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அவசர மருத்துவ
உதவிக்கு எவ்வாறு அழைப்பது
NSW ஆம்புலன்ஸ் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மக்களுக்கு அவசர சுகாதார சேவைகளை வழங்குகிறது.
நீங்கள் ஒரு பெருநகரத்தில�ோ, கிராமப்புறத்தில�ோ, அல்லது பிராந்தியப் பகுதியில�ோ வாழ்ந்தாலும்
நாங்கள் அவசர மருத்துவ ஆதரவுதவிகளை அளிக்கிற�ோம். உங்கள் மருத்துவ நிலை காரணமாகத்
தேவைப்பட்டால் அவசர ப�ோக்குவரத்து வசதியையும் நாங்கள் அளிக்கிற�ோம். ந�ோயாளிகள்
ஆதரவை, உரிய நேரத்தில், சரியான இடத்தில் பெறுவதை நாங்கள் உறுதிசெய்கிற�ோம்.

உதவிக்கு அழைத்தல்

மருத்துவ அவசர நிலைகளுக்கு விரைவான கவனம்
தேவைப்படுகிறது. மருத்துவ அவசரநிலைகளின்
எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கும்:
 திடீரெனச் சரிந்து விழல்
 நெஞ்சு வலி
 மூச்சுத் திணறல்
 திடீர் உணர்வின்மை அல்லது முகம், கை அல்லது
காலில் பக்கவாதம்
 முறிந்த எலும்புகள்
 கட்டுப்படுத்த முடியாத இரத்தப்போக்கு
 பிற கடுமையான மருத்துவ நிலைமைகள்
 ம�ோட்டார் வாகன விபத்துக்கள்
யார�ோ ஒருவர் கடுமையாகக் காயப்பட்டால் அல்லது அவசர
மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டால் உதவிக்கு எவ்வாறு
அழைப்பது என்பதை அறிந்திருப்பது மிகவும் முக்கியமாகும்.
மருத்துவ அவசரநிலைகளில், உங்களால் ஆங்கிலம் நன்றாக
பேச முடியும�ோ, இல்லைய�ோ எப்படியானாலும், நீங்கள்
மூன்று பூஜ்ய (000) சேவையை (Triple Zero Service) அழைக்க
வேண்டும். மூன்று பூஜ்ய (000) சேவை 24 மணி நேரமும்,
வாரத்தில் 7 நாட்களும், எப்போதும் கட்டணமின்றிக்
கிடைக்கும்.
காது கேளாதவர்களும் தெளிவாகக் கேட்க இயலாதவர்களும்
‘தேசிய ரிலே சேவை’ வழியாக ‘மூன்று பூஜ்ய’த்தை (000)
அழைக்கலாம் அல்லது 106 -ஐ அழைக்க உங்கள் TTY ஐப்
பயன்படுத்தலாம்.

