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Xin chào Bác sĩ
Tôi không biết các thuật ngữ chuyên môn y tế của Nhật 
Bản.Tôi sẽ sử dụng sổ tay y tế này để mô tả các triệu 
chứng bệnh của tôi.
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I. QUẦY LỄ TÂN BỆNH VIỆN II. KHOA KHÁM BỆNH
Ở đây có ai nói được tiếng Việt không?

Xin vui lòng chờ đến khi bạn được gọi đến tên mình.

(1) Chỉ dẫn chung cho từng bộ phận theo các triệu chứng
Mục đích đến bệnh viện là

Khám lần đầu
Thư giới thiệu 
[Có  /  Không]
Bảo hiểm 
[Có bảo hiểm  /  Không có bảo hiểm]
Loại bảo hiểm

Bạn có

[Tôi có mang theo  /  Tôi không có  /  Tôi quên không mang theo]

Tôi muốn đi khám tại khoa ○○
→ Tham khảo tại mục II. KHOA KHÁM BỆNH (Trang 5-Trang 7) 

Hãy đo nhiệt độ cơ thể của bạn

I. QUẦY LỄ TÂN BỆNH VIỆN II. KHOA KHÁM BỆNH

Khám bệnh, trị liệu
Xét nghiệm
Lấy thuốc
Tiêm chủng
Các xét nghiệm cần thực hiện sau khi đã khám bệnh
Thăm người bệnh

Đau đầu ----Nội khoa, thần kinh não ngoại khoa

Đau vùng ngực ----Khoa tuần hoàn, khoa hô hấp

Đau vùng bụng ----Khoa tiêu hóa (Khoa dạ dày đường ruột), Khoa sản

Sốt ----Nội khoa

Buồn nôn, nôi ói
  ----Nội khoa, Khoa tiêu hóa (Khoa dạ dày đường ruột), Khoa tiết niệu

Tiêu chảy ----Nội khoa, Khoa tiêu hóa (Khoa dạ dày đường ruột)

Nôn ra máu, đi ngoài ra máu, ho ra máu 
  ----Khoa tiêu hóa (Khoa dạ dày đường ruột), khoa hô hấp

Bị thương, vết đứt ----Ngoại khoa, khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Gẫy xương, viêm khớp ----Khoa phẫu thuật chỉnh hình

Co giật ----Nội khoa, Khoa thần kinh

Bỏng ---- Khoa da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ , ngoại khoa

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm du lịch nước ngoài

Thẻ bảo hiểm  
Phiếu khám bệnh  
Sổ tay mẹ con  
Phiếu y tế của phường xã

Chóng mặt ---- Khoa tai mũi họng, khoa thần kinh

ベトナム語のわかる人はいますか？



Mang thai ---- Khoa phụ sản

Bệnh của trẻ em ---- Khoa nhi

(2) Danh sách các khoa khám bệnh

Nội khoa

Khoa da liễu
Khoa nhi
Khoa bệnh thần kinh
Khoa cấp cứu　

Khoa phẫu thuật tim mạch
Khoa phẫu thuật  thần kinh não
Khoa phẫu thuật nhi
Khoa tiết niệu
Khoa phẫu thuật thẩm mỹ （phẫu thuật làm đẹp)
Khoa chỉnh hình
Khoa vật lý trị liệu
Phòng điều trị chấn thương
Khoa mắt
Khoa tai mũi họng
Khoa sản phụ nữ

Nha khoa

Ngoại khoa

◇Khoa khám tổng hợp
◇Khoa hô hấp
◇Khoa tuần hoàn
◇Khoa tiêu hóa（Khoa dạ dày đường ruột）
◇Khoa gan mật　
◇Khoa thần kinh
◇Khoa tiểu đường（khoa chuyển hóa）
◇Khoa huyết học
◇Khoa dị ứng
◇Khoa thấp khớp
◇Khoa lây nhiễm
◇Khoa tâm thần

