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Gọi xe cấp cứu trong trường hợp bị ốm đột ngột hoặc bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, số 

lượng xe cấp cứu có hạn. Khi những người thực sự không cần thiết mà vẫn gọi xe cấp cứu, xe cấp 

cứu sẽ chậm đến với những người thực sự cần. Nếu xe cấp cứu đến chậm, sẽ không thể cứu được 

tính mạng mà có thể cứu được. 

Hãy sử dụng xe cứu thương đúng cách để xe có thể tiếp cận những người thực sự cần thiết càng 

sớm càng tốt. 

Chi tiết vui lòng gọi số điện thoại bên dưới. 

 Bộ phận Khẩn cấp của Sở Cứu hỏa  số điện thoại 546-3461、số fax 249-1160 

 

Trong trường hợp khẩn cấp：Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, hãy gọi cấp cứu 119 

ngay lập tức! 

 

           Mặt 

 ・ Khó cử động nửa khuôn mặt ・ Khi bạn cười, miệng hoặc một bên mặt bị méo 

 ・ Nói ngọng (không thể di chuyển lưỡi đúng cách và không thể nói tốt) 

 ・ Mất thị lực (một phần của những gì bạn nhìn thấy có màu đen, v.v.) 

 ・ Nhìn mọi vật tăng gấp đôi   ・ Sắc mặt rất xấu 

           Đầu 

 ・ Đau đầu đột ngột, dữ dội và sốt cao 

 ・ Đột nhiên loạng choạng đến mức không thể đứng vững 

           Ngực・Lưng 

 ・ Đau ngực, khó thở, thở gấp (chướng ngại hô hấp) 

 ・ Đau thắt hoặc tức ngực như bị ấn ở giữa ngực kéo dài từ 2 đến 3 phút 

 ・ Nơi bị đau thay đổi 

           Tay・Chân 

 ・ Đột ngột tê tay và chân   

・ Mất sức đột ngột ở một tay hoặc chân 

           Bụng 

・ Đau bụng dữ dội đột ngột ・ Đau bụng dữ dội kéo dài  

・ Thổ huyết (nôn ra máu) và hạ huyết (tiêu ra máu) 
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Hãy sử dụng xe cứu thương đúng cách 
救える命を救うために 「ひろしま市民と市政」 9月 1日号 (P２) 
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Khi phân vân có nên gọi xe cấp cứu hay không：Vui lòng gọi cho「Trung tâm tư vấn khẩn cấp 

Khu đô thị Hiroshima」 

 Nếu bạn không biết có nên gọi xe cấp cứu hay không, vui lòng gọi số điện thoại bên dưới. Bạn có 

thể tham khảo ý kiến của các y tá, vv (tư vấn chỉ có tiếng Nhật). 

「Trung tâm tư vấn khẩn cấp Khu đô thị Hiroshima」 

 Số điện thoại ＃７１１９  

※ Bạn có thể gọi điện bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. 

※ Tư vấn hoàn toàn miễn phí (có tính phí điện thoại). 

※ Nếu bạn không thể liên hệ với số #7119, vui lòng gọi 246-2000. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng gọi số điện thoại bên dưới. 

 Bộ phận Chính sách Y tế  số điện thoại 504-2178,   số Fax 504-2258  

 


