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Түргэн Тусламжийн 
Үйлчилгээний заавар

Энэ зааварт Японы түргэн тусламжийн үйлчилгээг хэрхэн авах болон авч байх үед та юуг анхаарах вэ гэдгийг тайлбарласан.

Түргэн тусламж хэрхэн дуудах вэ

Халууны өвчин гэж юу вэ? 

Түргэн тусламж дуудахад зориулсан зарим зөвлөмж

(Манай вэб сайтыг үзнэ үү)

Түргэн тусламжийн үйлчилгээ нь Японд байгаа бүх хүнд нээлттэй.

Түргэн тусламжийн үйлчилгээ хэрэгцээтэй тэмдэгүүд болон шинжүүд (Том хүн болон Хүүхэд)

Гал болон Гамшигийн
Зохицуулалтын Газар

Танд түргэн тусламжийн үйлчилгээ хэрэгтэй болох үед “119” рүү залгана ууТанд түргэн тусламжийн үйлчилгээ хэрэгтэй болох үед “119” рүү залгана уу



Түргэн тусламж хэрхэн дуудах вэ

119 дуудлага хүлээн авсны дараа, диспетчер танаас түргэн тусламж илгээхэд шаардлагатай 
хэдэн асуулт асууна. Хэрвээ нөхцөл байдал хүндрэлтэй бол, түргэн тусламжийг эдгээр 
асуултыг асуухаас өмнө илгээнэ.

Тайван байж удаан хариулна уу.

Диспетчерт та эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй байгаагаа хэлээрэй.

119 рүү залгахдаа, юун түрүүнд 
операторд та эмнэлгийн тусламж 
хэрэгтэй байгаагаа хэл. Та 119 рүү гар 
утас, холбоо, суурин утас болон 
нийтийн утаснаас залгах боломжтой

119. Танд галын аюул 
тулгарсан уу эсвэл 
эмнэлгийн тусламж 
шаардлагатай байна уу?

Эмнэлгийн тусламж

Операторд тусламж хэрэгтэй газрын байршлыг хэл

Тусламж шаардлагатай 
газрын байршил хаана вэ?

Хаяг нь ...

Та ямар газар байгаагаа хэлнэ үү. 
Хэрвээ та хаягийг мэдэхгүй бол, 
ойролцоох барилга буюу уулзварыг 
дүрслэн хэлнэ үү.

Таны эргэн тойронд Япон хэлээр ярьдаг хүн байвал тэдгээр хүмүүсээс дуудлага өгөхөд
туслуулхаар асууна уу.



Өөрийн шинж тэмдэгүүдийг хэл.

Өөрийн шинж тэмдэгүүд болон хэзээ 
тэдгээр нь эхэлснийг хэл.

Юу
болсон бэ?

Миний цээж
өвдөөд байна.

Насаа хэл.

Хэрвээ та өвчтөн биш бол, бусдын 
төлөө залгаж байгаа бол, операторд 
тухайн эрэгтэй/эмэгтэй хэд орчим 
настайг хэл.

Та хэдэн
настай вэ?

Би 40 тэй.

Өөрийн нэр болон холбоо барих мэдээллийг өг.

Өөрийн нэр болон 
холбоо барих 
мэдээллээ өгнө үү.

Өөрийн нэр болон утасны дугаарыг 
өгснөөр, 119 дуудлага дууссаны дараа 
ч тантай холбоо барих боломжтой 
байх юм.
  Хэрэв таны байршлыг олохгүй бол 
баг тантай холбоо барьж болзошгүй.

Миний нэрийг ХХХ
миний утасны дугаар

XXX-XXXX-XXXX.

Үүнээс гадна, диспетчер танаас таны буюу өвчтөний эрүүл мэндийн байдлын талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл асууж болно. Тэдэнд аль болох хангалттай мэдээллийг өгнө үү.
Дээрх харуулсан дараалал нь “119” операторуудтай холбогдох хамгийн түгээмэл тохиолдолуудын нэг.



Хэрвээ та дараах нөхцөл байдалуудын аль нэгэнд байгаа бол түргэн тусламж дуудахаас битгий төвөгшөөгөөрэй.