◇Khoa phẫu thuật hô hấp ngoại khoa
◇Khoa phẫu thuật tuyến vú
◇Khoa phẫu thuật khí thực quản
◇Khoa phẫu thuật tiêu hóa 
  （Khoa phẫu thuật dạ dày đường ruột, khoa phẫu thuật hậu môn)

Khoa sản
Khoa phụ nữ

Nha khoa trẻ em
Khoa răng hàm miệng
Khoa chỉnh sửa răng

II. KHOA KHÁM BỆNH II. KHOA KHÁM BỆNH



Quốc tịch là ○○
Địa chỉ tại Nhật Bản là ○○
Số điện thoại nhà là ○○
Số điện thoại di động /số PHS là ○○
 

Nhóm máu là [ A / B / O / AB / Không rõ]　

Hiện tại có đang uống thuốc không [Có / Không]

Các bệnh đã từng mắc phải

Hiện tại đang là bệnh nhân điều trị bệnh
→ Tham khảo ở chương VIII. TÊN CÁC BỆNH (Trang 24-26)

Các phẫu thuật đã làm
→Tham khảo chương VI. BỘ PHẬN CƠ THỂ (Trang 20-22) , 
                                     VIII. TÊN CÁC BỆNH (Trang 24 - 26)

Du lịch nước ngoài gần đây

Bệnh rối loạn não
Bệnh tim
Bệnh đường hô hấp
Bệnh gan
Bệnh thận
Bệnh dạ dày, loét tá tràng
Lao
Đau lưng đau khớp
Huyết áp cao

Ⅲ. CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA KHÁM BỆNH Ⅲ. CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA KHÁM BỆNH

Đồ ăn
Ong (côn trùng)
Nổi mề đay
Hen suyễn
Phát ban
Sốc phản vệ
Khác

Não
Phần ngực
Phần bụng
Tay chân
Bộ phận khác
Không có

Tên nước
Thời điểm du lịch ○○ tháng

Hãy viết bằng chữ cái 
Hãy viết bằng chữ Hiragana (Katakana)

Ⅲ. CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA KHÁM BỆNH
Tôi tên là ○○

Giới tính là [Nam / Nữ]　
Ngày tháng năm sinh là ○○ năm ○○ tháng ○○ ngày.

○○ tuổi
Dị ứng

Hen suyễn
Động kinh
Bệnh tiểu đường
Rối loạn thần kinh
 HIV
Bệnh nhiễm trùng khác
Loại bệnh khác
Không có gì đặc biệt

Thuốc

26
26



Các loại tiêm chủng đã tiêm
→ Tham khảo chương 
     V. TIÊM CHỦNG (Trang 19)

Hiện tại trong gia đình bạn có ai bị mắc bệnh
[Cúm / Lao / Bệnh nhiễm trùng khác] không

Lịch sử bệnh của gia đình
Ung thư
Xuất huyết não
Cao huyết áp
Bệnh tim
Bệnh tiểu đường

Có khả năng ngộ độc thức ăn
Có khả năng đang mang thai
Đang mang thai tuần thứ ○○
Có kinh nguyệt gần đây nhất là ○○ tháng ○○ ngày
 
Bạn có chấp nhận truyền máu không?  [Có / Không]

Bạn có đang điều trị tại bệnh viện nào không? [Có / Không]

Hãy cho tôi biết tên bệnh viện

Ⅲ. CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA KHÁM BỆNH IV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠI

(1) Thời điểm phát bệnh

(2) Triệu chứng bệnh chung toàn cơ thể

IV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠI

Biểu hiện của bệnh bắt đầu có từ khi nào

Biểu hiện của bệnh là

○tiếng trước đây
○ngày trước đây
○tuần trước đây
○tháng trước đây

Lần đầu tiên
Trước đây đã bị
Đột nhiên xuất hiện
Thỉnh thoảng bị
Ngày càng xấu đi
Ngày càng tốt lên

