
Her Viktoryen 1300 60 60 
24'e sahiptir

ambulance.vic.gov.au

NURSE-ON-CALL (GÖREVE HAZIR HEMŞİRE), kendini İngilizce olarak 
rahat ifade edemeyen arayanlar için tercümanlık hizmetlerine erişim 
sağlar.

İşitme veya konuşma bozukluğu olanlar için de National Relay Service 
aracılığıyla erişim hizmeti mevcuttur. TTY kullanıcıları 133 677'yi 
aramalıdır. Internet aktarımlı kullanıcılar www.relayservice.com.au 
adresine gider

NURSE-ON-CALL hakkında daha fazla bilgi için  
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call adresini ziyaret edin

Bu yayını, erişilebilir formatta almak istiyorsanız, lütfen 1300 
366 356 numaralı telefondan veya gerektiğinde National 
Relay Service 13 36 77 aracılığıyla +613 9603 9900 numaralı 
telefondan Information Victoria'yı arayın.
Bu belge aşağıdaki linkten PDF olarak indirilebilir:  
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

Günün 24 saati, telefonda sağlık bilgileri 

ambulance.vic.gov.au

1300 60 60 24

1300 60 60 24

Victoria Hükümeti'nin bir sağlık girişimi 
olup, günün 24 saati, haftanın 7 günü, 
lisanlı bir hemşire tarafından, telefonda, 
acil, tıbbi uzman tavsiyesi verilen bir 
hizmettir.

Victoria'nın her yerinden, yerel bir çağrı 
ücreti karşılığında, 1300 60 60 24'ü arayın*
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bu yayının hiçbir kısmı hiç bir şekilde çoğaltılamaz

Ambulance Victoria 
PO Box 2000 
Doncaster Vic 3108 
T 03 9840 3500 

Acil durumlarda Triple Zero'yu (000) arayın

Ambulance Üyeliği  
1800 64 84 84



Tıbbi tavsiye ve fazlası
NURSE-ON-CALL, ayrıca, bölgenizdeki sağlık hizmetleriyle ilgili 
bilgiler veya diğer telefon yardım hatlarının numaraları gibi 
sağlıkla ilgili diğer bilgileri de verebilir.

NURSE-ON-CALL, tüm Viktoryenlere, profesyonel tıbbi tavsiyenin, 
gece veya gündüzün herhangi bir saatinde, sadece bir telefon 
uzaklığında olduğunu bilmenin huzurunu verir.

1300 60 60 24
Her saniye, her dakika ve günün 24 saati, Viktoryenlerin 
hizmetinde.

*Cep telefonlarından gelen aramalar için daha yüksek bir 
ücretlendirme yapılabilir

Bize ihtiyacınız 
olduğunda yanınızdayız 
NURSE-ON-CALL (GÖREVE HAZIR HEMŞİRE), bakım ve 
profesyonel tıbbi tavsiye alabilmeniz için, gün boyunca, lisanlı 
bir hemşire ile doğrudan iletişim halinde olmanızı sağlar. Acil 
durumlar için her zaman Triple Zero'yu (000) aramalısınız, 
ancak diğer zamanlarda NURSE-ON-CALL, tıbbi tavsiye için 
en iyi seçim olabilir. 

Örneğin, aşağıdaki durumlarda arayabilirsiniz:

 ► Siz ya da bakımını üstlendiğiniz biri, kendini iyi hissetmiyorsa

 ► Gece yarısı ise ve tıbbi yardım almanız gerekip  
gerekmediğinden emin değilseniz

 ► Evden uzaktaysanız veya tıbbi yardımdan çok uzaktaysanız

 ► Sadece bölgenizdeki sağlık hizmetleri hakkında tavsiye veya 
bilgi almak istiyorsanız.

Sağlıkla ilgili herhangi bir konuyu görüşmek için NURSE-ON-
CALL'u aramaktan çekinmeyin. Victoria'nın her yerinden, yerel 
bir çağrı ücreti karşılığında, kolay bir şekilde 1300 60 60 24'ü 
arayın*

Tıbbi tavsiye almak için 
aradığımda ne olur?
Aşama 1 –   Lisanslı bir hemşire, çağrınıza cevap verecek ve bazı 

basit bilgiler alacaktır.

Aşama 2 –        Hemşire, sonra size belirtiler ve sağlığınızla ilgili diğer 
konular hakkında bir dizi soru soracaktır.

Aşama 3 –   Aramanın sonunda hemşire, kendi başınıza 
yapabileceğiniz çareler önerebilir, bir GP (pratisyen 
hekim) ile iletişime geçmenizi tavsiye edebilir veya 
durumunuzun çok ciddi olması durumunda çağrınızı 
Triple Zero'ya (000) aktarır. 

Hemşirelerin, belirtileriniz hakkında tam bir tanı 
koymadığını unutmayın.

Hemşireler, mevcut olan en güncel sağlık bilgilerinden 
faydalanarak, aradığınız konu hakkında size en iyi 
tavsiyelerde bulunur.

Elbette, verdiğiniz tüm bilgiler gizli tutulur ve kayıtların 
güvenliği tam olarak sağlanır.

Acil veya hayati 
tehlike oluşturan 
durumlarda 
her zaman 
Triple Zero'yu 
(000) aramanız 
gerekmektedir


