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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ 
ሕቶታት
ምጥላም ልቢ ንዝኾነ ሰብ፡ ኣብ ዝኮነ እዋን፡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከጋጥም ይኽእል እዩ፡ ስለዚ ድማ ኩልና ከመይ 
ጌርካ ንሂወት ዘድሕን ስጉምቲ ትወስድድ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ደውል፡ ድፋእ፡ ሾክ ድማ ዳርጋ መዓስ ናብ 
ሰለስተ ዘሮ (000) ትድውል፡ ከመይ ጌርካ CPR/ምብርባር ልቢ ትገብር፡ ከመይ ጌርካ ማሽን AED ትጥቀም 
ራሰ ምትእምማን ምህናጽ እዩ።

ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ከኣ ን ሰንሰለት ናይ ህላወ ምዝራእ የዕብን፡ እዚ ድማ ናይ ዓለም ለከ መምርሒ ምሃብ ሓገዝ ን ሃንደበታዊ 
ምጥላም ልቢ እዩ። ምጥላም ልቢ ዘጋጠሞ ናይ ሕሙም ዕድል ናይ ህላወ ምዝራእ ከኣ ብዘገርም እዩ ዝዓቢ፡ እዚ ድማ ንነፍሲ-
ወከፍ ኣብ’ዚ ሰንሰለት ስጉምቲ ዝተወስዳ እዩ። ንሰንሰለት ናይ ህላወ  ምፍላጥን ምክትታልን ከኣ ፡ሂወት ከነድሕን ንኽእል።

ምጥላም ልቢ ኣንጻር ወቕዒ ልቢ
ሕቶ፡ ምጥላም ልቢ እንታይ እዩ?

ምጥላም ልቢ ከኣ ልብኹም ብግቡእ ምጩንጓዕ ደው 
ክተብል ከላ እዩ፡ እዚ ድማ ምቁራጽ ደምን ኦክስጅንን 
ናብ ሓንጎልን ካልኦት ናውቲ ኣካላትን የስዕብ። ምጥላም 
ልቢ ዘጋጠሞ ሰብ ከኣ ውኑኡ የጥፍእን ንቡር ምስትንፋስ 
ድማ የብሉን ወይ ጠቅላላ ኩሉ የብሉን። ሹዑ ንሹዑ 
ምጥላም ልቢ ምስ ርኣኹም፡ ናብ ሰለስተ ዜሮ (000) 
ደውል፡ ቀጥታ ድማ ምብርባር ልቢ/ሲፒኣር ጀምርን 
ከምኡ ድማ ኣሎ እንተኾይኑ ማሽን AED ተጠቐም። 

ሕቶ፡ ወቕዒ ልቢ እንታይ እዩ?

ወቅዒ ልቢ ዘጋጥም ከኣ ምዕጋት መትኒ/ኣርተሪ 
ናይ ደም ድማ ናብ ጭዋዳ ናይ ልቢ ደም ከይበጽሕ 
ምዕጋት እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ ክፋል እቲ ኣኹል 
ደም ዘይረክብ ዘሎ ናይ ልብኹም ጭዋዳ ክመውት 
ይጅምር።

ምልክታት ናይ ወቕዒ ልቢ ድማ 
ከም ቃንዛ፡ ጸቕጢ፡ ክብድብድ 
ወይ ምትራር ኣብ’ዞም ዝስዕቡ 
ቦታታት የጠቃልል፡
•  ኣፍልቢ 
•  ሞንኩብ 
•  ክሳድ 
•  ኢድ (ኣእዳው) 
•  መንጋጋ
•  ሕቖ

እቶም ምልክታት ድማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለዩ 
ይኽእሉን ከምኡድማ ገለ ሰባት ድማ ጠቕላላ ቃንዛ 
ልቢ ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ። ወቅዒ ልቢ ናብ 
ምትላም ልቢ ከምርሕ ይኽእል እዩ።

