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Yardım istemek için 
Tıbbi acil durumlarda acil müdahale edilmesi gerekir. Bu 
gibi acil durumlara örnekler aşağıdaki gibidir:

 � aniden bayılma

 � göğüs ağrısı

 � nefes darlığı

 � yüzde, kolda veya bacakta ani uyuşukluk veya felç

 � kemik kırılması

 � kontrol altına alınamayan kanama

 � diğer ciddi tıbbi durumlar

 � motorlu araç kazaları

Ciddi bir yaralanma olduğunda veya biri acil tıbbi yardıma 
ihtiyaç duyduğunda, nasıl yardım çağıracağınızı bilmeniz 
çok önemlidir. Tıbbi acil durumlarda, İngilizce bilmiyorsanız 
bile Üç Sıfır’ı (000 – Triple Zero) aramalısınız. Üç Sıfır 
(000) haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verir ve her zaman 
ücretsizdir.

İşitme engeli ve güçlüğü olanlar Ulusal Aktarma Hizmeti 
aracılığıyla Üç Sıfır’ı (000) arayabilir veya 106’yı tuşlamak 
için Teleteks Yazıcılarını kullanabilirler.

TURKISH

Sizden hangi bilgileri isteriz
Üç Sıfır (000) operatörü, size “Polis” (Police), “İtfaiye” (Fire) 
veya “Ambulans” (Ambulance) seçeneklerinden hangisine 
ihtiyaç duyduğunuzu soracaktır. “Ambulans” isterseniz, 
telefonunuz NSW Ambulans Kontrol Merkezi’ne bağlanır. 
Telefona cevap veren kişi sizi anlamakta güçlük çekerse, 
tercih ettiğiniz dili size sorabilir ve iletişimi kolaylaştırmak 
için bir sözlü çevirmenden yardım alabilir.

Telefonu açan kişi, size en hızlı biçimde en uygun hizmeti 
sunabilmek için standart birtakım sorular soracaktır. Bu 
sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 � Acil durumun yaşandığı yerin tam adresi nedir?

 � Hangi telefon numarasından arıyorsunuz?

 � Sorun nedir, bana neler olduğunu tam olarak anlatır 
mısınız?

 � Hasta kaç yaşında?

 � Hastanın bilinci açık mı?

 � Hasta nefes alıyor mu?

Sakinliğinizi korumanız ve istenen bilgileri anlaşılır biçimde 
vermeniz önemlidir.

NSW Ambulans (NSW Ambulance), New South Wales eyaletinde yaşayanlar için acil sağlık 
hizmetleri sunar. İster büyükşehirde ister kırsal veya yöresel bir bölgede yaşayın, size acil tıbbi 
bakım hizmeti sunarız. Ayrıca, tıbbi durumunuza göre gerekirse acil durumda nakil hizmeti de 
verebiliriz. Hastalarımızın doğru yerde, doğru zamanda, doğru bakımı almasını sağlarız. 

Acil tıbbi yardım almak  
için nasıl arama yapmalısınız



Önemli ipuçları
 � Unutmayın, ambulanslar taksi değildir, hayat kurtarmak 

için kullanılır. Acil olmayan durumlarda ambulans 
çağırmak başka birinin hayatına mâl olabilir.

 � Çocuklara ve yurt dışından gelen ziyaretçilere, 
Avustralya’da acil durumda aranacak numaranın Üç Sıfır 
(000) olduğunu, ayrıca adresinizi ve telefon numaranızı 
öğretmeniz önemlidir.

 � Bir evden, daireden, işyeri adresinden arıyorsanız 
bina veya apartman numarasının sokaktan rahatça 
görülebildiğine emin olun.

 � Konumunuzun bulunması zor ise, binanın dışında 
ambulansa işaret vermek üzere birinin beklemesini 
sağlayın veya geceyse ön kapı ışığınızı açık bırakın.

 � Kırsal bölgede veya bulunması zor bir yerde 
yaşıyorsanız, ‘mavi çitli sarı ev’ gibi kolay tanınan yerleri 
ezberinizde tutun.

 � Yolları kullanan sürücüler, ambulanslara yol vermek 
zorundadırlar. Yanıp sönen şıkları gördüğünüz veya 
sireni duyduğunuz anda ambulansın geçmesi için yol 
açmak zorundasınız. Panik yapmayın, trafik kurallarını 
çiğnemeyin. Genellikle, güvenli bir biçimde sola 
yanaşın.

Ambulansın gelmesini beklerken
Telefonu kapatmayın. Hatta kalıp size verilen 
yönlendirmeleri dinleyin.
Telefonda konuştuğunuz kişi, size başka sorular da sorabilir 
ve acil durumun ne olduğuna bağlı olarak telefonda daha 
fazla yardım veya tıbbi tavsiye verebilir.
Hayatî tehlike içeren bir yaranız veya hastalığınız varsa 
sağlık görevlileri derhal gönderilir.
Hayatî tehlike içeren bir yaranız veya hastalığınız yoksa 
ancak tıbbi yardıma ihtiyacınız varsa, sağlık görevlileri 
durumunuza uygun bir zaman aralığında gönderilir.
Bulunduğunuz yerde tıbbi yardım almanıza gerek yoksa, 
aramanız kayıtlı bir hemşireye aktarılabilir. Hemşire size 
telefonda tavsiye verebilir ve sizi alternatif sağlık bakım 
bakımı sağlayıcılarına yönlendirebilir.

Ambulansın gelmesini beklerken
 � Mülkünüzün önünde ambulansın girebileceği yeterli 

boş alanın olmasını sağlayın. Bunun için arabaların, 
saksıların, mobilyaların başka yere taşınması 
gerekebilir. Sağlık görevlilerinin, hastanın bulunduğu 
yere sedye veya gereçler götürmesi gerekebilir.

 � Evcil hayvanlarınızı bir odaya kapatın.
 � Hastanın ihtiyaç duyabileceği giysi, banyo ve bakım 

ihtiyacı gibi nesneleri küçük bir torbaya koyun.
 � Sağlık görevlileri için şu bilgileri hazır bulundurun: 

Hastanın sağlık kaydı, düzenli kullandığı ilaçlar, 
alerjileri ve özel gereksinimleri.

 � İlgili tüm sağlık veya emeklilik kartlarını, aile ve 
arkadaşların bulunduğu iletişim numaralarını ve 
evinizin anahtarlarını almayı unutmayın.

 � Birinden, kapı ve pencerelerin kilitlendiğini, ısıtıcı 
gibi gereksiz elektrik aletlerinin kapatıldığını kontrol 
etmesini isteyin.

Acil tıbbi yardım istemekle ilgili daha fazla 
bilgi almak için lütfen NSW Ambulans’ın 
internet sitesini ziyaret edin:  
www.ambulance.nsw.gov.au

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

