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Gawin itong sanggunian kung nararapat na magpunta sa ospital o mga 
klinika upang malaman ang tamang pamamaraan sa pagpapatingin 
kasama ng maternity health recordbook (boshi-techo) 

Inilathala ang mga sanggunian na may mga kaalaman sa pag-aalaga, at 
initial emergency center, upang maisagawa ang nararapat na 
pag-aalaga sa tahanan sa sandaling magkaroon ng hindi inaasahang 
pagkakasakit ang bata o sanggol sa gabi at pista opisyal 

  Kung naghahanap ng mga Ospital 
Nagano Medical Information Net 

Matutunghayan sa internet ang mga impormasyon ng mga medikal na 
institusyon 
Ang website sa PC ay  http://www.qq.pref.nagano.lg.jp 

 
Mobile phones  web site 

 
 

 
http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/qq20/WPO104/RPO10401BL.dog.jp/  

sa pamamagitan ng pag scan 
ng  barcode na nasa kaliwa 
o sa pamamagitan ng pag 
access ng URL sa mobile 
phones 

 

Kung naghahanap ng emergency na mapagpapagamutan sa hatinggabi at pista opisyal  
Nagano Medical Information Net (wikang Hapon lamang)  

Matutunghayan sa internet ang mga impormasyon ng mga emergency na 
mapagpapagamutan 

 

※ parehas sa site ng “ Kung naghahanap ng Ospital”  
 
Emergency Medical Service sa hatinggabi at pista opisyal (wikang 
Hapon lamang) 
Ang gabay para sa mga emergency doctors ay isinasagawa sa pamamagitan ng 
pagtugon ng automated audio guidance  

Navi Dial  0570-088199(wikang Hapon lamang) 

※may bayad sa pagtawag.  

http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/
http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/qq20/WPO104/RPO10401BL.dog.jp/


※maaaring matunghayan ang data sa NHK television (walang bayad) 
 
 

Konsultasyon para sa Children’s Emergency Call  

sa Nagano Prefecture #8000 

Ito ang nagbibigay ng payo at mga nararapat na gawin sa oras ng 

emergency at kapag nagkaroon ng hindi inaasahang karamdaman o 

nasugatan at napinsala ang bata kapag dis-oras ng gabi, nababagabag 

at hindi alam kung nararapat ba na magpagamot at magpunta sa 

ospital. 

 

Mga tutugon sa Konsultasyon 
Mga nurse, pediatrician atbp., na tumutulong sa suporta ng 

sistema at mga matatagal na sa larangan ng medical 

consultation para sa mga bata at sanggol. 

 

Oras ng Konsulta  
Araw-araw tuwing alas 7:00 PM hanggang 11:00 PM 

 

Paraan ng Pagkonsulta 
Idayal ang 「#8000」 (hindi na kinakailangan ang area code) 

※ Ang pagdayal ng #8000 ay maaari sa mga push dial telephone 

※Para sa analog line at IP telephone, idayal ang numero 0263-34-8000. 

 

Paalala 
 Ang mga payo na narinig nyo sa telepono ay hindi ibig sabihin na ito ang “diagnosis” ng 

doktor. 

 Unawain lamang na may pagkakataon na hindi agad maka konekta sa telopono . 

 Sa oras na makakonekta, sabihin ng dahan-dahan, maliwanag ang sintomas at kalagayan, 

anong edad ng bata atbp. 

