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Bagaimana cara
menghubungi bantuan
medis darurat

Ambulans NSW menyediakan layanan kesehatan darurat bagi penduduk New South Wales. Kami
menyediakan perawatan medis darurat bagi Anda yang tinggal baik di wilayah metropolitan,
pedesaan, atau regional. Kami juga menyediakan transportasi darurat jika diperlukan akibat
kondisi kesehatan Anda. Kami memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat,
pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat.

Menelepon untuk bantuan

Informasi apa yang kami butuhkan

Keadaan darurat medis membutuhkan perhatian segera.
Contoh keadaan darurat medis meliputi:

Operator Triple Zero (000) akan menanyakan apakah Anda
memerlukan ‘Police’ (Polisi), ‘Fire’ (Pemadam Kebakaran)
atau ‘Ambulance’ (Ambulans). Saat Anda meminta layanan
‘Ambulance’, Anda akan terhubung ke Pusat Kontrol
Ambulans NSW. Jika operator mengalami kesulitan
memahami Anda, mereka mungkin bertanya bahasa apa
yang Anda ingin gunakan dan mencarikan juru bahasa
telepon untuk memfasilitasi komunikasi.

 pingsan mendadak
 nyeri dada
 kesulitan bernapas
 mati rasa atau kelumpuhan mendadak pada wajah,

lengan, atau kaki
 patah/retak tulang
 pendarahan tak terkendali
 kondisi medis serius lainnya
 kecelakaan kendaraan bermotor

Sangat penting untuk mengetahui bagaimana meminta
bantuan jika seseorang terluka parah atau membutuhkan
pertolongan medis yang mendesak. Dalam keadaan
darurat medis, Anda harus menghubungi Triple Zero (000)
terlepas dari apakah Anda dapat berbicara bahasa Inggris
dengan baik atau tidak. Layanan Triple Zero (000) tersedia
selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan tanpa biaya.
Penelepon tunarungu dan yang mengalami gangguan
pendengaran dapat menghubungi Triple Zero (000) melalui
National Relay Service atau menggunakan TTY Anda untuk
menghubungi 106.

Operator akan menanyakan serangkaian pertanyaan
standar untuk membantu kami mengatur layanan yang
paling sesuai sesegera mungkin. Pertanyaan-pertanyaan
ini meliputi:
 Di mana tepatnya alamat darurat tersebut?
 Dari nomor telepon mana Anda menelepon?
 Apa masalahnya, beri tahu saya dengan jelas apa

yang terjadi?
 Berapa umur pasien?
 Apakah pasien sadar?
 Apakah pasien bernapas?
Penting untuk tetap tenang dan memberikan informasi
dengan jelas.

Apa yang terjadi selanjutnya
Jangan tutup teleponnya. Tetap menunggu di telepon untuk
instruksi lebih lanjut.
Penerima panggilan dapat mengajukan pertanyaan tambahan
dan juga dapat memberikan bantuan lebih lanjut serta nasihat
medis melalui telepon, tergantung pada keadaan darurat
yang dialami.
Jika Anda mengalami cedera atau penyakit yang mengancam
jiwa, paramedis akan segera dikirim.

Tips penting

Jika Anda tidak mengalami cedera atau penyakit yang
mengancam jiwa, tetapi memerlukan bantuan medis,
paramedis akan dikirim dalam jangka waktu yang sesuai
dengan kondisi Anda.

 Ingat, ambulans tersedia untuk menyelamatkan nyawa

Jika Anda tidak memerlukan bantuan medis di tempat,
panggilan Anda dapat dialihkan ke perawat terdaftar
yang dapat memberi Anda nasihat melalui telepon dan
mengarahkan Anda ke penyedia layanan kesehatan alternatif.

 Penting untuk mengajari anak-anak dan pengunjung

Saat menunggu ambulans datang

 Jika menelepon dari rumah, apartemen, atau alamat

 Pastikan ada jalan yang bebas dari halangan ke

pintu masuk properti Anda. Anda mungkin harus
memindahkan mobil, tanaman pot, atau furnitur.
Paramedis mungkin perlu membawa tandu atau
peralatan ke tempat pasien berada.
 Jauhkan semua hewan peliharaan.
 Kemas pakaian atau perlengkapan mandi yang

mungkin dibutuhkan pasien dalam tas kecil.
 Pastikan Anda menyiapkan informasi berikut untuk

paramedis: catatan riwayat kesehatan, pengobatan
reguler, alergi, dan kebutuhan khusus pasien.
 Ingatlah untuk membawa semua kartu dana pensiun

atau kesehatan yang relevan, daftar nomor kontak
untuk keluarga atau teman, dan satu set kunci
properti Anda.
 Minta seseorang memeriksa bahwa semua pintu

dan jendela sudah terkunci, dan semua peralatan
listrik yang tidak perlu, seperti pemanas, sudah
dimatikan.

dan bukan taksi. Memanggil ambulans untuk kondisi
yang tidak mendesak dapat mengorbankan nyawa
orang lain yang membutuhkan.
dari luar negeri bahwa nomor darurat yang harus
dihubungi di Australia adalah Triple Zero (000), serta
alamat dan nomor telepon Anda.
bisnis, pastikan nomor gedung terlihat jelas dari jalan.
 Jika Anda berada di lokasi yang sulit ditemukan,

mintalah seseorang menunggu di luar gedung/lokasi
untuk melambaikan tangan pada ambulans agar
berhenti, atau biarkan lampu depan menyala di malam
hari.
 Jika Anda tinggal di daerah pedesaan atau daerah

yang sulit ditemukan, jangan lupa untuk memberitahu
tanda seperti ‘rumah kuning dengan pagar kayu biru’
misalnya.
 Pengguna jalan harus memberi jalan kepada ambulans.

Begitu Anda melihat lampu berkedip atau mendengar
sirene, Anda harus memberi jalan agar ambulans dapat
lewat. Jangan panik atau melanggar peraturan lalu
lintas. Secara umum, bergeraklah dengan aman ke kiri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara
menghubungi bantuan medis darurat,
silakan mengunjungi situs web Ambulans
NSW: www.ambulance.nsw.gov.au

