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Τηλεφωνώντας για βοήθεια 
Τα ιατρικά έκτακτα περιστατικά χρειάζονται επείγουσα 
προσοχή. Παραδείγματα ιατρικών εκτάκτων περιστατικών 
περιλαμβάνουν:

 � αιφνίδια κατάρρευση
 � πόνο στο στήθος
 � δυσκολία στην αναπνοή
 � ξαφνικό μούδιασμα ή παράλυση προσώπου, 

βραχίονα ή ποδιού
 � κατάγματα οστών
 � ανεξέλεγκτη αιμορραγία
 � άλλες σοβαρές ιατρικές παθήσεις
 � ατυχήματα με μηχανοκίνητα οχήματα

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ζητήσετε βοήθεια 
εάν κάποιος τραυματιστεί σοβαρά ή χρειάζεται επείγουσα 
ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση ιατρικού έκτακτου περιστατικού, 
θα πρέπει να καλέσετε τα Τρία Μηδενικά (000) είτε μιλάτε είτε 
δεν μιλάτε καλά την αγγλική γλώσσα. Η υπηρεσία των Τριών 
Μηδενικών (000) λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα και είναι πάντα δωρεάν. 
Κωφά άτομα και άτομα με προβλήματα ακοής μπορούν να 
καλέσουν τα Τρία Μηδενικά (000) μέσω της Υπηρεσίας Εθνικής 
Αναμετάδοσης (National Relay Service) ή να χρησιμοποιήσουν 
το TTY για να καλέσουν το 106.

GREEK

Τι είδους πληροφορίες θα χρειαστούμε
Ένας τηλεφωνητής της υπηρεσίας των Τριών Μηδενικών 
(000) θα σας ρωτήσει εάν χρειάζεστε «Αστυνομία» [‘Police’], 
«Πυροσβεστική» [‘Fire’] ή «Ασθενοφόρο» [‘Ambulance’]. Όταν 
ζητάτε «Ασθενοφόρο», θα συνδεθείτε σε ένα Κέντρο Ελέγχου 
Ασθενοφόρων της ΝΝΟ. Εάν ο τηλεφωνητής δυσκολεύεται 
να σας κατανοήσει, μπορεί να σας ρωτήσει σε ποια γλώσσα 
προτιμάτε να μιλήσετε και να κανονίσει διερμηνέα μέσω 
τηλεφώνου για να διευκολύνει την επικοινωνία. 
Ο τηλεφωνητής θα σας ρωτήσει μια σειρά καθιερωμένων 
ερωτήσεων για να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την 
πιο κατάλληλη υπηρεσία το συντομότερο δυνατό. Αυτές οι 
ερωτήσεις περιλαμβάνουν:

 � Ποια είναι η ακριβής διεύθυνση που συνέβη το 
έκτακτο περιστατικό;

 � Από ποιον αριθμό τηλεφώνου καλείτε;
 � Ποιο είναι το πρόβλημα, πέστε μου τι ακριβώς 

συνέβη;
 � Πόσο ετών είναι ο ασθενής;
 � Έχει τις αισθήσεις του ο ασθενής;
 � Αναπνέει ο ασθενής;

Είναι σημαντικό να παραμείνετε ήρεμοι και να παρέχετε τις 
πληροφορίες με σαφήνεια.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της ΝΝΟ παρέχει υπηρεσίες υγείας για έκτακτα περιστατικά στον 
πληθυσμό της Νέας Νότιας Ουαλίας. Παρέχουμε ιατρική φροντίδα για έκτακτα περιστατικά είτε 
ζείτε σε μητροπολιτική, αγροτική είτε σε περιφερειακή περιοχή. Παρέχουμε επίσης μεταφορά 
εκτάκτων περιστατικών, αν είναι απαραίτητο, λόγω της ιατρικής σας πάθησης. Διασφαλίζουμε ότι οι 
ασθενείς λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα, τη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος.

Πώς να καλέσετε  
έκτακτη ιατρική βοήθεια



Σημαντικές συμβουλές
 � Να θυμάστε ότι τα ασθενοφόρα είναι διαθέσιμα για τη 

διάσωση ζωών, δεν είναι ταξί. Η κλήση ασθενοφόρου 
για μη επείγοντα περιστατικά θα μπορούσε να 
κοστίσει σε κάποιον τη ζωή του.