 



Initial Emergency Centers para sa mga batas  
Isinasagawang paggagamot sa gabi sa initial emergency care centers 
(pagpapagamot na hindi kailangan ang operasyon at hospitalization) 
Komonsulta sa sandaling kinakailangan ang pagpapagamot ng bata sa hindi 
inaasahang pagkakasakit 

Emergency Medical Center sa gabi sa Saku Region 
 

Saku Tel.0267-67-2295  
Lunes~Biyernes (19:00~21:30) 
sarado ng pista opisyal・holiday ng 
bagong taon 

Ueda City Children’s Initial Emergency Center  

Ueda Tel.0268-21-2233  
(tumawag muna bago 
pumunta) 

Lunes~Sabado  (19:00~22:30)  
sarado ng pista opisyal・bon holiday 
at holiday ng bagong taon 

Emergency Pediatric Center sa gabi sa Suwa Region Suwa 
Tel.0266-54-4669     Araw-araw  (19:00~21:00) 
Ina Central Hospital ( Ina Chuo Byouin) Ina 
Tel.0265-72-3121     Araw-araw  (0:00~24:00) 

Emergency Clinic sa hatinggabi at pista opisyal sa Iida  
Iida 

Tel. 0265-23-3636    Araw-araw (19:00~22:30) 
Emergency Center sa gabi para sa Pediatrics at Internal 
Medicine sa Matsumoto Matsumoto 
Tel. 0263-38-0622    Araw-araw  (19:00~23:00) 
Azumino City Emergency Center sa gabi  

Azumino Tel.0263-73-6383   
Lunes~Sabado(19:00~22:00) 
sarado ng pista opisyal ・ bon 
holiday at holiday ng bagong taon

Northern Alps Emergency Center sa gabi para sa Pediatrics 
at Internal Medicine  

Omachi 
Tel.0261-26-6199   

Lunes ~Sabado(19:00~21:00) 
sarado ng pista opisyal ・ bon 
holiday at holiday ng bagong taon  

Nagano Municipal Hospital / Doctor’s Association Emergency 
Medical Center 
Tel.026-295-1291     Araw-araw (19:00~6:00 ) 
JA Nagano Shinonoi General Hospital / Medical Association 
Emergency Center 
Tel.026-293-9914     Araw-araw  (19:00~6:00) 

JA Nagano Matsushiro General Hospital Emergency Center  

Nagano 

Tel.026-278-2031     Araw-araw  (19:00~6:00) 

(Ang Konsultasyon ay maaari sa wikang Hapon lamang) 



 

 

 

 

 
 3 buwan pababa ang edad   Mahina ang pag-iyak 

 Hindi normal ang galaw  Namumutla. 

 humahalinghing  Panay ang suka 

Lagnat ( 38.00C pataas) 

Kinakailangan na magpakonsulta agad kung;

Batayan kung 
agpapakonsulta m

 
※ Magpakonsulta kung 
mayroong isa sa mga 
nabanggit  na sintomas 

 
 
 
 

Obserbahan ang kondisyon at komonsulta sa 
angkop na oras ng pagamutan 

 Matinding pag-ubo  May mga allergy na 
lumalabas 

 Walang ganang kumain  Walang sigla  

 

Pag-aalaga 
 Kung wala kahit isa sa alin mang nabangit na sintomas sa itaas, at 

mayroong ganang kumain ang bata, ito ay maaaring gumaling sa loob 
ng 2 o 3 araw kung aalagaang mabuti at magpapahinga sa bahay. 
Painumin ng maraming tubig, at bantayang mabuti ang kalagayan. 

 Painitin ang buong katawan kung giniginaw. 
 Hindi kinakailangan na gamitan ng antipyretics agad kung umiinom 

ng maraming liquids at madali namang nakakatulog. Ibaba ang 
temperatura ng kuwarto at i-ventilate imabuti. Punasan ang katawan 
kapag pinagpawisan at palitan ang damit. Obserbahan ang kondisyon.. 

 Gumamit ng icepillow ( o cooling sheet) kung kinakailangan. 
 

 



Inuubo (wheezing)o                        
 
 
 
 

 Biglaan ang pag-ubo (maaaring may nalunok na bagay) 
 Halos hindi makahinga at hindi makatulogdahil sa ubo. 

 Namumutla at nangingitim ang labi 
 Tumataas ang balikat kapag humihinga 
 Inaatake ng hika at walang epekto ang inhaler.  
 May halong dugo ang plema. 

