Gabay para sa Mga
Serbisyo ng Ambulansya
救急車利用ガイド タガログ語版

Pakitawagan ang “119” kung kailangan mo ng serbisyo ng ambulansya
Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung paanong gumamit ng mga serbisyo ng ambulansya sa Japan at anong dapat mong tandaan kapag gumamit ka nito.

Paano tumawag ng ambulansya
Mga halimbawa ng mga senyales at sintomas na kailangan ng mga serbisyo ng ambulansya (Matanda at Bata)
Ano ang Heat illness?
Ilang payo sa pagtawag ng ambulasya

Available ang serbisyo ng ambulansya para sa sinumang nasa Japan.

Ahensiya ng Pamamahala
sa Sunog at Sakuna

(Pakitingnan ang aming website)

Paano tumawag ng ambulansya
Pagkatapos matanggap ang tawag sa 119, tatanungin ka ng dispatcher tungkol sa ilang
impormasyon na kailangan para mai-dispatch ang ambulansya. Kung malubha ang
sitwasyon, idi-dispatch ang ambulansya bago pa itanong ang lahat ng katanungang ito.

Mangyaring humingi ng tulong sa pagtawag kung may mga taong marunong magsalita ng Japanese na malapit sa iyo.

Mangyaring manatiling kalmado at dahan-dahang sumagot.

Sabihin sa dispatcher na ikaw ay nasa isang medikal na emerhensiya.

119. Ikaw ba ay nasa
emerhensiyang sunog o
emerhensiyang medikal?

Kapag tumawag ka sa 119, sabihin muna
sa operator na may emerhensiyang medikal
ka. Pwede kang tumawag sa 119 gamit
ang mobile phone, PHS, fixed telephone o
pampublikong telephone.

Emerhensiyang medikal.

Sabihin sa operator ang lokasyon ng emerhensiya.

Saan ang lokasyon
ng emerhensiya?

Ang address ay ….

Pakisabi ang lugar kung nasaan ka.
Kung hindi mo alam ang address,
maglarawan ng gusaling nasa malapit o
interseksyon bilang palatandaan.

Sabihin ang iyong sintomas.

Anong
nangyari?

Sabihin ang iyong sintomas at kung
kailan nagsimula ang mga ito.

Nananakit ang
aking dibdib.

Sabihin ang iyong edad.

Ilang taon ka
na?

Kung hindi ikaw ang pasyente, at tumatawag
ka lang para sa iba, sabihin sa operator
kung ilang taon na ang pasyente.

Ako ay 40 taong
gulang.

Ibigay ang iyong pangalan at contact details.

Pakibigay sa akin
ang iyong pangalan
at contact details.

Ibigay ang iyong pangalan at phone
number, para matawagan ka nila kahit
matapos ang tawag sa 119.
Maaari kang kontakin ng crew kapag
hindi nila mahanap ang iyong lokasyon.

Ako si XXX at ang
aking phone number
ay XXX-XXXX-XXXX.

Bilang dagdag dito, maaari kang hingan ng dispatcher ng iba pang detalye at impormasyon tungkol sa medikal
na kondisyon mo o ng pasyente. Pakibigyan sila ng pinakamaraming impormasyong hanggat maaari.
Ang daloy na ipinakikita sa itaas ay isa sa mga pinakakaraniwang kaso ng pakikipagkomunikasyon sa mga operator ng “119”.

Huwag mag-atubiling tumawag ng ambulansya kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon.