Том хүнНүүрНүүр ТолгойТолгой

Хөл болон гарХөл болон гар

Цээж болон нурууЦээж болон нуруу

ГэдэсГэдэс

Таны нүүрний тал нь хөдөлгөхөд 
хүндрэлтэй болох 
буюу 
мэдээгүйжих

Инээх үед нүүр тэгш хэмгүй байх

Харахад хүндрэлтэй байх

Давхар харагдах

Таны үг бувтнах буюу ярьж 
чадахгүй байх

Мэдээжийн өвчтэй харагдах

Гэнэтийн хүчтэй толгойн өвдөлт

Гэнэтийн өндөр халууралт

Өөрөө зогсох боломжгүй хүчтэй толгой эргэх

Гэнэтийн хүчтэй өвдөлт

Гэнэтийн амьсгал давчдах буюу 
амьсгал хүндрэлтэй болох

Цээжиндээ хэдэн минутын турш 
даралт мэдрэх

Нүүдэг өвчин

Хэвлийн хөндийн гэнэтийн хүчтэй өвдөлт

Хэвлийн хөндийн үргэлжилсэн хүчтэй өвдөлт

Цусаар бөөлжих
Цустай хүндрэх

Гэнэтийн мэдээ алдалт

Нэг талын хөл болон/буюу 
гар гэнэт хүчгүй болох

Сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал
Ухаангүй (хариу үйлдэлгүй) буюу хөшсөн

Ядарсан

Үргэлжилсэн таталт
Таталт дууссаны дараа ухаан орохгүй байх

Таталт/Татвалзах өвчин

Шок/Түлэгдэлт
Их хэмжээний цус алдалтын шок

Гүн түлэгдэлт

Осол

Хавдах

Дотор муухай оргих
Дотор хүчтэй муухай оргин хүйтэн хөлс цутгах

Ямар нэг зүйл залгисны 
дараа ухаангүй байх

Хоолойд хоол тээглэснээс үүдэлтэй 
амьсгал давчдах

Өндөр газраас унасан
Живих шахсан

Өндөр энергийн үйлчилэлтэй зам тээврийн осол

Өвчтөний нөхцөл байдал этгээд буюу хэвийн бус бусад нөхцөл байдлууд



Танд дараах нөхцөл байдлуудын аль нэг нь тулгарвал түргэн тусламж дуудахаас битгий төвөгшөөгөөрэй.

Хүүхэд (15 наснаас доош)

НүүрНүүр
ТолгойТолгой

ЦээжЦээж

ГэдэсГэдэс

Хөл болон гарХөл болон гар

Хөх уруул

Хүчтэй ханиалгах 
болон/буюу шуухинах

Сул амьсгалах

Хөл болон/буюу гар 
нугарахгүй байх

Мэдээж өвчтэй харагдах

Татвалзах өвчин/таталт өгч 
толгой өвдөлтийн талаар хэлсэн

Хүчтэй гүйлгэх буюу бөөлжих, 
юм идэхгүй буюу уухгүй байх, 
сэтгэцийн хэвийн бус байдал

Гэдэсний хүчтэй өвдөлтөөр 
зовиурлаж байгаа

Зогсолтгүй бөөлжих

Цусархаг өтгөн

Толгойгой ямар нэгэн зүйл рүү 
хүчтэй цохисоноос үүдэн цус 
тогтохгүй гарах, ухаан балартах 
буюу хэвийн бус байх болон 
сэтгэцийн хэвийн бус байдал

Сэтгэцийн хэвийн бус байдал

Тууралт

Таталт Хавдах

Осол
Түлэгдэлт

3 сараас доош нярай

Ухаангүй (хариу үйлдэлгүй) буюу 
хөшсөн

Зогсолтгүй таталт

Хүчтэй өвдөлт бүхий 
түлэгдэлт

Их хэмжээний түлэгдэлт

Ямар нэг зүйл залгиснаас 
ухаангүй болох

Өндөр энергийн үйлчилэлтэй 
зам тээврийн осол

Живих шахсан
Өндөр газраас унах

Шавжинд хазуулсаны 
дараагаар бүтэн биеэр 
тууралт гарч царай цонхийх 

Нярайн ямар нэг зүйл хэвийн биш байх

Таталт өгсний дараа 
ухаангүй байх

Эцэг эх нь хүүхдийн нөхцөл байдлыг этгээд буюу хэвийн бус гэж үзвэл.



<Таны Мэдээлэлд> Халууны Өвчнөөс Хэрхэн Сэргийлэх вэ?
Японы зун нь их чийглэг халуун, зарим үед агаарын хэм 35°C (95F) давдаг. Ингэснээр, жил бүр 
40,000 гаран хүн “халууны өвчний” улмаас яаралтай эмнэлэгт хүргэгддэг.  Та халууны өвчин 
тусахаас сэргийлэн биеэ сайтар бодох хэрэгтэй.

Халууны өвчин гэж юу вэ?