 � Είναι σημαντικό να μάθετε τα παιδιά και τους 
επισκέπτες από το εξωτερικό ότι ο αριθμός εκτάκτων 
περιστατικών που πρέπει να καλέσουν στην 
Αυστραλία είναι τα Τρία Μηδενικά (000), καθώς και τη 
διεύθυνσή σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

 � Εάν καλείτε από μονοκατοικία, διαμέρισμα ή 
επιχείρηση, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του κτηρίου 
είναι ορατός από το δρόμο.

 � Εάν βρίσκεστε σε τοποθεσία που είναι δύσκολη να 
βρεθεί, ζητήστε από κάποιο άτομο να περιμένει έξω 
από το κτήριο/τοποθεσία για να κάνει νεύμα στο 
ασθενοφόρο ή τα βράδια να αφήσετε ανοικτό το φως 
στο μπροστινό μέρος του σπιτιού.

 � Εάν ζείτε σε αγροτική περιοχή ή σε περιοχή που είναι 
δύσκολη να βρεθεί, αναφέρετε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
όπως «το κίτρινο σπίτι με τον μπλε φράχτη».

 � Οι οδηγοί πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα 
ασθενοφόρα. Μόλις δείτε τα φώτα που αναβοσβήνουν 
ή ακούσετε σειρήνα, πρέπει να αφήσετε να περάσει 
το ασθενοφόρο. Μην πανικοβάλλεστε και μην 
παραβιάζετε τους κανόνες κυκλοφορίας. Γενικά 
κινηθείτε με ασφάλεια προς τα αριστερά.

Τι γίνεται μετά
Μην κλείσετε το τηλέφωνο. Μείνετε στη γραμμή για 
περισσότερες οδηγίες. 
Ο τηλεφωνητής μπορεί να σας κάνει επιπλέον ερωτήσεις 
και μπορεί επίσης να σας παράσχει περισσότερη βοήθεια 
και ιατρικές συμβουλές από το τηλέφωνο ανάλογα με την 
κατάσταση του έκτακτου περιστατικού.
Εάν έχετε υποστεί απειλητικό για τη ζωή τραυματισμό ή 
ασθένεια, θα σας σταλούν αμέσως διασώστες - (πλήρωμα 
ασθενοφόρου).
Εάν δεν έχετε απειλητικό για τη ζωή τραυματισμό ή ασθένεια, 
αλλά χρειάζεστε ιατρική βοήθεια, θα σας σταλούν διασώστες 
σε κατάλληλο χρονικό διάστημα για την κατάστασή σας.
Εάν δεν χρειάζεστε ιατρική βοήθεια επί τόπου, η κλήση σας 
μπορεί να μεταφερθεί σε ένα επαγγελματία  νοσηλευτή, 
που μπορεί να σας παράσχει συμβουλές τηλεφωνικά και να 
σας κατευθύνει σε εναλλακτικούς παρόχους υγειονομικής 
φροντίδας.

Όταν περιμένετε την άφιξη του 
ασθενοφόρου

 � Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος  προς το ακίνητό σας δεν έχει 
εμπόδια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αντικείμενα 
που μπορούν να μετακινηθούν όπως αυτοκίνητα, 
γλάστρες ή έπιπλα. Οι διασώστες μπορεί να χρειαστεί 
να μεταφέρουν φορείο ή εξοπλισμό στο σημείο όπου 
βρίσκεται ο ασθενής. 

 �  Απομακρύνετε τα κατοικίδια ζώα.
 � Πακετάρετε ρούχα ή είδη καλλωπισμού/υγιεινής που 

μπορεί να χρειαστεί ο ασθενής σε μια μικρή τσάντα.
 � Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες έτοιμες 

για τους διασώστες: ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, 
συνήθη φάρμακα, αλλεργίες και ειδικές απαιτήσεις.

 � Μην ξεχάσετε να φέρετε όλες τις σχετικές κάρτες 
σύνταξης ή υγείας, μια λίστα με αριθμούς επικοινωνίας 
της οικογένειας ή φίλων και τα κλειδιά του ακινήτου σας.

 � Ζητήστε από κάποιον να ελέγξει ότι όλες οι πόρτες και 
τα παράθυρα είναι κλειδωμένα και ότι μη απαραίτητες 
ηλεκτρικές συσκευές έχουν απενεργοποιηθεί, όπως 
θερμάστρες.

Για περισσότερες πληροφορίες πώς να 
καλέστε βοήθεια για έκτακτη ιατρική βοήθεια, 
παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της ΝΝΟ στο: 
www.ambulance.nsw.gov.au

http://www.ambulance.nsw.gov.au

