
DE497V3

تماس برای دریافت کمک 
مواقع اضطراری پزشکی نیاز به توجه فوری دارند. نمونه هایی از مواقع 

اضطراری پزشکی شامل موارد زیر می شوند:

غش کردن ناگهانی �

درد قفسه سینه �

به دشواری نفس کشیدن �

بی حسی یا فلج شدن ناگهانی صورت، بازو یا پا �

شکستگی استخوان ها �

خونریزی غیرقابل کنترل �

سایر عوارض پزشکی حاد �

تصادفات خودرو �

اگر فردی شدیداً مجروح شده است یا نیاز به کمک پزشکی فوری دارد، بسیار 
مهم است که بدانید چگونه برای دریافت کمک با ما تماس بگیرید. در موقعیت 
اضطراری پزشکی، شما باید با شماره سه صفر )000( تماس بگیرید، چه به 

خوبی به زبان انگلیسی صحبت می کنید، چه خیر. خدمات سه صفر )000( 24 
ساعت در روز، 7 روز در هفته موجود می باشد و تماس با این خدمات همیشه 

رایگان است.

تلفن کنندگان ناشنوا و کم شنوا می توانند از طریق خدمات رله سراسری یا استفاده 
از TTY خود برای تماس با شماره 106 با سه صفر )000( تماس بگیرند.

FARSI

اطالعاتی که ما به آنها نیاز داریم
یکی از اپراتورهای سه صفر )000( از شما می پرسد که آیا نیاز به “پلیس 

)Police(”، “آتش نشانی )Fire(” یا “آمبوالنس )Ambulance(” دارید. وقتی 
 NSW درخواست “آمبوالنس” می کنید، ارتباط شما با یک مرکز کنترل آمبوالنس

برقرار خواهد شد. اگر دریافت کننده تماس تلفنی به دشواری شما را درک کند، 
ممکن است از شما بپرسد که ترجیح می دهید به چه زبانی صحبت کنید و برای 

تسهیل مکالمات، خدمات مترجمی شفاهی را هماهنگ خواهد کرد. 

دریافت کننده تماس تلفنی یک سری سؤال استاندارد را از شما می پرسد تا به ما 
کمک شود مناسب ترین خدمات را هر چه سریعتر هماهنگ کنیم. این سؤاالت 

شامل موارد زیر می شوند: 

آدرس دقیق وقوع موقعیت اضطراری چیست؟ �

شماره تلفنی که با آن تماس گرفته اید چیست؟ �

مشکل چیست؛ به من بگویید دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟  �

بیمار چند سال سن دارد؟ �

آیا بیمار هوشیار است؟ �

آیا بیمار نفس می کشد؟ �

بسیار مهم است که آرام بمانید و اطالعات را به وضوح فراهم کنید.

آمبوالنس NSW، خدمات بهداشتی در مواقع اضطراری را برای مردم نیوساوث ویلز فراهم می کند. چه شما در شهر، روستا یا مناطق 
دورتر زندگی کنید، ما فراهم کننده خدمات مراقبت های پزشکی در مواقع اضطراری هستیم. ما در صورت لزوم، به علت عوارض 

پزشکی تان، خدمات حمل و نقل اضطراری را نیز فراهم می کنیم. ما اطمینان حاصل می کنیم که بیماران، خدمات مراقبتی صحیح را در 
زمان و مکان صحیح دریافت می کنند.

 چگونگی تماس برای دریافت 
کمک پزشکی در مواقع اضطراری 



نکات مهم
به یاد داشته باشید آمبوالنس ها وسیله نجات جان مردم هستند و نه تاکسی.  �

تماس گرفتن با آمبوالنس برای موارد غیرضروری می تواند به بهای 
جان فردی دیگر تمام شود.

مهم است که به کودکان و مسافران از خارج یاد دهید که شماره تماس  �
برای مواقع اضطراری در استرالیا سه صفر )000( است و آدرس و 

شماره تلفن خود را نیز در اختیار آنها قرار دهید.