ሰንሰለት ናይ ህላወ እዚ ማሕበረ ኮም ድማ ነዞም ኣርባዕተ ሊንክታት ብምትግባር ዘገርም  ካብ ናይ ምጥላም ልቢ ሂወት ምዝራእ ፍልልይ ከምጻእ ይኽእል።

ዝኮነ ካብ’ዞም ዘጠንቅቑ ምልክታት ናይ ወቕዒ ልቢ እንተዳኣ ኣለኩም ኮይኑ፡ 
ቀጥታ ናብ ሰለስተ ዜሮ (000) ደውሉ።

ፍለጥ ናብ ሰለስተ ዜሮ 
000 ደውል

ድፋእ ሾክ ኣምቡላንስ ሆስፒታል

ደውል
ድፋእ
ሾክ
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ደውል ድፋእ ሾክ
ሕቶ፡ እንታይ እዩ መቐመጢ ናይ ደውል 
ድፋእ ሾክ?

ብሽርክነት ምስ ናይ ልቢ ትካል፡ ኣምቡላንስ ቪክቶርያ 
ሓድሽ ናይ መለማመዲ መቐመጢ ናይ መበራበሪ 
ልቢ/ሲፒኣርን ከምኡ’ውን ኣውቶማቲክ ዝኮነ ግዳማዊ 
መበራበሪ ማሽን (AED) ኣማዕቢሉ ኣሎ። መቐመጢ 
ናይ ደውል፡ ድፋእ፡ ሾክ ከኣ ንዘጋጠመ ምጥላም ልቢ 

ንምፍላጥ ብ ሰለስተ ቀለልቲ 
ስጉምትታት ስጉምቲ ንምውሳድ 
ድልዉነትን ክእለትን ይሃንጽ። ናብ 
ሰለስተ ዜሮ (000) ደውሉ፡ ቀጥታ 
ድማ ምብርባር ልቢ/ሲፒኣር ጀምሩን 
ከማኡ ድማ ኣሎ ኣንተኾይኑ ግዳማዊ 
መበራበሪ ማሽን(AED) ተጠቐሙ።

ደወል ናብ ሰለስተ ዜሮ (000)
ሕቶ፡ ስለምንታይ እየ መጀመርታ ናብ 
ሰለስተ ዜሮ (000) ዝድውል?

መጀመርታ ናብ ሰለስተ ዜሮ (000) ምድዋል 
ኣገዳሲ እዩ፡ እዚ ድማ ተሓጋገዝቲ ሓካይም ክመጹ 
ንምትእምማን እዩ። ናብ ሰለስተ ዜሮ (000) ክትድውሉ 
ከለኹም፡ ተቀባል ቴለፎን ቅድሚ ኣምቡላንስ ምምጻኣ 
ንሕሙም ንምሕጋዝ መምርሕታት ክህበኩም እዩ። 
ነዞም ስጉምትታት ቀጥታ ኣብ ቦቶኦም ምጥቃም ድማ 
ንሂወት ናይ ሕሙም ንምድሓን ክሕግዝ ይኽእል እዩ።

ሕቶ፡ ስለምንታይ እዩ ተቐባሊ ጻውዒት 
ናይ ሰለስተ ዜሮ (000) ብዙሕ ሕቶታት 
ዝሓትት?

ሽዓ ተቐባል ቴለፎን ነቲ ናይ ኢመርጀንሲ ቦታን ነቲ 
ኢመርጀንሲ ዝኾነ ጉዳይን  ምስ ፈለጦ እቲ ሓበሬታ 
ናብ ምውፋር ኣምቡላንስ እዩ ዝሓልፍ። ዘዋፋር ድማ 
ነታ ኣምቡላንስ ናብ’ቲ ኢመርጀንሲ ይመርሓ።

ተቐባል ደወል ከኣ ን ተሓጋገዝቲ ሕክምና ዝኸውን 
ብዝተኻእለ መጠን ብዛዕባ’ቲ ዝሓመመ ሰብ ብዙሕ 
ሓበሬታ ንምእካብ ሕቶታት ምሕታት ክቕጽል እዩ። 
እዚ ነታ ኣምቡላንስ ኣየደንጉያን እዩ። እዚ ድማ 
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ነቲ ሕሙም 
ዝበለጸ ክንክን ክግበረሉ ከኽእል እዩ።

