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Jak dzwonić po pomoc
medyczną w nagłych przypadkach
NSW Ambulance świadczy usługi pomocy medycznej w nagłych przypadkach mieszkańcom
Nowej Południowej Walii. Zapewniamy opiekę medyczną w nagłych przypadkach bez względu na
to, czy mieszkasz na obszarze wielkomiejskim, wiejskim czy regionalnym. Zapewniamy również
transport ratunkowy, jeżeli jest to konieczne ze względu na stan chorego. Staramy się, żeby
pacjenci otrzymali właściwą opiekę we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Wezwanie pomocy

Jakie informacje będą nam potrzebne

Nagłe przypadki wymagają pilnej reakcji. Do nagłych
przypadków należą:

Operator Triple Zero (000) zapyta cię, czy potrzebujesz
rozmawiać z policją (Police), strażą pożarną (Fire), czy
pogotowiem ratunkowym (Ambulance). Kiedy poprosisz
o Ambulance, zostaniesz połączony z NSW Ambulance
Control Centre. Jeżeli osoba odbierająca zgłoszenie ma
trudności ze zrozumieniem ciebie, może zapytać cię w
jakim języku wolałbyś rozmawiać i zorganizuje telefonicznie
tłumacza w celu ułatwiania komunikacji.

 nagłe zasłabnięcie
 ból w klatce piersiowej
 trudności z oddychaniem
 nagłe zdrętwienie lub paraliż twarzy, ręki lub nogi
 złamanie kości
 niekontrolowany krwotok
 inne poważne problemy zdrowotne
 wypadki drogowe

Należy wiedzieć, jak dzwonić po pomoc, jeśli ktoś
doznał poważnych obrażeń lub potrzebuje pilnej pomocy
medycznej. W nagłych przypadkach dzwoń pod numer
Triple Zero (000) bez względu na to, czy mówisz po
angielsku czy nie. Służba Triple Zero (000) jest czynna 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i jest zawsze bezpłatna.
Osoby głuche lub niedosłyszące mogą dzwonić pod numer
Triple Zero (000) za pośrednictwem National Relay Service
lub korzystając ze swojego TTY, wybierając 106.

Osoba odbierająca zgłoszenie zada ci szereg
standardowych pytań, by pomóc nam zorganizować
możliwie jak najszybciej najbardziej odpowiednią usługę.
Do pytań tych należą:
 Pod jaki adres należy przyjechać?
 Z jakiego numeru telefonu dzwonisz?
 Na czym polega problem? Powiedz dokładnie co się

stało.

 W jakim wieku jest pacjent?
 Czy pacjent jest przytomny?
 Czy pacjent oddycha?

Ważne jest zachować spokój i udzielać informacji w sposób
jasny.

Co dalej
Nie przerywaj połączenia. Pozostań na linii i czekaj na dalsze
instrukcje.
Osoba odbierająca zgłoszenie może ci zadać dodatkowe
pytania, jak również może ci udzielić przez telefon dodatkowej
pomocy i porady medycznej, w zależności od przypadku.
Jeżeli uraz lub choroba zagraża życiu, ratownicy medyczni
zostaną wysłani natychmiast.
Natomiast jeżeli uraz lub choroba nie zagraża życiu, ale
wymaga pomocy medycznej, ratownicy medyczni zostaną
wysłani w czasie odpowiednim dla stanu pacjenta.
Jeżeli nie potrzebujesz pomocy medycznej na miejscu,
możesz zostać przełączony do pielęgniarki dyplomowanej,
która udzieli ci przez telefon porady i skieruje cię do
alternatywnych pracowników służby zdrowia.

W czasie oczekiwania na przyjazd karetki
pogotowia
 Dopilnuj, żeby dostęp do wejścia i do pacjenta nie

był utrudniony. Może się to wiązać z koniecznością
przesunięcia samochodów, roślin doniczkowych lub
mebli. Ratownicy medyczni będą być może musieli
dostarczyć nosze lub sprzęt do miejsca przebywania
pacjenta.

 Pozamykaj zwierzęta domowe.
 Spakuj do małej torby ubranie lub przybory toaletowe,

których pacjent może potrzebować.

 Dopilnuj, by dla ratowników medycznych mieć

pod ręką dokumentację zdrowotną pacjenta, listę
regularnie przyjmowanych leków oraz informacje
dotyczące alergii i wymagań specjalnych.

 Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą kartę zdrowia lub kartę

rencisty, listę numerów kontaktowych rodziny lub
przyjaciół oraz komplet kluczy do domu.

 Dopilnuj, żeby ktoś sprawdził, czy wszystkie drzwi i

okna zostały zamknięte, a niepotrzebne urządzenia
elektryczne, takie jak grzejniki – wyłączone.

Ważne wskazówki
 Pamiętaj, że karetki pogotowia są po to, by ratować

życie, a nie służą jako taksówki. Wzywanie karetki w
niepilnych przypadkach może kosztować inną osobę
życie.

 Ważne jest poinformowanie dzieci i gości

zagranicznych, że w przypadkach nagłych należy w
Australii dzwonić pod numer Triple Zero (000), jak
również podać im do zapamiętania twój adres i numer
telefonu.

 Jeżeli dzwonisz z domu, mieszkania lub miejsca pracy,

upewnij się, że numer budynku jest dobrze widoczny z
ulicy.

 Jeśli jesteś w miejscu trudnym do znalezienia, poproś

kogoś o zaczekanie na zewnątrz budynku/tego miejsca
lub zapal światło przed domem po zmroku.

 Jeżeli mieszkasz na terenie wiejskim lub trudnym do

znalezienia, podaj punkty orientacyjne, takie, jak np.
„żółty dom z niebieskim parkanem”.

 Użytkownicy drogi muszą ustępować pierwszeństwa

ambulansom. Jak tylko zobaczysz migające światła lub
usłyszysz sygnał, musisz ustąpić karetce pogotowia.
Nie wpadaj w panikę ani nie łam przepisów. Zwykle
należy w sposób bezpieczny zjechać na lewo.

Po dalsze informacje o tym, jak dzwonić
po pomoc medyczną w nagłym przypadku,
prosimy odwiedzić stronę internetową
NSW Ambulance:
www.ambulance.nsw.gov.au