اگر از یک خانه، آپارتمان یا محل کار تماس می گیرید، اطمینان حاصل  �
کنید که شماره ساختمان از خیابان به وضوح قابل رویت باشد.

اگر آدرس مکان شما به دشواری پیدا می شود، از فردی بخواهید در  �
بیرون ساختمان/مکان منتظر بماند تا برای آمبوالنس دست تکان دهد یا 

هنگام شب چراغ جلوی خانه را روشن بگذارید.

اگر در ناحیه ای روستایی یا ناحیه ای که به دشواری پیدا می شود،  �
زندگی می کنید، نشانه هایی مانند “خانه زرد رنگ با نرده های آبی 

رنگ” را برای مثال، به یاد داشته باشید. 

رانندگان در جاده ها باید به آمبوالنس ها راه دهند. به محض دیدن چراغ  �
های چشمک زن یا شنیدن آژیر، باید راه را برای عبور آمبوالنس باز 
کنید. نترسید و مقررات راهنمایی و رانندگی را نقض نکنید. به طور 

کلی، به صورت ایمن به سمت چپ حرکت کنید. 

بعد از این، چه اتفاقی می افتد
تماس تلفنی را قطع نکنید. برای دریافت دستورالعمل های بیشتر پای خط بمانید.

دریافت کننده تماس تلفنی ممکن است از شما سؤاالتی اضافی بپرسد و بسته به نوع 
موقعیت اضطراری، می تواند کمک های بیشتر و توصیه های پزشکی را نیز پای 

تلفن فراهم کند.

اگر جراحت یا بیماری خطرناکی دارید، متخصصین فوریت های پزشکی سریعاً 
فرستاده خواهند شد.

اگر جراحت یا بیماری خطرناکی ندارید، ولی نیاز به کمک پزشکی دارید، 
متخصصین فوریت های پزشکی در زمانی متناسب با وضعیت شما فرستاده 

خواهند شد.

اگر نیاز به کمک پزشکی حضوری در مکان نداشته باشید، تماس تلفنی شما ممکن 
است به پرستاری ثبت شده انتقال داده شود، که می تواند توصیه هایی را پای تلفن 
فراهم کرده و شما را به ارائه دهندگان خدمات مراقبت های بهداشتی دیگر هدایت 

کند. 

هنگام انتظار برای رسیدن آمبوالنس
اطمینان حاصل کنید که مسیر به ورودی ملک تان باز است. این ممکن  �

است شامل جابجایی اشیایی مانند خودروها، گلدان ها یا مبلمان شود. 
متخصصین فوریت های پزشکی ممکن است نیاز به آن داشته باشند که 

برانکارد یا تجهیزاتی را به جایی که بیمار است ببرند.

حیوانات اهلی خود را در جایی حبس کنید. �

لباس ها یا لوازم بهداشتی که بیمار ممکن است به آنها نیاز داشته باشد را  �
در یک ساک کوچک قرار دهید.

اطمینان حاصل کنید که اطالعات زیر را برای متخصصین فوریت های  �
پزشکی آماده کرده اید: سوابق بهداشتی بیمار، داروهای معمول، آلرژی 

ها، و نیازهای خاص. 

به یاد داشته باشید که تمامی کارت های مستمری بگیران یا بهداشتی  �
مربوطه، فهرست شماره تلفن های اعضای خانواده یا دوستان و یک دسته 

کلید ملک خود را به همراه بیاورید.

از فردی بخواهید که چک کند تمامی درها و پنجره ها قفل، و لوازم برقی  �
غیرضروری، مانند شوفاژها، خاموش هستند. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد چگونگی تماس برای 
دریافت کمک پزشکی در مواقع اضطراری، لطفاً به وب 

  :NSW سایت آمبوالنس 
www.ambulance.nsw.gov.au مراجعه کنید.

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