Халууны өвчний шинж тэмдэг нь халуурах, толгой эргэх, тавгүйтэх, таталт өгөх 
болон сэтгэцийн хэвийн бус байдал байдаг. Өндөр хэм нь таны биеийн ус болон 
давсны (содын) тэнцвэрт байдлыг алдагдуулж, биеийн хэмийг хянах боломжгүй 
болгосноор халууны өвчин тусна.
Өндөр хэм болон чийгшил нь дотоод орчинд ч байх боломжтой, 
бөгөөд ингэснээр биеийн халууныг гадагшлуулахад хүндрэлтэй 
болгодог. Иймд та гэртээ байхдаа ч гэсэн халууны өвчин тусахгүйн 
тулд биеэ бодох хэрэгтэй.

Халууны өвчинөөс сэргийлэх аргууд

Өрөөний хэмийг тогтмол шалга!
Өрөөндөө термометр байрлуулахыг бид зөвлөж байна.

Агаар-хөргөгч буюу сэнс ашиглан өрөөний хэмийг 28°C (82F) -ээс доош байлга!

Ам цангаагүй байсан ч ус уу!

Сэрүүн бөгөөд сул хувцаслаж гадагш гарахдаа нар хаах бүтээгдэхүүн хэрэглэ!

Хангалттай амарч хэт их бүү ажил!

Тэнцвэртэй хоол хүн хэрэглэц эрүүл нөхцөл байдал үүсгэ!



Халууны Өвчний үеийн
Анхны Тусламж

Өвчтөнг сэрүүн газар руу шилжүүлж, хувцасыг 
суллан, хэвтүүл.

Агаар-хөргөгчийг асааж сэнсээр үлээлгэн тэдний 
биеийг сэрүүцүүл.

Гарын суга болон гуяны 
дээд хэсгийг сэрүүцүүл. Хэрвээ тэд чадаж 

байвал ус бага 
багаар уулга.

ус

Суурь өвчтэй болон хүүхэд бол, гэрийн эмчтэйгээ уулзаж халууны өвчнөөс 
сэргийлэх зөвлөмж авна уу.

Дараах нөхцөлд түргэн тусламж дуудахаас битгий төвөгшөөгөөрэй.

 ※ Таны эргэн тойронд Япон хэлээр ярьдаг хүн байвал тэдгээр хүмүүсээр дуудлага  өгөхөд туслуулахаар асууна уу.

Хэрвээ та ус ууж чадахгүй буюу хүчгүйдэн ядарсан мэдрэмж төрч 
өөрөө хөдлөх боломжгүй байвал.

Хэрвээ та ухаангүй (тогтворгүй) буюу бүтэн бие нь хөшилтийн 
шинж тэмдэгтэй хэн нэгэнийг олсон бол. 



Түргэн тусламж дуудахад зориулсан зарим зөвлөмж

Түргэн тусламж дуудахын тулд 119 руу залга

Яаралтай үед түргэний машинаар шилжүүлэх систем (119 дуудлагаас эмнэлгийн байгууллага руу)

119 залгах Яаралтай нөхцөл
байдал

Эмнэлэг

Дуудлагын эрэмбийн 
түвшинг тодорхойлох

Хяналт болон 
эмчилгээ

Өвчтөнг шилжүүлэх 
эмнэлгийг сонгох

Түргэний 
машин илгээх

Түргэний
машинаар шилжүүлэх

Хэрвээ та тухайн газраа байгаа хүмүүсээс 
явуулж чадах бол, түргэний машин ирэх 
газар руу гаргах. Ингэснээр түргэн 
тусламжийн баг танд илүү хурдан хүрнэ.

Пасспорт

Бэлэн 
мөнгө

Бэлэн мөнгө/Кредит карт (эмнэлэг 
дээр төлбөр төлөх)

Одоогийн эмчилгээ Одоогийн эмчилгээ

Эм

Хэрвээ та түргэн тусламж дуудах гэж байгаа бол дараах зүйлсийг бэлдэх нь тус болно.

Ийш явна уу

Пасспорт

Осол буюу өвчин үүссэн нөхцөл байдал

Түргэний машин ирэх хүртэлх ямар 
нэгэн өөрчлөлт

Одоогийн эрүүл мэндийн 
байдлын талаар 
тэмдэглэлийг та гартаа 
байлгах нь тустай.

Хамгийн өвдөлттэй шинж тэмдэг

Өвчний түүх
Одоогийн эмчилгээ

Түргэний машин ирэхэд, түргэн тусламжийн багт дараах мэдээллийг өг.

■■■ эмчилгээ 
хийлгэдэг

●●● өвчинтэй.  