Có bị sốt
Sốt nhẹ kéo dài
 Cảm thấy ớn lạnh
Bị hoa mắt
Cơ thể mệt mỏi
Bị lạnh và toát mồ hôi
Cảm thấy khó chịu
Không muốn ăn uống
Cân nặng đột nhiên 
[Giảm / Tăng]
Huyết áp[Cao / Thấp]
Toàn thân cảm thấy đau nhức

発症時期



(3) Triệu chứng bệnh từng vị trí cụ thể

Hãy chỉ vào những chỗ bạn cảm thấy đau hay khó chịu

Đau đầu [Rất đau / Hơi đau]
Đau nửa đầu
Cảm thấy nặng đầu
Cảm thấy choáng váng
Cảm thấy lờ đờ
Cảm thấy lâng lâng
Bị mất ý thức (○○ tháng ○○ ngày)

Không nhìn thấy mọi thứ rõ ràng
Nhìn thấy gấp đôi
Tầm nhìn bị mờ
Nhìn thấy những đốm đen
Mắt bị đau
Mắt nhạy cảm với ánh sáng
Chảy nước mắt
Mắt bị ngứa
Có cái gì trong mắt
Bị lẹo ở mắt
Mắt đỏ ngầu
Sử dụng kính áp tròng

Tai không nghe rõ
Có cái gì đó rơi vào trong tai
Cảm thấy tai bị tắc

Bị chảy [Nước mũi / Máu mũi]
Bị nghẹt mũi
Hắt xì hơi liên tục
Không ngửi thấy mùi
Có rắc rối với việc ngáy to

Ở trong miệng bị  [Đau / Khô]
Không cảm nhận được vị
Lưỡi bị đau
Bị viêm nhiệt trong miệng
Đau răng
Lợi bị chảy máu và lên mủ

Đau cổ họng
Khi nuốt đồ gì vào thì đau
Có vật gì mắc trong cổ họng
Không nói được
Bị khàn giọng
Khô cổ họng
Có đờm
Bị sưng amidalĐau tai

Trong tai có chất lỏng
Bị ù tai

Triệu chứng ở đầu Triệu chứng ở mũi

Triệu chứng ở miệng

Triệu chứng ở cổ họng

Triệu chứng ở mắt

Triệu chứng ở tai

[鼻水 / 鼻血] がでます

鼻が詰まります

くしゃみが止まりません

臭いがよくわかりません

味覚がおかしいです

舌が痛みます

口内炎ができました

歯が痛みます

歯茎から血や膿がでます

いびきをかくので困っています

口の中が[ 痛みます / 乾きます]

IV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠIIV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠI



IV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠIIV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠI

Cổ bị đau
Cổ bị sưng
Không xoay được cổ

Triệu chứng ở dạ dày, đường ruột, bộ phận tiêu hóaTriệu chứng ở Cổ 

Triệu chứng ở bộ phận tiết niệu

Triệu chứng ở hậu môn

Triệu chứng ở thắt lưng

首が痛みます

首が腫れています

首が回りません

首の症状

Đau ngực
Cảm thấy ngực bị chèn ép
Cảm thấy ngực nặng nề
Cảm thấy hồi hộp
Cảm thấy đau di chuyển
Mạch đập [Chậm / Nhanh / Không đều]

Cảm thấy khó thở
Thở ra âm thanh nghe hiu hiu 
Thở khò khè 

Dạ dày (phần bụng phía trên) bị đau
Bị đau ở [Khu vực ngang bụng / Phần bụng phía dưới / Toàn bộ bụng]

Cảm thấy đầy bụng
Dạ dày bị co thắt
Cảm thấy buồn nôn
Nôn ra đờm
[Màu đen / Màu vàng]
Ho ra máu
Bị ợ chua
Đang bị [Tiêu chảy / Táo bón］
Đi ngoài ra
[phân màu trắng  / phân màu đen]
Trong phân có máu
Luôn bị đầy hơi