 

Kinakailangan na magpatingin kaagad kung; 

Batayan kung 
magpapakonsulta  
※ magpakonsulta kung 

mayroong isa sa mga 
nabanggit na sintomas 

 

 
 

Tingnan ang kondisyon at magpatingin sa angkop na oras ng pagamutan 

 Hindi naman sa hindi makatulog, subalit nahihirapang huminga na 
parang hinihika (whooping cough) 

 Nasusuka pag inuubo at nagigising dahil pag-ubo. 
 

Pag-aalaga 

 
  Ito ay kusang gagaling kung masigla naman,may ganang 

kumain at nakakatulog ng normal at tama sa oras. Obserbahan 
ang sintomas. 

 Obserbahan mabuti ang malimit na paghinga, kung nagsisikip 
ang paghinga, kung namumutla ang mukha, ang temperatura 
ng paa, kamay at kulay ng mga kuko. 

 Kung biglaang umuubo ng napakalakas, maaaring baka may 
nalunok. Mangyari lamang na tingnan ang loob ng bibig at 
maging kalmado. 

 Kung matindi ang pag-ubo, painumin ng tubig ng paunti unti. 
Huwag bibigyan ng pagkain na matitigas na maaaring isuka 
kapag umubo. 

 



Pagsusuka 

 
 Ang lagnat ay 39.00C. pataas   Matindi ang sakit ng tiyan. 

Kinakailangan na magpatingin kaagad kung; 

 
Batayan kung 
magpapakonsulta  
※ magpakonsulta kung 

mayroong isa sa mga 
nabanggit na sintomas

 Sumuka ng paulit-ulit. 
  May suspetsa na baka ito ay food poisoning. 
  Parang namamaga ang ang tiyan 
 Sumalpok o bumangga ang tiyan o ulo mga ilang araw 

na ang nakakalipas. 
 Nagsusuka na may kasamang dugo, o kulay dilaw o 

berde o suka. 
 12 oras at higit pa na hindi umiihi. 
 Nagka hernia pagkatapos ng pagsusuka (at hindi namaibalik ito. 
 May dugo ang dumi ( na parang strawberry jam). 

 
 
 
 

Tingnan ang kondisyon at magpatingin sa mga angkop na oras ng pagamutan

 Kung nakaraang araw pa sumusuka  Ilang araw nang hindi 
dumudumi. 

 
Pag-aalaga 

 Huwag bigyan ng kahit na anong pagkain kung malubha ang 
pagsusuka.Painumin unti-unti ng tubig kapag medyo bahagya na ang 
pag susuka. 

 Kung medyo naduduwal pa, padapain o ipuwesto ng nakatagilid. 
 Hugasan at punasan ang bibig kapag nagsuka.. 

 Obserbahan ang bilang ng pagsusuka, dami ng sinuka, uri at 
kondisyon ng pagsusuka. 
 ※ Kinakailangan ang pag-iingat  kapag ang pagsusuka ay may 
kasabay na mataas na lagnat o masakit ang ulo na maaaring baka ito 
ay meningitis. 

 

 

 

 

 



Sakit ng tiyan 
 

 

 

 Naninigas ang tiyan at matinding sakit kapag dinidiiinan. 

Kinakailangan na magpatingin kaagad kung; 

 
Batayan kung 
magpapakonsulta  

※ magpakonsulta 
kung mayroong isa sa 

mga nabanggit na 
sintomas

 Pauli-ulit ang pagsuka. 
 Halos hindi makatulog sa tinding sakit.  
 Namumutla 
 May posibilidad na kung saan nabangga o tumama ang tiyan.  
 may dugo ang dumi 

 
        Pag-aalaga 

 
 Luwagan ang suot na damit ng bata. 
 Tingnan kung namamaga at namumula ang 

scrotum ( sa batang lalaki) .Magpakonsulta kung 
namamaga ito. 

