एम्बुलेन्स सेवाह�सम्बन्धी
मागर्दशर्क
救急車利用ガイド ネパール語版

तपा�लाई एम्बुलेन्स सेवा आवश्यक �ँदा कृ पया “119” मा कल गनुर्होस्
यो मागर्दशर्कले जापानमा एम्बुलेन्स सेवाह�को �योग गन� िविध र �योग गदार् ध्यान �दनुपन� कु राह� �ाख्या गछर्।

एम्बुलेन्सलाई कसरी बोलाउने
एम्बुलेन्स सेवाह� आवश्यक पन� सङ्के त र लक्षणका उदाहरणह� (वयस्क र ब�ा)
गम�को �बमार� के हो?
एम्बुलेन्सलाई बोलाउनका लािग के ही सुझावह�

एम्बुलेन्स सेवा जापानमा जो कोहीको लािग उपलब्ध छ।

आगलागी र �कोप
�वस्थापन एजेन्सी

(कृ पया हा�ो वेबसाइट हेनुर्होस्)

एम्बुलेन्सलाई कसर� बोलाउने
119 कल �ा� गर� प�छ, �ेषकले तपा�लाई एम्बुलेन्स पठाउनका ला�ग आवश्यक �ने क� ह� ��ह� सो�ु�नेछ।
अवस्था गम्भीर भएमा, यी सबै ��ह� सो�ु अगावै एम्बुलेन्स पठाइनेछ।

तपा�को विरपिर जापानी भाषा बोल्ने मा�नसह� भएमा कृ पया कल गनर् म�तको ला�ग उहाँह�लाई अनुरोध गनुर्होस्।
कृ पया शान्त रहनुहोस् र �वस्तारै जवाफ �दनुहोस्।

तपा� �च�कत्सा आपतकालीन अवस्थामा �नु�न्छ भनी �ेषकलाई बताउनुहोस्।
119. तपा� आगलागी वा
िच�कत्सा कु न आपतकालीन
अवस्थामा �नु�न्छ?

तपा�ले 119 मा कल गदार्, पिहले अपरे टरलाई आफू
िच�कत्सा आपतकालीन अवस्थामा भएको कु रा बताउनुहोस्।
तपा� मोबाइल फोन, PHS, िनि�त टेिलफोन वा
सावर्जिनक टेिलफोन�ारा 119 मा कल गनर् स�ु �न्छ।

िच�कत्सा
आपतकालीन अवस्था

अपर� टरलाई आपतकालीन अवस्था भएको स्थान बताउनुहोस्।

आपतकालीन अवस्था
भएको स्थान कहाँ हो?

ठे गाना ….

कृ पया तपा� भएको ठाउँ बताउनुहोस्।
तपा�लाई ठे गाना थाहा नभएमा, सीमा
िचन्हको �पमा निजकै को भवन वा चौराहा
�ाख्या गनुर्होस्।

आफ्ना लक्षणह� बताउनुहोस्।
के
भयो?

आफ्ना लक्षणह� र ितनीह� किहले सु�
भएको बताउनुहोस्।

मलाई छाती दुखेको छ।

तपा�को उमेर बताउनुहोस्।
तपा�को उमेर कित
हो?

तपा� िबरामी होइन भने, अ�लाई बोलाउनुभन्दा
ब� उहाँको उमेर वा उहाँ कित उमेरको
देिखनु�न्छ भनी अपरे टरलाई बताउनुहोस्।

मेरो उमेर 40 हो।

तपा�को नाम र सम्पकर् �ववरणह� �दनुहोस्।
कृ पया मलाई तपा�को
नाम र सम्पकर्
िववरणह� �दनुहोस्।

तपा�को नाम र फोन नम्बर �दनुहोस् ता�क
119 कल समा� भएपिछ पिन तपा�लाई
सम्पकर् गनर् स�कयोस्।
�ू ले तपा�को स्थान प�ा लगाउन नसके मा
तपा�लाई सम्पकर् गनर् सक्छ।

मेरो नाम XXX
हो र मेरो फोन नम्बर
XXX-XXXX-XXXX हो।

यसका साथै, �ेषकले तपा�लाई तपा�को वा िबरामीको िच�कत्सा अवस्था बारे थप िववरणह� र जानकारी सो� स�ु �न्छ। कृ पया
उहाँह�लाई सके सम्म धेरै जानकारी �दनुहोस्।
मािथ उदाहरणको �वाह "119" अपरे टरह�सँगको स�ारका सबैभन्दा सामान्य के सह�मध्ये एक हो।

तपा�लाई �न�मध्ये कु नै प�न अवस्था आइपर� मा एम्बुलेन्सलाई बोलाउन न�ह�च्कचाउनुहोस्।