Khó đi tiểu
Số lần đi tiểu tiện [ít / nhiều]
Có máu lẫn trong nước tiểu
Bị đau khi đi tiểu
Sau khi đi tiểu, vẫn cảm thấy muốn đi tiếp
Màu nước tiểu đậm hơn so với bình thường
Không kiểm soát được việc đi tiểu
Trong nước tiểu có vật lạ thường

Đau hậu môn
Bị đau khi 
[đang đi đại tiện / sau khi đại tiện]　

Bị thở hụt hơi
Bị ho
Ho ra máu

Đau lưng
Bị tê chân [Có / Không]

→Tham khảo "Triệu chứng cổ họng(Trang 13)

Triệu chứng ở ngực
(Triệu chứng tim)

(Triệu chứng của phế quản, phổi)

胸が痛みます

胸に圧迫感があります

胸につかえる感じがあります

動悸がします

痛みが移動しています [ 下痢 / 便秘 ] をしています

排尿の回数が [ 少ないです / 多いです ]

［排便時 / 排便後 ] に痛みがあります

胸の症状
（心臓の症状）



Chảy máu khi đi đại tiện
Lo lắng về bệnh trĩ
Bị ra mủ

Không thể nhớ được những điều đơn giản
Gặp khó khăn khi nói
Ý thức mơ màng 
Bị co giật
Tay chân yếu không có sức 

Đi lại khó khăn
Bị sưng ở  [Tay / Chân] 
Bị tê chân tay 
Có một số chỗ không cảm nhận được dù bị kích thích

Mặt bị tê liệt
Bị đau khớp

Không có kinh nguyệt
Kinh nguyệt bất thường
Đau bụng dữ dội khi bị kinh nguyệt
Kinh nguyệt quá nhiều
Ra máu bất thường
Ra nhiều huyết trắng
Ở ngực, vú [Bị đau / Có cục bướu]　

Âm đạo bị  [Ngứa / Sưng tấy / Đau] 

Kiểm tra xem có mang thai hay không[Đang mang thai / Không mang thai]

Nghén rất nặng

Không ăn uống được
Không uống sữa
Không khỏe, đuối sức
Quấy khóc, khó chịu
Khóc suốt
Đã [Ăn / Uống] nhầm thứ gì đó

Bị mất ngủ
Cảm thấy cáu kỉnh khó chịu
Cảm thấy lờ đờ 
Nghe thấy nhìn thấy những sự vật, sự việc không có thực

Không tập trung được

Da bị sần sùi
Da bị phát ban
Ngứa không chịu được

排便時に出血します

痔に悩んでいます

膿が出ました

Triệu chứng ở não, thần kinh, cơ bắp

Triệu chứng bệnh phụ khoa

Triệu chứng bệnh của trẻ em

Triệu chứng về tinh thần

Triệu chứng về da liễu

Bị [Cháy nắng / tê cóng] rất nặng

Đang rắc rối với bệnh [ghẻ nước / xùi mào gà /  mụn ngô]　

IV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠIIV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠI

Bị nổi mè đay



Nguyên nhân bị thương do
□Tai nạn giao thông
□Vật rơi trúng
□Va chạm
□Bị ngã
□Bị rơi
□Bị cắt
□Bị đâm
Bị bong gân
Bị chảy máu bên trong (Chảy máu dưới da)
Vết thương bị đau
Bị bong móng tay
Bị bỏng
Bị [chó / rắn] cắn
Bị [ong / côn trùng] đốt

BCG (Chủng lao)
Ba loại hỗn hợp (Bạch hầu , ho gà , uốn ván)

Sởi Rubella
Viêm não Nhật Bản
Bại liệt (liệt trẻ em)
Quai bị
Thủy đậu
Viêm màng não do vi khuẩn
Viêm gan B
Phế cầu khuẩn
Cúm Influenza
HPV (Ung thư cổ tử cung)