எங்களுக்கு என்ன தகவல் தேவைப்படும்

மூன்று பூஜ்ய(000) த�ொலைபேசி இணைப்பாளர் உங்களுக்கு
‘காவல்துறை’ (Police), ‘தீயணைப்புப் படை’ (Fire) அல்லது
‘ஆம்புலன்ஸ்’ (Ambulance) தேவையா என்று கேட்பார்.
நீங்கள் ‘ஆம்புலன்ஸ்’ -ஐ கேட்கும்போது, நீங்கள்
ஒரு ‘NSW ஆம்புலன்ஸ்’ கட்டுப்பாட்டு மையத்துடன்
இணைக்கப்படுவீர்கள். அழைப்பை எடுப்பவருக்கு
உங்களைப் புரிந்துக�ொள்வதில் சிரமம் இருந்தால்,
நீங்கள் பேச விரும்பும் ம�ொழியை அவர்கள் கேட்கலாம்,
அத்துடன் தகவல்தொடர்புக்கு வசதியாக த�ொலைபேசி
ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளரை ஏற்பாடு செய்யலாம்
மிகவும் ப�ொருத்தமான சேவையை விரைவாக ஏற்பாடு
செய்ய எங்களுக்கு உதவ அழைப்பை எடுப்பவர்
வழக்கமாய்க் கேட்கப்படும் கேள்விகளை உங்களிடம்
கேட்பார். இந்த கேள்விகளில் பின்வருவன அடங்கும்:
 அவசர நிலை நிகழ்ந்துள்ள துல்லியமான முகவரி
என்ன?
 நீங்கள் அழைக்கும் த�ொலைபேசி எண் என்ன?
 என்ன பிரச்சினை, மற்றும் என்ன நடந்தது என்று
சரியாகச் ச�ொல்லுங்கள்.
 ந�ோயாளியின் வயது என்ன?
 ந�ோயாளி சுய-நினைவில் இருக்கிறாரா?
 ந�ோயாளி சுவாசிக்கிறாரா?
நீங்கள் அமைதியாக இருக்கவேண்டும் அத்துடன்
தகவல்களைத் தெளிவாகக் க�ொடுக்கவேண்டும் என்பது
முக்கியமாகும்.

அடுத்து என்ன நடக்கும்
அழைப்பை எடுப்பவர் உங்களிடம் கூடுதலான கேள்விகளைக்
கேட்கலாம், அத்துடன் அவசரநிலையைப் ப�ொறுத்து
த�ொலைபேசியில் மேற்கொண்ட உதவி மற்றும் மருத்துவ
ஆல�ோசனைகளையும் வழங்க முடியும்.
உங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான காயம் அல்லது ந�ோய்
இருந்தால், துணைநிலை மருத்துவப் பணியாளர்கள் உடனடியாக
அனுப்பப்படுவார்கள்.
உயிருக்கு ஆபத்தான காயம் அல்லது ந�ோய் இல்லாமலிருந்து
உங்களுக்கு மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டால், உங்கள் நிலைக்குப்
ப�ொருத்தமான கால கட்டத்தில் துணைநிலை மருத்துவப்
பணியாளர்கள் அனுப்பப்படுவார்கள்.
நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் உங்களுக்கு மருத்துவ உதவி தேவையில்லை
என்றால், உங்கள் அழைப்பு பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு செவிலியருக்கு
மாற்றப்படலாம், அவரால் உங்களுக்கு த�ொலைபேசியில் ஆல�ோசனை
வழங்க முடியும் அத்துடன் மாற்று சுகாதார சேவை வழங்குநர்களிடம்
உங்களை அனுப்பலாம்

முக்கியமான உதவிக் குறிப்புகள்
 உயிர்களைக் காப்பாற்றுவதே ஆம்புலன்ஸ்கள்



ஆம்புலன்ஸ் வரும் வரை காத்திருக்கும்போது
 உங்கள் வீட்டின் நுழைவாயில் பாதையில் தடை ஏதும்









இல்லாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள். கார்கள்,
பானைத் தாவரங்கள் அல்லது தளபாடங்கள் ப�ோன்ற
ப�ொருள்களை நகர்த்த வேண்டிய தேவை எற்படலாம்.
துணைநிலை மருத்துவப் பணியாளர்கள் ந�ோயாளி இருக்கும்
இடத்திற்கு ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் அல்லது உபகரணங்களை
எடுத்துச் செல்ல வேண்டியிருக்கலாம்.
எதாவது செல்லப்பிராணிகள் இருந்தால் வெளியே
வராதவாறு அவற்றை அடைத்து வையுங்கள்.
ந�ோயாளிக்குத் தேவையான எந்தவ�ொரு ஆடை அல்லது
ஒப்பனைப் ப�ொருள்களையும் ஒரு சிறிய பையில் வைக்கவும்.
துணைநிலை மருத்துவப் பணியாளர்களுக்காகப் பின்வரும்
தகவல்கள் உங்களிடம் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள்: ந�ோயாளியின் சுகாதாரப் பதிவு, வழக்கமாக
உட்கொள்ளும் மருந்துகள் மருந்து, ஒவ்வாமை மற்றும் சிறப்புத்
தேவைகள்.
அனைத்துத் த�ொடர்புடைய ஓய்வூதியம் அல்லது சுகாதார
அட்டைகள், குடும்பம் அல்லது நண்பர்களுக்கான த�ொடர்பு
எண்களின் பட்டியல் மற்றும் உங்கள் வீட்டின் சாவிக்
க�ொத்து ஆகியவற்றைக் க�ொண்டுவருவதை நினைவில்
வைத்திருக்கவும்.
எல்லாக் கதவுகளும் ஜன்னல்களும் பூட்டப்பட்டுள்ளன
அத்துடன் ஹீட்டர்கள் ப�ோன்ற , தேவையற்ற மின்
சாதனங்கள் அணைக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை
உறுதிப்படுத்த யாராவது ஒருவரை ச�ோதனை செய்யச்
ச�ொல்லவும்.