 Kadalasan ay hindi makadumi (constipation) 
Kung sakaling hindi makadumi, i masahe ang 
tiyan para makadumi ( o gumamit ng enema  
kung nakasubok na nito)  

 Maaaring ito ay appendicitis (ang appendicitis ay hindi normal sa bata).. 
Mangyaring kumonsulta sa doctor habang hindi pa malubha ang sakit 
ng tiyan.  

※ Kung maputlang-maputla ang bata o sanggol, masahol at paulit-ulit ang 
pag-iyak, may halong dugo ang dumi, ito ay maaaring sintomas ng 
intussusception  at maaaring kinakailangang operahin. Huwag pakainin at 
painumin.Dalhin ang dumi (stool) at magpakonsulta sa doctor. 
※ Kung, mayroong pasa ang tiyan at parang masakit na masakit ito, may 
pagkakataon na maaaring kinakailangan ng operasyon. Huwag pakainin at 
ipainumin.Kumonsulta sa doktor. 
 
 
 
 
 
 
 



Batayan kung 
magpapakonsulta  
※ magpakonsulta kung 

mayroong isa sa mga 
nabanggit na sintomas 

 

. 
 

Kombulsiyon 
 
 

Tumawag kaagad ng ambulansiya kung; 

 Walang tigil ang pangingisay sa loob ng 10 
minuto. 

  Pabalik balik ang kombulsiyon kapag 
nilalagnat ng mataas. 

 Asymmetrical ang kombulsiyon 
 May posibilidad na nauntog o saan tumama 

ang ulo sa loob ng 24 oras. 
 Kombulsiyon na hindi nilalagnat 
  
 

 
Kinakailangan na magpatingin kaagad kung; 

 Ito ay unang kombulsion  Kombulsiyon sa parte ng katawan 
 sumusuka  masakit ang ulo 
 Ayaw bumalik ang malay sa loob ng 20 minuto matapos magkombulsiyon. 

 

Pag-aalaga 
 Kapag kinombulsiyon, huwag magpanic , ihiga sa sahig at hindi 

delikadong lugar. Luwagan ang suot na damit at ipatagilid ang 
ulo kung parang nasusuka, at isulat o tandaan ang oras.  

  ang bata ay nagkokombulsyon kapag may lagnat (kombulsiyon 
ng biglaang lagnat ). Sa ganitong pagkakataon kadalasang 
tumitigil agad sa loob ng 3 minuto, kayat bantayan mabuti 
gaano kataas ang lagnat. 

 Kung hinimatay, iwasang yugyugin ,sumigaw at magtaas ng 
boses para magkamalay. 

 Bihira na nakakagat ang dila kapag nagkokombulsiyon. Iwasan 
na lagyan ng gauze, chopsticks, o ilagay ang daliri sa loob ng 
bibig. 

 Obserbahan ang paghinga ng bata. 
 
 



Pagkapaso  
 
 
 

  kasing laki ng palad ng matanda at higit pa ang lawak ng 
pagkapaso (Bigyang-pansin: ang kondisyon ng sugat at paltos) 
  

Batayan kung 
magpapakonsulta  

※ magpakonsulta 
kung mayroong isa sa 

mga nabanggit na 
sintomas Tumawag ng ambulansiya kung; 

 
 

Kinakailangan na magpatingin kaagad 

 Kapag napaso ang kamay o mukha. 
 Hindi natatanggal ang kirot. 
 Nagpapaltos (o lumolobo ang paso) . 
 Hindi masakit subalit may parte na 

kumukulay puti. 
 Hindi nagmamaltos subalit malawak 

ang pagkapaso. 

Pag-aalaga 
 Palamigin hanggat maaari sa 

pamamagitan ng tubig sa gripo. Mga 10 
hanggang 15 minuto ang tagal na hanggang hindi na 
nararamdaman ang sakit at init. 

  Kung napaso na may damit, huwag piliting alisin o hubarin ito. 
Palamigin ang napaso na suot ang damit. Iwasan na huwag 
bumaba ang temperatura ng katawan (hypothermia). 