IV. TÌNH TRẠNG BỆNH HIỆN TẠI V. TIÊM CHỦNG

Tôi muốn được tiêm chủng các loại sau

Lần thứ ○
Ngày tiêm gần nhất là ○○ tháng ○○ ngày

V. TIÊM CHỦNGTriệu chứng vết thương



VI. BỘ PHẬN CƠ THỂ

(1)  Các vị trí trên cơ thể

Trán
Tai

Cằm

Cổ
Vai

Cánh tay trên

Khuỷu tay

Cẳng tay

Cổ tay

Tay

Chân

Lông mày

Mắt

Mũi

Miệng

Ngực

Ức ngực

Bụng

Bắp đùi

Đầu gối

Đùi nhỏ

Gót chân

Lưng

Hông

Mông

Gáy

Bắp chân

VI. BỘ PHẬN CƠ THỂ VI. BỘ PHẬN CƠ THỂVI. BỘ PHẬN CƠ THỂ



VI. BỘ PHẬN CƠ THỂVI. BỘ PHẬN CƠ THỂ VII.  ĐỐI THOẠI KHI KHÁM BỆNH

Thực quản

Phổi

Tim

Dạ dày

Lá lách

Tuyến tụy 

Thận

Đại tràng

Trực tràng

Gan
Túi mật

Tá tràng 

Ruột non

VI. BỘ PHẬN CƠ THỂ

(2) Các bộ phận nội tạng 

VII. ĐỐI THOẠI KHI KHÁM BỆNH

Bắt đầu khám bệnh
Hãy mở miệng ra
Hãy quay về phía sau
Hãy kéo tay áo lên
Xin vui lòng  [cởi / mặc]  quần áo

Hãy nằm trong tư thế [nằm ngửa / nằm sấp]

Hãy [Hít vào / Dừng thở / Nôn ra] 

Xin phép đút ngón tay vào hậu môn để kiểm tra
(kiểm tra trực tràng)

Hãy đo  [Nhiệt độ cơ thể / huyết áp]

Xét nghiệm [Máu / Nước tiểu / Phân / Đờm]

Kiểm tra  [Siêu âm / Nội soi] 

Xin phép chụp kiểm tra
Chụp X quan đơn giản
Chụp kiểm tra đường tiêu hóa
Chụp CT
Chụp MRI
Điện tâm đồ
Điện não đồ

臓器



Cảm lạnh
Viêm amiđan
Viêm phế quản
Viêm phổi
Suyễn
Lao phổi
Bệnh khí thủng
Ung thư phổi

Đây là bệnh của bạn
Bệnh về đường hô hấp

Bệnh nội tiết

Bệnh về hệ tiêu hóa

Bệnh về hệ tuần hoàn 

Bệnh Gan, Mật, Tuyến tụy

Viêm dạ dày
Loét dạ dày
Loét tá tràng 
Bệnh viêm ruột (bệnh Crohn , viêm loét đại tràng)

Bệnh đau ruột thừa
Ung thư thực quản
Ung thư dạ dày
Ung thư đại tràng

Bệnh cao huyết áp
Bệnh rối loạn lipid máu (tăng lipid máu)
Bệnh rối loạn nhịp tim
Bệnh van tim, bệnh tim
Bệnh đau thắt cơ ngực
Bệnh nhồi máu cơ tim

Bệnh sỏi mật
Bệnh viêm gan
Bệnh xơ gan
Ung thư gan, ung thư đường mật tụy

Bệnh viêm tụy
Ung thư tuyến tụy

Bệnh tiểu đường
Bệnh Gout
Bệnh tuyến giáp

Bệnh sỏi đường tiết niệu
Bệnh sỏi thận
Bệnh viêm bàng quang
Bệnh viêm bể thận
Bệnh viêm thận
Hội chứng thận hư
Bệnh tăng tuyến tiền liệt 