ኣገልግሎት ምጥፋእ ሓዊ፡ ናይ ኣምቡላንስ ቪክቶርያ 
ኮማዊ ጉጅለ መለስቲ ናይ ኢመርጀንሲ (CERT) ወይ 
ናይ GoodSAM* ሓጋዚ ድማ እቶም ናይ ፈለማ 
ወሃብቲ ምላሽ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ነቲ ልቡ 

ዝጠለሞ ሰብ እቲ ልክዕ ዝኾነ 
ክንክን ንምሃብ ሙልሙላትን 
ዕጡቓትን እዮም።

*ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ኣብ GoodSAM ረአ።

ሕቶ፡ ኣነ ነታ ኣምቡላንስ ነቲ ገዛ 
ንክትረኽቦ ከመይ ጌረ እየ ዝሕግዝ?

እንተድኣ እቲ ልክዕ ቦታ ክትሕብሩ ኪኢልኩም፡ 
እታ ኣምቡላንስ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፋ ነቲ 
ኢመርጀንሲ ክትረኽቦ እያ፡ እዚ ድማ እታ ዝቐረበት 
መሳገሪት መገዲ ወይ ድማ ምልክት ናይ ቦታ እያ 
ዝኣመሰለ የጠቓልል። 

እንተድኣ ካብ ገዛ ወጺእኩም ትገሹ ኣሊኹም ወይ 
ድማ ኣብ ገጠር ወይ ርሑቕ ቦታ ኣለኹም ኮንኩም፡ 
ቅድሚ ካብ ገዛ ምውጻእኩም ነቲ ናይ ኢመርጀንሲ + 
ኣፕ ጽዓንዎ። እዚ ድማ  ነቲ ተቐባል ቴለፎን ኣብ 
ዝኾነ ቦታ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ጂፒኤስ መራኸቢ 
ነጥብታት ክትህብዎ ከኽእለኩም እዩ። 

እንተድኣ እቲ ልቢ ምጥላም ኣብ መንበሪ ኣጋጢሙ 
ኾይኑ፡ እቲ ቁጽሪ ጎደና ከም ዝረአ፡ እቲ ማዕጾ 
ከም ዝተኸፍተን ናይ ደገ ልቺ ድማ ኣብ ለይቲ 
ከምዝተወለዐ ኣረጋግጹ። 

ንሓደ ካብ ስድራኹም ድማ እንስሳ ክኣስርን መገዲ 
ናብ ሕሙም ድማ ከጣጥሕ ሕተትዎ። እንተተኻኢሉ 
ድማ፡ ኣብ ቅድሚት ኣብ’ቲ ቦታ ንተሓጋገዝቲ ሕክምና 
ዝዛረብ ሰብ ሓዙ።
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ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር)
ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር) እንታይ እዩ?

ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር)(CPR) ከኣ ን 
cardiopulmonary resuscitation ወይ ናይ ልቢ 
መትኒ ምብርባር ተባሂሉ ይዝርዘር። ንሱ ኣፍልቢ 
ብምጽቃጥ ኦክስጅን ንዝሓዘ ደም ኣብ ሰብነት 
ንምጭንጓዕ ዝጠቅም ሜላ እዩ። ብኣድማዕነት፡ 
ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር) ስራሕ ናይ ልቢ እዩ ዝሰርሕ።

