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Pagtawag ng tulong  
Ang mga pang-emergency na medikal na tulong ay 
nangangailangan ng kagyat na atensyon. Kabilang sa mga 
halimbawa ng pang-emergency na medikal ay:

 � biglang pagkabagsak
 � masakit ang dibdib
 � nahihirapan sa paghinga
 � biglang pamamanhid ng o pagkaparalisa ng mukha, 

braso o binti
 � pagkabali ng mga buto
 � di-maampat na pagdudugo
 � iba pang mga seryosong kalagayan
 � mga aksidente sa sasakyan

Napakamahalagang dapat alam mo kung paano ang 
pagtawag ng tulong kapag may taong malubhang napinsala 
o nangangailangan ng kagyat na medikal na tulong. Sa isang 
pang-emergency na medikaI na pangangailangan, dapat mong 
tawagan ang Tatlong Zero [Triple Zero (000)] mahusay man o 
hindi ang pagsasalita mo ng Ingles. Ang serbisyong Triple Zero 
(000) ay gumagana ng 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang 
linggo at palaging walang-bayad. 

Ang mga Bingi at mahina-ang-pandinig ay makakatawag sa 
Triple Zero (000) gamit ang National Relay Service o gamitin 
ang iyong TTY para i-dial ang 106. 

TAGALOG

Anong impormasyon ang kakailanganin 
namin
Itatanong ng opereytor ng Triple Zero (000) kung alin ba ang 
kailangan mo ‘Police’, ‘Fire’ o ‘Ambulance’. Kapag hiniling 
mo ang ‘Ambulance’(Ambulansya), ikokonekta ka sa Sentro 
ng Kontrol ng NSW Ambulance (NSW Ambulance Control 
Centre). Kung ang tagasagot ay nahihirapang umintindi sa 
iyo, maaaring magtanong ito kung anong wika ang gusto mo 
at mag-aareglo ng taga-interprete sa telepono para maging 
maayos ang pag-uusap ninyo. Itatanong ng tagasagot sa 
telepono sa iyo ang mga karaniwang tanong para matulungan 
kaming i-organisa ang pinakanababagay na serbisyo sa lalong 
madaling panahon. Kabilang sa mga tanong ay:

 � Ano ang iksaktong lugar ng emergency?
 � Ano ang numero ng teleponong ginagamit mo?
 � Ano ang problema, sabihin mo sa akin ang iksaktong 

pangyayari?
 � Ano ang edad ng pasyente?
 � May malay-tao ba ang pasyente?
 � Humihinga ba ang pasyente?

Mahalagang maging kalmado ka at magbigay ng maliwanag 
na impormasyon.

Ang NSW Ambulance ay nagdudulot ng pang-emergency na mga serbisyo sa kalusugan para 
sa mga taga-New South Wales. Nagdudulot kami ng pang-emergency na pangangalagang 
medikal maging nakatira ka man sa lungsod, kabukiran o rehiyonal. Nagdudulot din kami ng 
pang-emergency na paghahatid kung kinakailangan ninyo dahil sa inyong medikal na kalagayan. 
Tinitiyak namin na ang mga pasyente ay makakakuha ng tamang pagkakaalaga, sa tamang oras 
at sa tamang lugar.

Paano ang pagtawag ng  
pang-emergency na tulong medikal



Mga mahahalagang pabalita
 � Tandaan, ang mga ambulansya ay para sa mga 

pagsagip ng buhay at hindi ito mga taksi (taxi). Ang 
pagtawag sa ambulansya ng mga kondisyong hindi 
kailangan ay maaaring ikamatay ng isang taong siyang 
lalong may pangangailangan.

 � Mahalagang turuan ang mga bata at bisitang taga-
ibayong dagat na ang pandagliang numerong 
tinatawagan sa Australya ay Tatlong Zero (000), pati na 
ang iyong lugar na tinitirhan at numero ng telepono.

