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Kako nazvati za hitnu
medicinsku pomoć
Hitna pomoć u NSW pruža hitne zdravstvene usluge stanovnicima Novog Južnog Walesa.
Pružamo hitnu medicinsku pomoć bez obzira živite li u gradskom, ruralnom ili regionalnom
području. Također osiguravamo hitni prijevoz, ako je to potrebno zbog vašeg zdravstvenog stanja.
Činimo što je potrebno da pacijenti dobiju pravu njegu, u pravo vrijeme i na pravom mjestu.

Nazivanje za pomoć

Koje ćemo informacije trebati od vas

Hitne medicinske potrebe zahtijevaju hitnu intervenciju.
Primjeri hitnih medicinskih slučajeva uključuju:

Operator Triple Zero (000) službe pitati će trebate li “Policiju
(Police)”, “Vatrogasce (Fire)” ili “Hitnu pomoć (Ambulance)”.
Kada zatražite ‘Hitnu pomoć’, bit ćete povezani s
kontrolnim centrom hitne pomoći NSW-a. Ako vas osoba
koja odgovori na poziv ne može dobro razumjeti, možda
će vas pitati kojim jezikom želite govoriti i organizirati
telefonskog tumača kako bi se olakšala komunikacija

 nagli kolaps
 bol u prsima
 otežano disanje
 iznenadnu utrnulost ili paralizu lica, ruke ili noge
 prijelome kostiju
 krvarenje koje ne prestaje

Sugovornik će vam postaviti standardna pitanja kako bi
nam pomogao organizirati najprikladniju službu pomoći što
je brže moguće. Ova pitanja uključuju sljedeće:

 druga ozbiljna zdravstvena stanja

 Koja je točna adresa gdje je hitna pomoć potrebna?

 udese motornim vozilima

 Koji je broj telefona s kojeg zovete?

Vrlo je važno znati kako nazvati za pomoć ako je netko
teško ozlijeđen ili treba hitnu medicinsku pomoć. U hitnoj
medicinskoj situaciji trebate nazvati tri nule - Triple Zero
(000) bez obzira govorite li dobro engleski jezik ili ne.
Usluge službe Triple Zero (000) su dostupne 24 sata
dnevno, 7 dana u tjednu i uvijek su besplatne
Gluhi i nagluhi pozivatelji mogu nazvati Triple Zero (000)
putem Nacionalne relejne službe ili upotrijebiti svoj TTY i
nazvati 106.

 U čemu je problem, recite mi točno što se dogodilo?
 Koliko je pacijent star?
 Je li pacijent pri svijesti?
 Diše li pacijent?

Važno je ostati miran i jasno davati informacije.

Što će biti nakon toga
Nemojte spustiti slušalicu. Ostanite na vezi za dodatne upute.
Osoba koja primi poziv može vam postaviti dodatna pitanja,
a također može pružiti i daljnju pomoć i medicinske savjete
putem telefona, ovisno o hitnosti slučaja.
Ako ste u životnoj opasnosti zbog ozljede ili bolesti,
bolničko vozilo će odmah biti poslano.
Ako nemate ozljedu ili bolest koja je opasna po život, ali
vam je potrebna medicinska pomoć, bolničari će vam biti
poslani u odgovarajućem vremenskom okviru, na temelju
vašeg stanja.
Ako vam nije potrebna liječnička pomoć na licu mjesta, vaš
poziv može biti prebačen registriranoj medicinskoj sestri
koja vam može pružiti savjet putem telefona i uputiti vas
drugim pružateljima zdravstvenih usluga.

Dok čekate dolazak hitne pomoći
 Pobrinite se da je put do ulaza u vaš posjed

slobodan. To može značiti pomicanje automobila,
uklanjanje lončanica ili namještaja. Bolničari će
možda trebati unijeti nosila ili opremu do mjesta na
kojem se nalazi pacijent.

 Zatvorite kućne ljubimce u drugu prostoriju.
 Spakirajte svu odjeću ili toaletne potrepštine koji bi

pacijentu mogle zatrebati, u malu torbicu.

 Obavezno pripremite sljedeće podatke za bolničare:

zdravstvene podatke pacijenta, njegove redovite
lijekove, na što je pacijent alergičan i koje su mu
posebne potrebe.

 Ne zaboravite ponijeti sve potrebne mirovinske ili

zdravstvene iskaznice, popis kontakt brojeva obitelji ili
prijatelja i komplet ključeva od kuće.

 Neka netko provjeri jesu li sva vrata i prozori

zaključani i jesu li isključeni svi nepotrebni električni
uređaji, poput grijalica.

Važne napomene
 Imajte na umu da su vozila hitne pomoći

namijenjena za spašavanje života i da ta vozila nisu
taksi vozila. Zvanje hitne pomoći zbog stanja koja
nisu hitna može nekoga koštati života.

 Važno je djecu i inozemne posjetitelje naučiti da je

broj za hitne slučajeve u Australiji tri nule - Triple
Zero (000), kao i koja je vaša adresa i telefonski
broj.

 Ako zovete iz kuće, stana ili s poslovne adrese,

pobrinite se da se broj zgrade jasno vidi s ulice.

 Ako se nalazite na mjestu koje je teško pronaći,

neka netko pričeka ispred kuće/tog mjesta i mahne
vozilu hitne pomoći, ili ostavite svjetlo ispred kuće
upaljeno ako je mrak.

 Ako živite u ruralnom području ili u području koje je

teško pronaći, sjetite se nekog uočljivog mjesta, kao
što je, na primjer, ‘žuta kuća s plavom ogradom’.

 Sudionici u prometu moraju ustupiti mjesto vozilima

hitne pomoći. Čim ugledate trepćuća svjetla ili čujete
sirenu, morate osloboditi put za prolazak hitne
pomoći. Nemojte paničariti ili kršiti prometna pravila.
Općenito, pomaknite se ulijevo na siguran način.

Za više informacija o tome kako nazvati
hitnu medicinsku pomoć, posjetite web
stranicu hitne pomoći NSW:
www.ambulance.nsw.gov.au