  Matapos palamigin, kumonsulta sa doktor. 
  Huwag pahiran ng kung ano ang parte na napaso, sa halip ay 

dampian ng malinis na tuwalya bago pumunta sa ospital o 
klinika para magpagamot. 

 Ang mga dahilan ng pagkapaso ay pagpatong sa takip ng 
paliguan, pag-abot sa mga heater, mainit na tubig sa termos, 
takip ng noodles (cup ramen), steam ng ricecooker, steam 
humidifier, fireworks at ibapa. Mangyaring pag-ingatan ang 
mga ito sa araw-araw. 

 
 



Aksidenteng Paglunok    
 

 nawalan ng malay-tao  at hindi humihinga  
pagkatapos na aksidenteng makalunok  

May nakaing 
hindi sinasadya

kinakailangan na tumawag ng ambulansiya kung;

Batayan kung 
magpapakonsulta  

※ magpakonsulta 
kung mayroong isa sa 

mga nabanggit na 
sintomas

 nakainom ng nakalalason (bleacher,detergents,benzine,gaas, 
gasolina,gamot para sa hair dyes, nail polish remover, drying agent,calcium 
oxide, button type alkaline battery atbp.) 

※ Dalhin sa ospital ang lalagyan o etiketa ng kung anong produkto ng 
bagay na nainom o nalunok.  

 
 
 

Kinakailangan na magpatingin kaagad kung; 

 Nakainom ng gamot ng matanda.  
 Walang tigil ang pagsuka. 
 Nahihirapang huminga, namumutla. 
 Nakakain ng 2cm haba na sigarilyo, nakainom ng 

tubig ng sinawsawang upos ng sigarilyo. 
 Nakainom ng matalas na bagay (pin, thumbtack 

atbp.) 

Pag-aalaga 
 Kunin sa loob ng bibig ang bagay na isinubo o hayaang 

isuka ito 
※Huwag piliting ipasuka ang naisubong bagay na may volatile, acids at 
alkalis.  

 Kung naisubo ang 2cm na haba o (mas maiksi pa) ng sigarilyo, at wala 
namang sintomas ng pagduwal o pagsusuka, hugasan mabuti ang loob ng 
bibig at obserbahang mabuti. 

 Kapag nakakain o nakainom ng mga bagay na yari sa plastic, coins, sabon, 
eraser, krayola, lipstick at iba pa, at hindi naman nahihirapang huminga , 
ito ay lalabas at sasama sa dumi sa loob ng 2 araw kayat obserbahan ang 
dumi (stool ) ng bata. Kapag hindi ito naidumi, mangyaring pumunta sa 
ospital.  

 
 
 
 



 

Ibinibigay lamang ang impormasyon sa panahon ng aktuwal na 
pangyayari ng aksidente sa matinding pagkalason sa mga kemikal 
(sigarilyo, gamit pangbahay atbp.), medikal na mga produkto , at 
pagkalason na dulot ng mga hayop at mga halaman. 

Dial 110      Emergency sa Pagkalason 

 
 
 
 
 

Japan Poison Information Centers 

Paalala! 
Hindi sumasagot ng tawag na may kinalaman 
sa food poisoning,intoxication, aksidenteng 
pagkalunok ng marble, bato atbp. 

 (walang bayad para mga naninirahang mamamayan ng lugar) 
Osaka Poison Control (Araw-araw 24 oras ) 

072-727-2499 (wikang hapon lamang) 
Tsukuba Poison Control  
(Araw-araw  9:00 hanggang 21:00) 

029-852-9999 (wikang hapon lamang) 

Telepono tungkol lang sa nicotine control pa  

(Araw-araw : 24 oras) 

072-726-9922 Dapat tandaan sa 
Pagkonsulta  

  Edad (buwan ) ng bata 
(sanggol) 

 Kailan 
nangyari 

 Ano ang 
nainom 

 Gaano karami ang nainom  Ano ang kasalukuyang 
sitwasyon  

 