ኣድማዒ ዝኮነ ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር) 
ንምፍጻም፡
ኣብ ጥቓ ኣፍልቢ ናይ’ቲ ሰብ ትኽ ኢልኩም 
ብብርክኹም ተምበርከኹ። ኣብ ጥቓ ኣፍ ልቢ ክንዲ 
ሞንኩብ ትኸውን ፍንትት ኢልኩም ተምበርከኹ፡ 
ከብዲ ኢድኩም ኣብ ሞንጎ ኣፍ ልቢ ቀጥታ ኣብ ሞንጎ 
ጫፍ ኣጥባት ግበርዎ፡ እታ ሓንቲ ኢድኩም ኣብ ላዕሊ 
ግበርዋ ኣጻብዕኩም ድማ ዕጸውዎ። ፍትኑ፡ ኣጻብዕኩም 
ድማ ካብ ኣፍልቢ ኣልግስዎ።  ቀጥታ ብቅልጽምኩም 
ጌርኩም ናብ ልዕሊ ኣፍ ልቢ ዝበሉ፡ ኩርናዕ ኢድኩም 
ድማ ዕጸውዎ። 

ኣብ ልዕሊ ኣፍ ልቢ ቀጥታ ኣብ ሞንጎ ጫፍ ኣጥባት 
ኣጸቢቕኩም ቀቀልጢፍኩም ድፋኡ። 

ሕቶ፡ ንምንታይ እዩ ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር) 
ዘድሊ?

ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር) ክትገብሩ ከለኹም ኦክስጅን 
ዘለዎ ደም ኢኹም ብ ኣካላት ኣቢልኩም ናብ ሓንጎልን 
ካልኦት ናውቲ ኣካላት ትጭንጉዑ ዘለኹም። ክሳብ 
ተሓጋገዝቲ ሕክምና ዝመጹን ዝትክእኹምን ድማ ነዚ 
ዋሕዚ ደም ምዕቃብ ኣድላዪ እዩ። 

ሕቶ፡ ስለምንታይ እዩ ኣፍ ልቢ ክትደፍእ 
ከለኻ ኣእዳው ትኽ ዝብል?

ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር) ኣድካሚ እዩ። ነቲ ኣፍ 
ልቢ ድማ ኣእዳውኩም ትኽ ኣቢልኩም እንተድኣ 
ደፊእኩም/ነፊሕኩም፡ ንክብደት ናይ ላዕለዋይ 
ክፍሊ ኣካላትኩም ኢኹም ክትጥቀሙ ስለዚ ከኣ 
ቀሊልን ብዙሕ ዘየድክምን ኮይኑ ክትረኽብዎ 
ኢኹም። ኣብ ጎንኹም ሰብ ደው ኢሉ እንተድኣ ኣልዩ 
ኮይኑ፡ ክሕግዘኩምን ምስ ደኸምኩም ነቲ ሲፒኣር 
ከብርየኩምን  ሕተትዎ ኢኹም። ኣእዳው ኣብ ኣፍልቢ 
ምግባር ብምቕጻል፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ደኸመ ድማ 
ክሳብ ተሓጋገዝቲ ሕክምና ዝመጹ ተበራረዩ።

ሕቶ፡ ስለምንታይ ኢዩ ኣብ ሲፒኣር ትንፋስ 
ምሃብ ተሪፉ?

ናይ ኣፍ ንኣፍ ትንፋስ ምሃብ  ከኣ ምጥላም ልቢ ምስ 
ኣጋጠመ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዕንቅፋት ምጅማር ናይ 
ሲፒኣር ናይቶም ኣብ ጥቓኹም ንዘለዉ ሰባት እዩ። 
እቶም ናይ ምብርባር ልቢ ፍሉጣት ናይ ዓለም ትካላት 
* Compression only CPR /*ምድፋእ/ምጭባጥ 

ዘሎዎ ሲፒኣር ጥራይ ይድግፉ፡ 
ምኽንያቱ እዚ ናይቲ ምሳኹም ደው 
ኢሉ ዘሎ ሰብ ናይ ሲፒኣር መጠን 
የዕቢ ከም ሳዕቤኑ ድማ መጠን ህላዌ 
ትንፋስ ካብ ምጥላም ልቢ ውን ከምኡ። ነዚ ዕንቅፋት 
ምእላይ ድማ ንሲፒኣር ኣቃሊልዎ። እዚ ድማ  ውጺኢት 
ጥዕና ኣብ ዋጋዕዳጋ ብዘይ ምእታው እዩ።

*Compression only CPR /ምድፋእ/ምጭባጥ ዘሎዎ ሲፒኣር 
ጥራይ ድማ መግለጺ ናይ ኣፍ ንኣፍ ትንፋስ ምሃብ ዘይብሉ ሲፒኣር 
ንምግላጽ ዝተዋህበ ሓረግ እዩ።

ሕቶ፡ ስለምንታይ እዩ ትርግታ ልቢ 
ምዕቃን ተሪፉ?