Mukha

Ulo

Matanda

Biglaan at labis na pananakit ng ulo

Nahihirapang igalaw o nangingimay
ang kalahating
bahagi ng iyong
mukha

Hindi pantay ang mukha kapag ngumingiti

Biglaang mataas na lagnat
Matinding pagkahilo na nangangailangan
ng tulong para makatayo

Dibdib at likod
Biglaan at labis na kirot

Nabubulol o hindi maayos ang
pananalita

Biglaang pagkahapo o
kahirapang huminga

Hirap makakita
Nagdodoble ang paningin

Nakakaramdam ng paninikip
ng dibdib nang ilang minuto

Halatang may sakit

Kumakalat na pananakit

Tiyan

Mga braso at binti

Biglaan at labis na pananakit ng tiyan

Biglaang pangingimay

Tuloy-tuloy at matinding pananakit ng tiyan

Biglaang panghihina ng iyong
binti at/o braso sa isang bahagi

Hindi normal na kalagayan ng pag-iisip
Walang malay (hindi tumutugon) o pagkatuliro
Labis na pagkapagod

Seizure/Kombulsyon
Tuloy-tuloy na kombulsyon
Walang malay kahit natapos na ang kombulsyon

Trauma/Paso
Trauma na may matinding pagdurugo
Matinding pagkasunog

Pagsusuka ng dugo
Dugo sa dumi

Pagduduwal
Matinding pagduduwal nang may malamig na pagpapawis

Paglunok
Dyspnea nang may pagkaing nakabara sa lalamunan
Walang malay matapos na
makalunok ng isang bagay

Aksidente
Aksidente sa trapiko nang may banggaan na
mataas ang enerhiya
Muntik nang malunod
Nahulog mula sa mataas na lugar

Anumang iba pang sitwasyon kung saan hindi normal o hindi karaniwan ang kondisyon ng pasyente.

Huwag mag-atubiling tumawag ng ambulansya kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon.

Bata (wala pang 15 taong gulang)

Ulo
Mukha

Sumasakit ang ulo nang may
nangyayaring kombulsyon/seizure

Nangingitim ang labi
Tuloy-tuloy na pagdurugo,
pagkawala o abnormalidad ng
malay at abnormal na kalagayan
ng pag-iisip dahil sa malakas na
pagtama ng ulo sa isang bagay

Halatang may sakit

Dibdib
Matinding pag-ubo at/o
pagkahingal

Tiyan

Mahinang paghinga

Matinding pagtatae o pagsusuka,
hindi kumakain o umiinom, abnormal
na kalagayan ng pag-iisip

Mga braso at binti

Nahihirapan sa matinding pananakit ng tiyan

Paninigas ng binti at/o braso

Tuloy-tuloy na nagsusuka
Madugong dumi

Abnormal na kalagayan ng pag-iisip
Walang malay (walang tugon) o pagkatuliro

Seizure
Tuloy-tuloy na seizure
Walang malay matapos mag-seizure

Urticaria
Matinding pagpapantal sa buong
katawan o pamumutla ng mukha
matapos makagat ng insekto

Pagkasunog
Matindi at masakit na pagkasunog
Matinding pagkasunog

Paglunok
Walang malay matapos na
makalunok ng isang bagay

Aksidente
Aksidente sa trapiko na may
banggaang mataas ang enerhiya
Muntik nang malunod
Nahulog mula sa mataas na lugar

Sanggol na wala pang 3 buwang gulang
May problema sa isang sanggol

Sa kalagayan na matagpuan ng mga magulang na hindi normal o hindi karaniwan ang kondisyon ng mga bata.

<Para sa Iyong Impormasyon> Paano Mapipigilan ang Heat Illness
Napakaumido at napakainit sa panahon ng tag-init sa Japan, at minsan ay lumalampas ang temperatura nang
35°C(95F). Bilang resulta, mahigit 40,000 katao ang kagyat na dinadala sa mga ospital dahil sa “heat
illness” taun-taon. Dapat kang mag-ingat nang mabuti bago ka pa magkaroon ng heat illness.

Ano ang Heat Illness?
Ang sintomas ng heat illness ay mataas na temperatura ng katawan, pagkahilo, karamdaman,
seizure, at abnormal na kalagayan ng pag-iisip. Dahil binabasag ng mataas na temperatura ang
balanse ng tubig at asin (sodium) sa iyong katawan, hindi mo makokontrol ang temperatura ng
iyong katawan at magkakaroon ka ng heat illness.