अनुहार

टाउको

वयस्क

अचानक गम्भीर टाउको दुखाइ

अनुहारको आधा भाग चलाउन
क�ठनाइह� �ने
वा संवेदनशून्यता
महसुस �ने

अचानक उ� तहको ज्वरो
गम्भीर त�रकाले च�र ला�े उिभन
म�तको आवश्यकता पन�

छाती र ढाड

मुस्कु राउँ दा अनुहारमा असमिमित �ने

अचानक गम्भीर दुखाइ
अचानक स्वाँ-स्वाँ �ने वा �ास��ासमा
क�ठनाइ �ने

शब्दह� लड्बडाउने वा अशु�
बोली
हेनर् क�ठनाइह� �ने

छातीमा के ही िमनेटसम्म सङ्कु चन महसुस �ने

दोहोरो दृि�

एक ठाउँ बाट अक�मा सन� खालको पीडा

स्प� �पमा िबरामी देिखने

पेट

पाखुरा र खु�ाह�

अचानक गम्भीर पेटको दुखाइ

अचानक संवेदनशून्यता �ने

लगातार गम्भीर पेटको दुखाइ

खु�ा र/वा पाखुराको एउटा भागमा
अचानक कमजोरी �ने

असामान्य मान�सक �स्थ�त

अचेतन (कु नै �ित��या नजनाउने) वा भाव शून्य �ने
थकान ला�े

मुछार् पन�/�ठन �ने
लगातार �ठन �ने
�ठन समा� भएपिछ पिन अचेतन �ने

�मा/जलन �ने
भारी र��ावसँगै �मा
अत्यािधक जलन �ने

वान्ता गदार् रगत आउने

िदसामा रगत देिखने

वाकवाक� ला�े

िचसो पिसनासँगै गम्भीर वाकवाक� ला�े

खाना �नल्न

घाँटीमा खाना अिड्कएर �ास फे नर् क� �ने
के ही िनलेपिछ अचेतन �ने

�घर्टना

उ� ऊजार्को �भावका साथ �ा�फक दुघर्टना
पानीमा डु �े
उ� स्थानबाट तल ख�े

�बरामीको अवस्था असामान्य वा असाधारण �ने अन्य कुनै प�न अवस्था।

तपा�लाई �न�मध्ये कु नै प�न अवस्था आइपर� मा एम्बुलेन्सलाई बोलाउन न�ह�च्कचाउनुहोस्।

ब�ा (15 वषर्भन्दा कम उमेरको)

अनुहार

टाउको
�ठन/मुछार् भइरहेको कारण टाउको
दुखाइका समस्याह�

ओठह� नीलो �ने

टाउकोमा के ही कु राले जोडसँग
िहकार्एको कारण लगातार
र��ाव �ने, चेतना गु�े वा
असमान्यता र असामान्य
मानिसक िस्थित

स्प� �पमा िबरामी देिखने

छाती
ती� खोक� ला�े र/वा
स्वाँ-स्वाँ �ने

पेट

�ास��ासमा कमजोरी

गम्भीर पखाला ला�े वा वान्ता �ने,
खानिपन गनर् निमल्ने, असामान्य
मानिसक िस्थित

पाखुरा र खु�ाह�

जोडसँग पेट दु�े

खु�ाह� र/वा पाखुराह� कठोरता �ने

लगातार वान्ता �ने
�दसामा रगत देिखने

असामान्य मान�सक �स्थ�त

अचेतन (कु नै �ित��या नजनाउने) वा भाव शून्य �ने

मुछार् पन�

लगातार मुछार् पन�
मुछार् परे पिछ अचेतन �ने

अ�टर्कािरया

�कराले टोके पिछ पूरै शरीरभ�र
अ�टर्का�रया �ने र अनुहार
पह�लो �ने

जलन �ने
गम्भीर �पमा पीडादायी जलन �ने
अत्यािधक जलन �ने

खाना �नल्न

के ही िनलेपिछ अचेतन
�ने

�घर्टना
उ� ऊजार्को �भावका साथ
�ा�फक दुघर्टना
पानीमा डु �े
ठू लो स्थानबाट तल ख�े

3 म�हनाभन्दा कम उमेरको ब�ा

ब�ालाई के ही गडबड भएको छ

आमाबुवाले बालबा�लकाको अवस्था असामान्य वा असाधारण पाएमा।

<तपा�को जानकार�को ला�ग> गम�को �बमार� कसर� रोकथाम गन�

जापानमा �ीष्म ऋतुको बेला अित ओिसलो र गम� �न्छ र ताप�म किहलेकाहीँ 35°C (95F) भन्दा बढी �न्छ। प�रणाम
स्व�प, हरे क वषर् 40,000 भन्दा बढ� मा�नसह�लाई "गम�को �बमार�" को कारण आकिस्मक �पमा अस्पतालह�मा लिगन्छ।
तपा�ले आफू लाई गम�को �बरामी ला�ुअिघ पयार्� स्याहार गनुर्पछर्।

गम�को �बमार� क� हो?
गम�को �बमार�का लक्षणह�मा उ� शर�रको ताप�म, च�र ला�े, अस्वस्थता, मुछार् पन� र असामान्य
मान�सक �स्थ�त पदर्छन्। उ� ताप�मले तपा�को शर�रमा पानी र नुन (सो�डयम) को सन्तुलन �बगार� प�छ,
तपा� आफ्नो शर�रको ताप�मलाई �नयन्�ण गनर् स�ु�� र तपा�लाई गम�को �बमार� लाग्छ।