ቅድሚ ሲፒኣር ምጅማርካ ትርግታ ልቢ ምርካብ 
ኣድላዪ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ኣብ ኣጸጋሚ እዋን ትርግታ 
ልቢ ምርካብ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ከም’ዚ 
ምግባር ድማ ወሳኒ ግዜ ከጥፍእ ይኽእል እዩ። እቲ 
ሰብ ዉኑኡ ምጥፉኡን ዘይስተንፍስ ምህላዉ ምፍላጥ 
ድማ ዝያዳ ዘተኣማምን እዩ። ትርግታ ልቢ ኣብ ዘለዎ 
ሰብ ሲፒኣር እንተድኣ ጀሚርካ፡ ዝኾነ ጉድኣት ክትገብር 
ኣዝዩ ዘይመስል እዩ። እንተደኣ ተደናጊርካ ሲፒኣር 
ምጅማር ይበልጽ ካብ ዘይምጅማር።

ሕቶ፡ ኣፍ ከፊትካ መእተዊ ኣየር ናጻ 
ምህላዉ ከተረጋግጸሉ ትኽእል ዝቐለለ 
መገዲ ኣሎ ዶ?

ተቐባል ቴለፎን መእተዊ ኣየር ናጻ ምህላዉ ከተረጋግጽ 
እንተድኣ ሓቢሩካ፡ ሓንቲ ኢድ ኣብ ግምባር ሕሙም 
እታ ሓንቲ ድማ ዓባይ ዓባይቶኣ ኣብ ሞንጎ ታሕተዋይ 
ከንፈርን መንከስን  ግበርዎ። ነቲ መንከስ ድማ ብ 
ሓባሪት ኣጻብዕ ብታሕቲ ሓዝዎ ቀስ ኢልኩም ነቲ ኣፍ 
ፍንቅቕ ኣብልዎን ኣብ ውሽጢ ድማ ርኣዩ። ነቲ ናይ 
ንፋስ ትቦ ምድፋእ ንምውጋድ እተን ዝተረፋ ኣጻብዕ 
ጨቢጥኩም ከተሕዝወን ጽቡቕ እዩ።

ሕቶ፡ ነቲ መእተዊ ኣየር ምስ ፈተሽኩም 
እቲ ዝሓመመ ሰብ መግቢ ወይ ካልእ ነገር 
ኣብ ኣፉ እንተድኣ ኣለዎ ኮይኑ ኸ?

ምስ ተቐባል ቴለፎን ብምምኽኻር፡ መግቢ ወይ 
ድማ ካልእ ነገር ኣብ ኣፍ እንተዳኣ ሃልዩ፡ መጀመርታ 
ቀስ ጌርኩም ነቲ ዝሓመመ ሰብ ናብ’ቲ ካልእ ገጽ 
ገምጥልዎ፡ ሽዑ ንርእሱ ንድሕሪት ኣቕንዕ ኣብልዎን 
ነቲ ኣብ ኣፉ ዘሎ ድማ ኣውጽእዎን። እዚ ድማ እቲ 
ዝሓመመ ሰብ እንተድኣ ጥሒሉ ኮይኑ ኣገዳሲ እዩ። 
እንተድኣ ምልክታት መግብን ፈሳስን ኣለዉ ኮይኖም 
እቲ መሕለፊ ኣየር ድማ ኣብ ገለ ደረጃታት ክረአን 
ክኽፈትን ኣለዎን። ሓንሳብ መሕለፊ ኣየር ምስ 
ተኸፍተ፡ ሲፒኣር  ንምጅማር ነቲ ዝሓመመ ሰብ 
ብሕቑኡ ክኸውን ገልብጥዎ። ዘክር ተቐባል ቴለፎን 
ክመርሓካ እዩ።
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ዝቕጽል ብዛዕባ ምብርባር ልቢ (ሲፒኣር)
ሕቶ፡ እቲ ሕሙም ኣርተፍሻል ስኒ 
እንተሊዎ’ኸ?