Mãn kinh
U xơ tử cung
Ung thư vú
Ung thư tử cung
Ung thư buồng trứng

Cao huyết áp thời kỳ mang thai
Mang thai ngoài tử cung

Nổi rôm
Bệnh về da
Mụn nước
Bệnh dị ứng viêm da
Bệnh mề đay
Triệu chứng nôn mửa tiêu chảy
Bệnh chân tay miệng
Sốt viêm họng và đau mắt do virut
Thủy đậu
Quai bị

VIII. TÊN CÁC BỆNH

Bệnh hệ tiết niệu

Bệnh phụ nữ hay gặp
(Phụ khoa)

Bệnh trẻ em hay gặp

(Sản khoa)

VII. QUÁ TRÌNH KIỂM TRA Y TẾ VII. QUÁ TRÌNH KIỂM TRA Y TẾ



Sốt phát ban
Ho gà
Bệnh nhiễm liên cầu khuẩn
Sởi
Sởi Rubella
Bệnh viêm bên trong miệng
Bệnh thứ năm（phát ban ở má,tay và chân）
Động kinh
Bệnh kawasaki
Ung thư trẻ em

Cận thị
Viễn thị
Loạn thị
Nhìn xiên
Viêm kết mạc
Lẹo ở mí mắt
Dị ứng viêm mũi
Dị ứng phấn hoa
Viêm xoang
Viêm tai ngoài
Viêm tai giữa

Gãy xương
Bong gân
Giãn dây chằng lưng
Thoát vị đĩa đệm 
Loãng xương
Rối loạn tâm thần
Cúm Influenza
Các bệnh truyền nhiễm khác
Bệnh collagen
Bệnh lây qua đường tình dục (bệnh lậu, giang mai, HIV)

Bệnh ghẻ

(1) Phương pháp điều trị

Một số bệnh khác

Bệnh về mắt, mũi tai họng

VII. QUÁ TRÌNH KIỂM TRA Y TẾ IX. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC MỤC CẦN CHÚ Ý

Đây là đơn thuốc, xin vui lòng lấy thuốc ở quầy dược phẩm

Tôi sẽ tiêm
Truyền dịch (mất khoảng ○ giờ)

Bạn cần phải điều trị liên tục

Hãy đến bệnh viện hàng ngày trong
[Khoảng ○ ngày / Khoảng ○ tuần]

Hãy quay lại tái khám  [sau ○ ngày / sau ○ tuần]

Hãy đến đây trước khi hết thuốc 

Nếu bệnh trạng có sự thay đổi hãy đến đây ngay lập tức

Cần thiết phải [Khám lại / Nhập viện / Phẫu thuật]

Chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến các bệnh viện và phòng khám khác

Không cần phải điều trị
Khám bệnh đến đây là kết thúc
Không cần tái khám

IX. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC 
     MỤC CẦN CHÚ Ý



(2) Các mục cần chú ý

Hãy tránh không nên

Tôi muốn [Thuốc gốc / Thuốc phiên bản]

1 ngày ○ lần [Uống / Dùng]　
Hãy uống thuốc

Có những hiệu quả như sau

Các loại thuốc điều trị bên ngoài gồm có

Loại thuốc này dùng để [ Điều trị bên trong / Điều trị bên ngoài / Tiêm]　

Làm việc (đi học) 
[Xin được nghỉ ngơi khoảng ○ ngày / Không cần phải nghỉ]

Cần phải giải thích chi tiết vì vậy xin vui lòng đi 
khám cùng người có thể dịch cho bạn hiểu

Tắm
Hút thuốc
Vận động
Uống rượu

X. THUỐC

(1) Các loại thuốc

(2) Cách uống thuốc và sử dụng thuốc
Thuốc dán
Thuốc bôi
Thuốc nhỏ mắt
Thuốc nhỏ mũi
Thuốc dạng hít 
Thuốc đút hậu môn
Thuốc bôi khoang miệng
Thuốc nhỏ tai
Thuốc âm đạo