उ� ताप�म र आ�र्ता घर�भ� प�न �न सक्छ जसले गदार् शर�रबाट तातो
�नकाल्न क�ठन बनाउँ छ। त्यसैले तपा�ले घरमा बस्दा प�न गम�को �बमार� ला�
न�दनका ला�ग स्याहार गनर् आवश्यक �न्छ।

गम�को �बमार� रोकथाम गन� बुँदाह�
तपा�को कोठाको ताप�म बारम्बार जाँच्नुहोस्!
हामी तपा�लाई कोठामा थमार्मीटर रा� सुझाव �दन्छ�।
कोठाको ताप�म 28°C भन्दा कम कायम रा� एयर क�न्ड�र वा प�ाको �योग गनुर्होस्! (82F)
तपा�लाई धेरै �तखार् नलाग्दा प�न पानी �पउनुहोस्!
तपा� बा�हर जाँदा �चसो र खुकुला कपडाह� लगाउनुहोस् र घामलाई छे �� साम�ीह� �योग गनुर्होस्!
पयार्� मा�ामा आराम गनुर्होस् र धेरै काम नगनुर्होस्!
सन्तु�लत खानाह� खानुहोस् र स्वस्थ अवस्था कायम रा�ुहोस्!

गम�को �बमार�को ला�ग �ाथ�मक उपचार
�बरामीह�लाई �चसो स्थानमा सानुर्होस्, उहाँह�को कपडा खुकुलो
बनाउनुहोस् र भुइँमा पल्टाउनुहोस्।
एयर क�न्ड�र अन गनुर्होस् र उहाँह�को शर�रलाई �चसो बनाउन
प�ाको हावा �दनुहोस्।

काखी र ित�ाको आधार भागलाई
िचसो बनाउनुहोस्।

उहाँह�ले स�े भए थोरै -थोरै
गरे र पानी िपउन
लगाउनुहोस्।

पानी

जीणर् रोग भएको वा ब�ा भएको अवस्थामा, कृ पया गम�को �बमार� रोकथाम गन� बारे
सुझाव-सल्लाह �ा� गनर् आफ्नो गृह िच�कत्सकसँग परामशर् िलनुहोस्।

कृ पया यी अवस्थाह�मा संकोच नमा�न एम्बुलेन्सलाई बोलाउनुहोस्।
※ तपा�को व�रप�र जापानी भाषा बोल्ने मािनसह� भएमा कृ पया कल गनर् म�तको लािग उहाँह�लाई अनुरोध गनुर्होस्।

तपा� एकदम कमजोर� वा थकान महसुस गर� को कारण आफ� पानी �पउन वा सनर्
नसक्दा।
तपा�ले पूरै शर�रभिर कु नै अचेतन वा �ठन नभएको (वा अ�स्थर) जस्ता लक्षणह�
भएको मा�नसह� फ�ला पादार्।

एम्बुलेन्सलाई बोलाउनका ला�ग क� ह� सुझावह�
एम्बुलेन्सलाई बोलाउन 119 डायल गनुर्होस्
एम्बुलेन्स�ारा आपतकालीन यातायात �णाली (119 कल गर� र �च�कत्सा संस्थासम्म)

कलमा �ाथिमकताको
स्तर मूल्याङ्कन गन�

�च�कत्सा सु�वधास्थल

आपतकालीन
अवस्था

119 कल

एम्बुलेन्स पठाउने

अवलोकन र
उपचार

िबरामीह�लाई यहाँ लैजानको लािग
िच�कत्सा सुिवधाह�को चयन

तपा�ले अन साइट मािनसह�लाई अनुरोध गनर्
स�ु �न्छ भने, उहाँह�लाई एम्बुलेन्स आउन लागेको
स्थानमा पठाउनुहोस्। यसले तपा�लाई थप �ुत �पमा
सम्पकर् गनर् एम्बुलेन्स �ू लाई म�त िमल्नेछ।

एम्बुलेन्सको
माध्यम�ारा यातायात

कृ पया यताबाट आउनुहोस्

तपा�ले एम्बुलेन्सलाई बोलाउँ दा �न� कु राह� तयार पानर् सक� म�तगार �न्छ।
राहदानी
नगद/�े िडट काडर् (अस्पतालमा भु�ानी गनर्)

औषिध

हालको औषिध
राहदानी

नगद

हालको औषिध

एम्बुलेन्स आइपुग्दा, एम्बुलेन्स टोलीलाई �न� जानकार� बताउनुहोस्।
दुघर्टना वा िबमारीका अवस्थाह�
एम्बुलेन्स आइपु�ु अगावै कु नै पिन प�रवतर्न
अित पीडादायी लक्षणह�
िवगतका िबमारी भएको इितहास
हालको औषिध

िबमारी ●●● हो।

िनयिमत औषिध
■■■ हो।

तपा�को हालको िच�कत्सा
िस्थितको नोट आफू सँगै �न
उपयोगी �न्छ।