Maaaring mangyari ang mataas na temperatura at pagkaumido kahit
sa loob ng bahay, na siyang nagpapahirap para mailabas ang init
mula sa katawan. Kaya kailangan mo pa ring mag-ingat para hindi ka
magkaroon ng heat illness kahit nasa bahay ka.

Ang mga punto ng pag-iwas sa heat illness
Madalas na itsek ang temperatura ng iyong silid!
Nirerekomenda naming na ilagay ang temperature sa iyong kwarto.
Gumamit ng airconditioner o fan para mapanatiling mas mababa sa 28°C (82F) ang temperatura ng silid!
Uminom ng tubig kahit hindi ka nauuhaw!
Magsuot ng maginhawa at maluluwag na damit at gumamit ng mga pananggalang sa init kapag lalabas ka!
Magpahinga nang mabuti at huwag masyadong magpagod!
Kumain ng balansyadong pagkain at panatilihing malusog ang pangangatawan!

Paunang Lunas para sa Heat Illness
Ilipat ang mga pasyente sa mas malamig na espasyo,
luwagan ang kanilang mga damit, at ihiga sila.
Buksan ang airconditioner at itutok ang hangin sa kanila
gamit ang fan para mapalamig ang kanilang katawan.

Palamigin ang
kilikili at singit.

Painumin sila ng
tubig nang paunti-unti
kung kaya nila.

Tubig

Sakaling may malubhang karamdaman o isa itong bata, mangyaring kumonsulta sa inyong
doktor para makahingi ng payo tungkol sa pag-iwas sa heat illness.

Mangyaring tumawag ng ambulansya nang hindi nag-aatubili sa ilalim ng mga kalagayang ito.
※ Pakihiling sa kanila na tulungan kang tumawag kung may mga taong nagsasalita ng Japanese sa paligid mo.

Kapag hindi ka makainom ng tubig o makagalaw nang mag-isa dahil
labis kang nanghihina o nananamlay.
Kapag nakakita ka ng mga taong may sintomas tulad ng walang (o hindi
tuloy-tuloy) malay o nagkokombulsyon ang buong katawan.

Ilang tip para sa pagtawag ng ambulansya

I-dial ang 119 para tumawag ng ambulansya
Sistema ng transportasyong pang-emerhensiya gamit ang ambulansya (mula sa tawag sa 119 hanggang sa medikal na institusyon)

Sitwasyong
pang-emerhensiya

Tawag
sa
119
Antas ng paghuhusga sa
prayoridad sa tawag

Pagpapadala
ng ambulansya

Medikal na pasilidad

Obserbasyon at Pagpili ng mga medikal na pasilidad
paggagamot para madala ang mga pasyente sa

Kung pwede mong tanungin ang mga tao sa lugar,
papuntahin sila sa lugar kung saan nakatakdang
darating ang ambulansya. Makakatulong ito sa crew
ng ambulansya para mas mabilis kang maabot.

Transportasyon sa
pamamagitan ng
ambulansya

Dito

Makakatulong kung maihahanda mo ang mga sumusunod na bagay kapag tumatawag ng ambulansya.
Pasaporte
Cash/Credit card (para magbayad sa ospital)

Gamot

Kasalukuyang gamot

Pera
PASAPORTE

Kasalukuyang gamot

Pagdating ng ambulansya, sabihin sa team ng ambulansya ang sumusunod na impormasyon.
Ang mga kondisyon kung saan nangyari ang
aksidente o karamdaman

Ang sakit ay ●●●

Anumang pagbabago bago dumating ang ambulansya
Pinakamasasakit na sintomas
Kasaysayan ng pagkakasakit
Kasalukuyang gamot

Ang regular na gamot ay
■■■

Makakatulong kung
makakapaghanda ka ng note
tungkol sa iyong kasalukuyang
kalagayang medikal.