X. THUỐC X. THUỐC

Hạ sốt
Giảm đau
Chống nôn
Dạ dày ruột hoạt động tốt lên
Dễ đi đại tiện
Dễ ngủ hơn　
Giảm viêm nhiễm
Giảm tình trạng dị ứng　　
Mở rộng khí quản
Máu lưu thông tốt hơn
Hạ huyết áp
Ức chế vi khuẩn , virus, ký sinh trùng
Giảm ho tiêu đờm
Giảm đường trong máu
Bình thường hóa cholesterol và chất béo trung tính

Giúp xương chắc khỏe
Không làm hoa mắt
Giúp tinh thần được chấn tĩnh (giúp tinh thần thoải mái)

Ngăn ngừa và chữa trị viêm loét

□時に服用ください
Khi ngủ dậy Buổi sáng
Buổi trưa Buổi tối
Trước khi đi ngủ Trước bữa ăn
Ngay trước bữa ăn Ngay sau bữa ăn
Sau bữa ăn Giữa các bữa ăn
Khoảng ○○ giờ Khi bệnh trở nên nặng hơn



Hãy uống 1 lần  [ ○ viên / ○ gói / ○ liều]　

Hãy uống cách trên ○ tiếng giữa các lần
Loại thuốc này dùng trong ○○ ngày
Hãy uống cùng với 1 cốc nước ấm 

Chỉ uống thuốc bằng nước lọc
Có thể uống không cần nước
Hãy để nguyên như vậy uống
Hãy hít vào
Không uống mà hãy liếm 
Hãy xúc miệng
Hãy [Bôi vào / Dán vào]　
Hãy nhỏ thuốc này vào [Mắt / Mũi / Tai]　

[Bên phải / Bên trái / Cả hai bên]
Hãy xịt thuốc này
Hãy rữa ruột 
Hãy đút vào [Âm đạo / Hậu môn]　

Có thông dịch viên qua điện thoại ở các thời gian dưới đây
Ngày giờ: Thứ hai ～ Thứ sáu từ　8:30～ 17:00 (Nghỉ ngày lễ)
Số điện thoại: 029-244-3811

Nếu không có chỉ thị của bác sĩ, không được ngưng sử dụng thuốc

Có khả năng xảy ra  [Phản ứng phụ của thuốc / Bị buồn ngủ]

Trong quá trình điều trị uống thuốc, không được cho con bú

Trong quá trình điều trị uống thuốc, không được uống rượu hay các chất có cồn

(3) Các mục cần chú ý

X. THUỐC Trung tâm tư vấn người nước ngoài 

Trung tâm tư vấn người nước ngoài 

Thứ hai

Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt
Tiếng Thái - Tiếng

Trung Quốc
Tiếng Philipine

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Trung Quốc

Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tiếng Anh - Tiếng Nhật

スペイン語
韓国語
ベトナム語



Hỗ trợ thông dịch y tế

Có thể tải sổ tay y tế

Bạn hãy đăng ký thành viên hỗ trợ thông dịch y tế tại hiệp hội, 
chúng tôi sẽ cử đi khi các cơ sở y tế có yêu cầu
Thông tin chi tiết
tham khảo ở trang web này  
http://www.ia-ibaraki.or.jp

Các dữ liệu về sổ tay y tế
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/
medical/index.html
có thể tải về từ đây

Hỗ trợ thông dịch y tế



Phát hành vào tháng 1 năm 201 
Biên tập-Phát hành
Tỉnh Ibaraki
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki
Tầng 2 Trung tâm Kenmin-Bunka 
745 Ushirokawa Senba-cho, 
Mito-shi, Ibaraki  310-0851
Điện thoại: 029-241-1611　 
FAX: 029-241-7611 
E-mail: iia@ia-ibaraki.or.jp 
URL: http://www.ia-ibaraki.or.jp 

月


