန်> ပူလန
ွ ်း၍ ဖျားြခင်းမှ ကာကွယ်ပံု
ဂျပန်ိုင်ငံ၏ ေွရာသီသည် လွန်စွာ စိုထုင
ိ ်းပီး ပူသည့်အြပင် အပူချိန်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ 35°C (95F) ေကျာ်တတ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ှစ်စဉ်ှစ်တုင
ိ ်း “ပူလန
ွ ်း၍
ဖျားြခင်းေကာင့်” ေဆးံသ
ု ုိ အေရးေပါ် ပိုေဆာင်ေပးရသူ 40,000 ေကျာ် ရှိပါသည်။ အပူမရှပ်ေစရန် ဂုစုက
ိ ်ပါ။

အပူဒဏ်ေကာင့် ဖျားန�ြခင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
ပူလန
ွ ်း၍ ဖျားြခင်း၏ လကဏာများမှာ ကိုယ်အပူချိန် ြမင့်တက်ြခင်း၊ ေခါင်းမူြခင်း၊ မအီမသာြဖစ်ြခင်း၊ ေလသင်တန
ု ်းြဖတ်
ြခင်းှင့် စိတ်မမ
ူ မှန်ြခင်းတို ြဖစ်သည်။ အပူချိန်ြမင့်တက်ြခင်းသည် သင့်ခ�ကိုယ်ထဲရိှ ေရှင့် ဆား (ဆိုဒီယမ်) အချိးအစားမ
တမကုိ ဖိခွဲလက
ုိ ်သြဖင့် သင်သည် ခ�ကိုယ်၏ အပူချိန်ကို မထိန်းိုင်ေတာ့ဘဲ ပူလန
ွ ်း၍ ဖျားြခင်းြဖစ်သည်။

အပူချိန်ြမင့်ြခင်းှင့် စိုထုင
ိ ်းဆြမင့်မားြခင်းသည် ခ�ကိုယ်ထဲမှ အပူကုိ ထုတ်လတ
 ်ရန်
ခက်ခဲသည့် အိမ်ထဲတင
ွ ်ပင် ြဖစ်တတ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အိမ်ထဲတင
ွ ် ရှိေနသည့်တိုင် အပူ
မရှပ်ေစရန် ဂုစုက
ိ ်ရပါမည်။

ပူလန
ွ ်း၍ ဖျားြခင်းမှ ကာကွယ်ရမည့် အချက်များ
သင့်အခန်းထဲရိှ အပူချိန်ကို မကာခဏ စစ်ေဆးပါ။
သင့်အခန်းထဲတွင် သာမိုမတ
ီ ာထားရှိရန် အ�ကံြပပါသည်။
အခန်းအပူချိန် 28°C (82F) ေအာက် ြဖစ်ေစရန် ေလေအးေပးစက် သိုမဟုတ် ပန်ကာကို သံးု ပါ။
ေရမဆာသည့်တိုင် ေရေသာက်ပါ။
ေအးြမပီး ေချာင်ေသာ အဝတ်အစားများကို ဝတ်ကာ အြပင်ထက
ွ ်သည့်အခါ အရိပ်ရေစသည့် ပစည်းများကို အသံးု ြပပါ။
လံေ
ု လာက်စာွ အန�းယူပါ။ ြပင်းြပင်းထန်ထန် အလုပ်မလုပ်ပါှင့်။
အာဟာရမတေသာ အစားအစာကို စားကာ ကျန်းမာေအာင် ေနထိုင်ပါ။

ပူလွန်း၍ ဖျားြခင်းအတွက် ေရှးဦးသူန�ြပစုနည်း
လူန�များကို ပို၍ ေအးြမေသာ ေနရာသို ေရ�ကာ အဝတ်အစားများကို ေြဖေလာ့
ကာ လူန�ကို လှဲထားပါ။
ေလေအးေပးစက်ကုိ ဖွင့်ပီး ပန်ကာမှလာေသာေလကို ခ�ကိုယ်ဘက် လှည့်ကာ
ေအးေအာင် လုပ်ေပးပါ။

ချိင်းှင့် ေပါင်ကားကို
ေအးေအာင်လပ
ု ်ေပးပါ။

ေရေသာက်ုင
ိ ်သည်ဆုိ
လင် ြဖည်းြဖည်းချင်း
ေသာက်ခုင
ိ ်းပါ။

ေရ

န�တာရှည်ေရာဂါ ရှိသြူ ဖစ်လင် သိုမဟုတ် ကေလးြဖစ်ေနလင် ပူလန
ွ ်း၍ ဖျားြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် သင်၏ မိသားစု
ဆရာဝန်ှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေွးပီး အ�ကံာဏ်ရယူပါ။

