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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ 000
ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
PATIENT TRANSPORT SERVICE
Η Υπηρεσία Μεταφορών Ασθενών (PTS) είναι το τµήµα µεταφορών µη-έκτακτης ανάγκης της Υπηρεσίας
Ασθενοφόρων Οχηµάτων της Νότιας Νέας Ουαλίας. Ο ρόλος του Υπάλληλου Μεταφορών Ασθενών
(ΡΤΟ) είναι να µεταφέρει τους ασθενείς των οποίων πρωταρχική ανάγκη είναι η µεταφορά και των
οποίων η κατάσταση δεν διακινδυνεύει τη ζωή τους.
Η µεταφορά αυτών των ασθενών που χρησιµοποιούν τη PTS επιτρέπει στα πληρώµατα ασθενοφόρων
πρώτης σειράς να είναι διαθέσιµα για να ανταποκριθούν σε πιθανά γεγονότα ιατρικής απειλής της ζωής
ή/και τραυµατισµού κατά αποτελεσµατικότερο και έγκαιρο τρόπο. Η εισαγωγή της PTS επιτρέπει επίσης
σε όλους τους συνηθισµένους ασθενείς να µεταφέρονται κατά εγκαιρότερο και αποτελεσµατικό τρόπο.

Κατάρτιση για τους Υπαλλήλους Ματεφοράς Ασθενών
Οι PTOs παρακολουθούν ένα τεσσάρων εβδοµάδων ενδοϋπηρεσιακό επιµορφωτικό πρόγραµµα που
οδηγεί σε ένα Πιστοποιητικό 2 τίτλο σπουδών Προ-νοσοκοµειακής Φροντίδας. Οι PTOs εκπαιδεύονται
στο επίπεδο Βασικών Πρώτων Βοηθειών Ασθενοφόρων και έχουν προχωρηµένες δεξιότητες τεχνητής
αναπνοής. Αυτό τους παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να µεταφέρουν τους ασθενείς µηέκτακτης ανάγκης.

Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία Μεταφορών Ασθενών
Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται από την PTS είναι µοντέλα Ford Transit που διαµορφώνονται για να
πάρουν δύο φορεία ασθενών και δύο ασθενείς που περπατούν. Αυτά τα οχήµατα έχουν πράσινη και
άσπρη ράβδωση για να ξεχωρίζουν από ένα ασθενοφόρο έκτακτης ανάγκης, που έχει την κόκκινη και
άσπρη ράβδωση. Καθώς ότι η PTS έχει ως σκοπό να µεταφέρει τους ασθενείς µη-έκτακτης ανάγκης,
αυτά τα οχήµατα δεν είναι εξοπλισµένα στα ίδια επίπεδα όπως ένα ασθενοφόρο έκτακτης ανάγκης.

Πώς µπορεί το κοινό να έχει πρόσβαση στη PTS;
Το κοινό δεν µπορεί να κάνει κράτηση άµεσα µε τον Υπηρεσία Ασθενοφόρων Οχηµάτων καθώς ότι η
PTS είναι διαθέσιµη µόνο σε εκείνα τα άτοµα που είναι ιατρικά ακατάλληλα για να ταξιδέψουν µε τις
δηµόσιες συγκοινωνίες ή άλλα µέσα.
Αν χρειάζεστε µεταφορά σε έναν ιατρικό ραντεβού, ηµερήσια χειρουργική επέµβαση ή για έξοδο από
νοσοκοµείο, ο γιατρός σας µπορεί να τακτοποιήσει τη µεταφορά σας µε την PTS. Στην περιοχή του
Σύδνεϋ, οι υπάλληλοι µεταφοράς ασθενών µεταφέρουν περίπου 180 ασθενείς την ηµέρα, ∆ευτέρα ως
Παρασκευή.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως οδηγός µόνο υπό τον όρο ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Οχηµάτων της ΝΝΟ δεν θα έχει
καµία ευθύνη που προκύπτει λόγω οποιουδήποτε προσώπου χρησιµοποιώντας ή στηριζόµενο στις πληροφορίες και αν
προκαλεσθούν λόγω οποιουδήποτε λάθους, αµελής πράξης, παράλειψης ή διαστρεύλωσης των πληροφοριών ή αλλιώς.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε απευθυνθείτε:

Ambulance Service of New South Wales
Locked Bag 105, Rozelle NSW 2039
Τηλέφωνο: (02) 9320 7777: Φαξ: (02) 9320 7800
Γραµµή άµεσης επικοινωνίας καταγγελιών 24 ώρες/7 ηµέρες: 1800 269 133 (µόνο αγγλικά)
Ή επισκεφτείτε τον ιστοχώρο µας www.ambulance.nsw.gov.au