ሕሙም ኣርትፍሻል ስኒ እንተዳኣ ኣሊዎ ኾይኑ እሞ 
ኣብ ቦቶኦም እንተዳኣ ኣልዮም ኮይኖም፡ ምልጋሶም 
ኣየድልን እዩ። ኮይኑግን፡ እንተዳኣ እቲ ኣርትፍሻል ስኒ  
ናብ ድሕሪት ናብ ጎሮሮ ወጺኡ ኮይኑ፡ ብዝተኻእለ 
መጠን ተቐላጢፍኩም ኣልግስዎም። እቲ ኣርትፊሳል 
ስኒ ናብ ግዳም እንተድኣ ወጺኡ ግደፎ። 

ሕቶ፡ ከመይ ጌርካ ኣብ ህጻን ምብርባር 
ልቢ (ሲፒኣር) ተካይድ?

እቲ ሜላ ወይ ተክኒክ ብመሰረቱ ሓደ እዩ። ንህጻናት 
(ክሳብ 1 ዓመት ዝዕድሚኦም) ንርእሶም ኣብ ጸፊሕ 
ግበርዎን ኣፍልቦም ድማ ብልክተ ኣጻብዕቲ ኣብ 
ማእከል ኣፍልቦም ድፍእዎ። እንተድኣ ብተቐባል 
ቴለፎን ተሓቢርኩም፡ ንልክቲኡ ኣፍን ኣፍንጫን 
ብኣፍኩም ሸፊንኩም ጌርኩም ቅሩብ ትንፋስ ሃብዎ። 
ንትሕቲ 10 ዓመት ቆሉዑ፡ ኣብ ክንዲ ክልተ ኢድ ሓንቲ 
ኢድ ተጠቐሙን ናይ ተቐባል ተለፎን መምርሒታት 
ድማ ተቐበሉን።

ሕቶ፡ ኣነ እንዳ ጸቐጥኩ ከለኹ ናይ’ቲ 
ዝሓመመ ሰብ መሰንገለ ክሰብር ይኽእል ዶ?

እወ፡ ሲፒኣር እንዳገበርካ መሰንገለ ናይ ምስባር 
ኣጋጣሚ ኣሎ። እዚ ግን ዘይንቡር ኣይኮነን። እንተድኣ 
መሰንገለ ከም ዝሰበርኩም ኮይኑ ተሰሚዑኩም፡ ናይ 
ኢድኩም ቦታ ዳግም ርኣይዎ እምበር ደው ኣይተብሉ። 
እቲ ዝሓመመ ሰብ እንተድኣ ተበራቢሩ ዝተሰብረ 
መሰንገለ ክሓዊ ይኽእል እዩ። 

ሕቶ፡ መዓስ እየ ሲፒኣር ደው ዘብል?

ተሓጋገዝቲ ሓካይም ምስ መጹን ንሶም ድማ ንዓኹም 
ክትክኡ ምስ ተዳለዉን ወይ ድማ እቲ ዝሓመመ ሰብ 
ባዕሉ ከስተንፍስ ምስ ጀመርን ጥራይ ሲፒኣር ደው 
ኣብሉ፡ ነፍሲወከፍ  ሲፒኣር ዝተገብረላ ደቒቕ ንህላወ 
እቲ ዝሓመመ ሰብ ለውጢ ከተምጽእ ትኽእል እያ፡ 
ከምኡድማ ሓደጋ ናይ ሓንጎል ምዕናውን ወይ ድማ 
ሙማትን ከማን ተጉድል እያ። 

ሕቶ፡ ኣነ ሲፒኣር ብትኽክል እንተድኣ ጌረ 
እቲ ዝሓመመ ሰብ ምስትንፋስ ክጅምር 
ክጽበ ይኽእል ዶ ወይ ድማ ቅድሚ 
ኣምቡላንስ ምምጻኣ ክሓዊ ይኽእል ዶ?