ဤအေြခအေနများတွင် လူန�တင်ကားကို မဆိုင်းမတွ ေခါ်ပါ။
※ သင့်အန�းဝန်းကျင်တွင် ဂျပန်စကားေြပာတတ်သမ
ူ ျားရှိလင် သူတိုကုအ
ိ ကူအညီေတာင်း၍ ဖုန်းဆက်ခိုင်းပါ။

သင် ေရမေသာက်ုင
ိ ်ေတာ့လင် သိုမဟုတ် အလွန်အားနည်းေနပီး သိုမဟုတ် ပင်ပန်းွမ်းလျေနပီး သင့်
ကိုယ်သင် မေရ�ိုင်ေတာ့လင်။
တစ်ကုယ
ိ ်လံးု အေကာဆွဲေနြခင်း သိုမဟုတ် သတိမရှိေတာ့ြခင်း (သိုမဟုတ် မတည်ငိမ်ြခင်း) ကဲသ
့ ုိ
လကဏာများရှိသူကုိ ေတွရလင်။

လူန�တင်ကားေခါ်ရန် အ�ကံြပချက်အချိ
လူန�တင်ကားေခါ်ရန်

119 ကို ှိပ်ပါ

လူန�တင်ကား၏ အေရးေပါ် ပိုေဆာင်ေရးစနစ် (119 မှေန၍ ေဆးကုသ အဖွဲအစည်းထံ ေခါ်ပါ)
အေရးေပါ်
အေြခအေန

119 သို ေခါ်ပါ

ဖုန်းေြပာသည့်အခါ ဦးစားေပး
အဆင့်ကုိ သတ်မှတ်ြခင်း

လူန�တင်ကား
ေစလတ်ြခင်း

ေလ့လာြခင်းှင့်
ကုသြခင်း

ေဆးံု

လူန�ကို ပိုရမည့် ေဆးံုကုိ
ေရ�းချယ်ြခင်း

ထိုေနရာရှိ အြခားသူများကို ေတာင်းဆိုိုင်သည်ဆိုလင်

လူန�တင်ကားြဖင့်
ပိုေဆာင်ြခင်း

ဒီလမ်းပါ

လူန�တင်ကား ေရာက်ရိမ
ှ ည့်ေနရာသို ၎င်းတိုကုိ သွားေစာင့်ခိုင်းပါ။ ဤ
နည်းြဖင့် လူန�တင်ကားေပါ်ရှိ ဝန်ထမ်းများက သင့်ထံ ပိုြမန်ဆန်စွာ
ေရာက်ရိ
ှ ိုင်ေပမည်။

လူန�တင်ကားကို ဖုန်းေခါ်သည့်အခါ ေအာက်ပါ အချက်အလက်များကို ြပင်ဆင်ထားိုင်လင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစပါသည်။
ိုင်ငံကးူ လက်မှတ်
ေငွသား/ခရက်ဒစ်ကတ် (ေဆးံတ
ု ွင် ေပးေချရန်)

ေဆး

လက်ရိှ ေသာက်ေနသည့်ေဆးဝါးများ

ေငွသား
ိုင်ငံကးူ လက်မတ
ှ ်

လက်ရိှ ေသာက်ေနသည့်ေဆးဝါးများ

လူန�တင်ကား ေရာက်သည့်အခါ လူန�တင်ကားေပါ်ရှိ ဝန်ထမ်းအဖွဲကို ေအာက်ပါ အချက်အလက်များ ေြပာြပေပးပါ။
မေတာ်တဆမ သိုမဟုတ် န�မကျန်းမ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်
အေြခအေနများ

သင့်လက်ရိှ ေဆးကုသမ အေြခအေန
န�မကျန်းမမှာ ●●● ြဖစ်ပါသည်။

လူန�တင်ကား မေရာက်ခင် ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည့် အေြပာင်းအလဲများ
ပံုမှန်ေသာက်ရန်ေဆးမှာ ■■■

န�ကျင်မ အြဖစ်ဆံုး ေရာဂါလကဏာများ
န�မကျန်းြဖစ်ဖူးသည့် မှတ်တမ်း
လက်ရိေ
ှ သာက်ေနသည့် ေဆး

ြဖစ်ပါသည်။

ကို မှတ်စုေရးသားြခင်းသည် အသံးု ဝင်
ပါသည်။