வாகனங்களின் ந�ோக்கம், அவை டாக்சிகள் இல்லை என்பதை
நினைவில் க�ொள்ளுங்கள். அவசரமில்லாத நிலைமைகளுக்கு
ஆம்புலன்ஸை அழைப்பது இன்னொருவருடைய உயிர்
இழப்பிற்குக் காரணமாகக்கூடும் .
ஆஸ்திரேலியாவில் அவசரகால உதவிக்கு அழைக்க
வேண்டிய த�ொலைபேசி எண் மூன்று பூஜ்யம் (000)
என்பதையும், அத்துடன் உங்களுடைய முகவரி மற்றும்
த�ொலைபேசி எண் ஆகியவற்றையும் உங்களுடைய
குழந்தைகளுக்கும் வெளிநாட்டு வருகையாளர்களுக்கும்
ச�ொல்லிவைக்க வேண்டியது அவசியம்.
ஒரு வீடு, அபார்ட்மெண்ட் அல்லது வர்த்தக முகவரியிலிருந்து
அழைத்தால், கட்டிட எண் தெருவில் இருந்து தெளிவாகத்
தெரியுமாறு இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
நீங்கள் கண்டுபிடிக்கச் சிரமமான இடத்தில் இருந்தால்,
ஆம்புலன்ஸின் கவனத்தை ஈர்க்க யாராவது கட்டிடம் /
இருப்பிடத்திற்கு வெளியே காத்திருக்க வேண்டும், அல்லது
இரவில் முன் மின்-விளக்கை எரிய விடுங்கள்.
நீங்கள் ஒரு கிராமப்புறத்தில் அல்லது கண்டுபிடிப்பதற்கு
சிரமமான பகுதியில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால்,
எடுத்துக்காட்டாக, ‘நீல நிற வேலியிட்ட மஞ்சள் வீடு’ ப�ோன்ற
இட அடையாளங்களைச் ச�ொல்லவேண்டும் என்பதை
நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்
சாலைப் பயனர்கள் ஆம்புலன்ஸ்களுக்கு வழி விட்டுக்
க�ொடுக்க வேண்டும். ஒளிரும் விளக்குகளைப் பார்த்தவுடன்
அல்லது சைரனைக் கேட்டவுடன், ஆம்புலன்ஸ் கடந்து செல்ல
நீங்கள் வழி விட வேண்டும். பீதி அடைய வேண்டாம் அல்லது
ப�ோக்குவரத்து விதிகளை மீற வேண்டாம். ப�ொதுவாக,
பாதுகாப்பாக இடது பக்கமாய் ஒதுங்குங்கள்.

அவசர மருத்துவ உதவியை எவ்வாறு அழைப்பது
என்பது பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களுக்கு,
தயவுசெய்து ‘NSW ஆம்புலன்ஸின் வலைத்தளத்தைப்
பார்வையிடவும்: www.ambulance.nsw.gov.au