 � Kung tumatawag magmula sa bahay, apartment o lugar 
ng negosyo, tiyakin na ang numero ng gusali ay nakikita 
sa kalsada.

 � Kung ang iyong lugar ay nasa mahirap-hanaping-sulok, 
magpaabang ng isang tao sa labas para kawayan ang 
ambulansya o iwanang nakabuhay sa gabi ang ilaw sa 
labas ng bahay.

 � Kung ang iyong tinitirhang lugar ay nasa kabukiran o 
lugar na mahirap hanapin, tandaan ang mga markadong 
lugar katulad halimbawa ng ‘may dilaw na kulay na 
bahay na kulay asul ang bakod’.

 � Ang mga nagmamaneho ng sasakyan sa daan ay 
dapat magbigay daan sa mga ambulansya. Kapag 
nakita mo ang mga kumikislap na ilaw o marinig ang 
tunog ng sirena, kailangan kang tumabi para makadaan 
ang ambulansya. Huwag magtataranta o lumabag sa 
trapiko. Sa pangkalahatan, maingat na tumabi lang sa 
bandang kaliwa ng daan. 

Ano ang susunod na mangyayari
Huwag ibababa ang telepono. Manatili sa linya para sa 
karagdagang mga instruksyon.
Ang tagasagot ng telepono ay maaaring magtanong pa sa 
iyo ng mga karagdagang tanong at maaari ring magbigay ng 
dagdag na pag-alalay at medikal na pagpapayo sa telepono 
depende kung ano ang emergency.
Kung ang nangyayari ay pinsala o sakit na nakakamatay, kaagad 
na magpapadala ng mga paramediko (paramedics).
Kung wala ka namang nakakamatay na pinsala o sakit, 
ngunit kailangan ang medikal na pagtulong, magpapadala ng 
paramediko (paramedic) sa naaangkop na oras depende sa 
iyong pangangailangan.  
Kung hindi mo kailangan ang medikal na tulong sa mismong 
lugar mo, ang iyong tawag ay ililipat sa isang rehistradong 
nars (nurse) na makapagbibigay ng payo habang nasa 
telepono at ituturo sa iyo ang mga matatawagang tagadulot ng 
pangangalaga sa kalusugan. 

Kapag naghihintay sa pagdating ng 
ambulansya

 � Tiyakin na may maluwag na madadaanan sa pagpasok 
sa iyong lugar. Maaaring kailanganing ilipat ang mga 
bagay tulad ng mga sasakyan, mga nakapasong halaman 
o muwebles. Ang paramedics ay maaaring kailangang 
magdala ng isang ‘stretcher’ o kagamitan papunta sa lugar 
ng pasyente. 

 � Ikulong ang anumang mga alagang hayop.
 � Maglagay sa isang maliit na bag ng anumang mga bagay 

na pandamit o kagamitang pambanyo na kakailanganin ng 
pasyente.

 � Tiyakin na mayroon ka nitong mga sumusunod na 
nakahandang impormasyon para sa paramedic: ulat ng 
kalusugan ng pasyente, ang regular na iniinom na mga 
gamot, mga alerdyi (allergies) at anumang mga natatanging 
pangangailangan. 

 � Tandaang dalhin ang naaangkop na mga kard ng pensyon o 
pangkalusugan (health card), listahan ng mga matatawagang 
telepono para sa pamilya o mga kaibigan at mga susi sa 
bahay.

 � Ipa-tsek sa isang tao na nakasarado ang mga bintana at 
pinto at nakasarado ang daluyan ng kuryente ng anumang 
mga elektrikal na gamit sa bahay kagaya ng pampainit 
(heater).

Para sa karagdagang impormasyon kung paano 
ang pagtawag ng pang-emergency na medikal 
na tulong, mangyaring bisitahin ang website ng 
NSW Ambulance: www.ambulance.nsw.gov.au

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

