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Како позвати хитну
медицинску помоћ

Хитна помоћ (NSW Ambulance) обезбеђује хитне медицинске услуге људима у New South
Wales-у. Ми обезбеђујемо хитну медицинску помоћ без обзира да ли живите на територији
града или на руралном или регионалном подручју. Ми такође обезбеђујемо транспорт у
хитним случајевима ако је то неопходно због вашег здравственог стања. Ми обезбеђујемо да
пацијенти добију праву помоћ, у правом тренутку и на правом месту.

Позив за помоћ

Какве информације ће бити потребне

Хитна медицинска ситуација захтева хитну интервенцију.
Примери хитних медицинских ситуација укључују:

Triple Zero (000) оператер ће вас питати да ли вам је
потребна ‘Полиција’ (Police), ‘Ватрогасна служба’ (Fire)
или ‘Хитна помоћ’ (Ambulance). Када тражите ‘Хитну
помоћ’, бићете повезани са Контролним центром
Хитне службе (NSW Ambulance Control Centre). Ако
особа која одговара на ваш позив има проблем да вас
разуме, питаће вас на ком језику желите да говорите
и организоваће тумача преко телефона, да би се
омогућила комуникација.

 изненадни колапс
 бол у грудима
 отежано дисање
 изненадну одузетост или парализу лица, руку или





ногу
фрактуре костију
неконтролисано крварење
друге озбиљне здравствене ситуације
саобраћајне удесе

Врло је важно да знате како треба да позовете за помоћ
ако је неко озбиљно повређен или му је потребна хитна
медицинска помоћ. У хитним медицинским случајевима
треба да позовете Три нуле - Triple Zero (000), без обзира
на то колико добро говорите енглески. Служба ‘Triple
Zero (000)’ ради 24 сата на дан, 7 дана недељно и позиви
су бесплатни.
Глуве особе и они који имају проблем са слухом, могу
да позову Triple Zero (000) преко Националне релејне
службе (National Relay Service) или да користе свој TTY
да бирају 106.

Особа која прима ваш позив, поставиће вам стандардни
сет питања да би нам се помогло да организујемо
најприкладнију помоћ што је пре могуће. Ова питања
укључују:
 Која је тачна адреса где је потребна помоћ?
 Који је број телефона са кога зовете?
 У чему је проблем, реците ми тачно шта се

десило?

 Колико година има пацијент?
 Да ли је пацијент свестан?
 Да ли пацијент дише?
Важно је да будете присебни и да јасно саопштите
информације.

Шта је следеће?
Не прекидајте везу. Останите на телефону за више
упутстава.
Особа која разговара с вама може вам поставити
додатна питања и обезбедити вам додатну помоћ и
медицински савет преко телефона, зависно од ситуације.
Ако се ради о повреди или болести опасној по живот,
хитна помоћ ће бити одмах послата.
Ако немате повреду или болест опасну по живот, али
вам је потребна медицинска помоћ, хитна помоћ ће бити
послата у одговарајућем временском термину, зависно
од ваше ситуације.
Ако вам није потребна медицинска помоћ на лицу места,
могу да вас повежу са регистрованом медицинском
сестром која вам може дати савет преко телефона и
упутити вас на алтернативне здравствене службе.

У току чекања хитне помоћи

Важни савети
 Запамтите, хитна помоћ постоји да се људима





 Обезбедите прилаз вашој кући. То може да









укључи померање аутомобила, саксија или
намештаја. Особе из хитне помоћи можда треба
да донесу носила или опрему, до места где је
пацијент.
Склоните кућне љубимце.
У малу кесу спакујте за пацијента нешто од
одеће, као и тоалетне потрепштине.
Обезбедите да имате спремне следеће
информације за особе из хитне помоћи: податке
о здрављу пацијента, које лекове узима, да ли
има алергије и шта је нарочито важно.
Запамтите да треба да понесете све важне
пензионерске или здравствене картице, контакттелефонске бројеве чланова породице или
пријатеља, као и кључеве од куће.
Нека неко провери да су сва врата и прозори
затворени и електрични уређаји који нису
неопходни искључени, као нпр. грејалице.







спаси живот, то нису такси-услуге. Ако хитну помоћ
зовете за ствари које нису хитне, то би некоме
могло да угрози живот.
Важно је да научите децу као и иностране
посетиоце, да у Аустралији у хитним ситуацијама
треба да позову Triple Zero (000), и такође да знају
вашу адресу и број телефона.
Ако зовете из куће, стана, или са пословне адресе,
будите сигурни да се број објекта јасно види са
улице.
Ако сте на локацији коју је тешко пронаћи, нека
неко буде напољу испред зграде или дотичног
места, да руком да знак колима хитне помоћи, или
ако је ноћ - упалите светло на прилазу.
Ако живите на руралном подручју или на месту
које је тешко наћи, упамтите места/оријентире као
нпр. ‘жута кућа са плавом оградом’.
Учесници у саобраћају морају дати предност
возилима хитне помоћи. Чим видите трепћућа
светла или чујете сирену, морате да омогућите
пролаз возилима хитне помоћи. Не паничите нити
кршите саобраћајне прописе. Углавном пажљиво
се повуците улево.

За више информација о томе како да
позовете хитну медицинску помоћ,
посетите NSW Ambulance вебсајт:
www.ambulance.nsw.gov.au