ሲፒኣር ን ሕሙም ግዜ እዩ ዝህቦ። ኣብ ኣዝዩ ውሑድ 
ኣጋጣሚ ጥራይ ሓደ ምጥላም ልቢ ዘጋጠሞ ሰብ 
ወዝቢ ምስትንፋስ ክጅምር ዝኽእል። ኮይኑግን፡ 
ምሳኹም ደው ኢሎም  ዘለዉ ሰባት ኣብ ማእከል ሰብ 
ማሽን መበራበሪት/AED እንተድኣ ተጠቒሞም 

ቅድሚ ተሓጋገዝቲ ሓካይም 
ምምጸኦም፡ ናይቲ ዝሕከም ሰብ 
ኩነታት ክልወጥ ይኽእል። ነቲ 
ተቐባል ቴለፎን ንገርዎ መምርሒታቱ 
ድማ ተኸተሉ። 

ሕቶ፡ እቲ ዝሕከም ሰብ ኣብ ዓራት ወይ 
ድማ ኣብ ሰድያ እንተድኣ ኮይኑ ኸ?

ነቲ ዝሕከም ሰብ ኣብ ትርር ዝበለ ባይታ ግበርዎ። ኣብ 
ሉስሉስ ባይታ ሲፒኣር ምግባር ውጺኢታዊ ኣይኮነን።  
ኣድማዒ ሲፒኣር ንምግባር ዉኑኡ ኣጥፊኡኡ ኣብ ሰድያ 
ወይ ኣብ ማኪና ረፋዕ ኢሉ ዘሎ ሰብ ኣብ ትርር ዝበለ 
ባይታ ምቕማጡ ከድሊ እዩ። ዘክሩ፡ ምስ ዘየስተንፍስ 
ዘሎ ሰብ ብምንጽጻር፡ ቁስሊ ዋጋ የብሉን።

ሕቶ፡ ናብ ባይታ ከውርዶ ኣይክእልን፡ 
ከመይ ጌረ እየ ዝገብሮ?

ምስ ሕጽረታትካ ዝክኣለካ ግበር-ካብ ስቕ ምባል ገለ 
ምግባር ይበልጽ። ዘሎካ ነዝዒ ናይ ወጥሪ/ኣድረናሊን 
ከኣ ሲፒኣር ንምግባር ናብ ባይታ ንምውራድ 
ከፍቅደልካ ይኽእል እዩ። ሕክምናዊ ሓገዝ ምስ በጽሑ፡ 
ንሳቶም ካብ ባይታ ከተንስእኹም ክሕግዝኹም 
ክኽእሉ እዮም።

ሕቶ፡ ኣብ ምፍጻም ሲፒኣር እንታይ ሕጋዊ 
ጉዳያት ክመጸኒ ይኽእል?

ቀዳማይ ረዲኤት ወይ ሲፒኣር ብምሃብ ዘሎ ሓደጋ ናይ 
ምኽሳስ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ 
ብኸምዚ ናይ ዝተኸሰሰ ዝተሓበረ ጉዳያት የሎን።
ኣብ ቪክቶርያ (ከምኡ’ውን ናይ ኣውስትራልያ ዞባታትን 
ግዝኣታትን) ናይ ሕያዋይ ሳምራዊ/ good Samaritan 
ሕግታት ነቶም ኣብ እዋን ኢመርጀንሲ ወይ ሓደጋ 
ሓገዝ ዝሃቡ፡ ዝመኽሩ ወይ ድማ ብጽቡቕ ፍቓድ 
ዝሓለዩ ሰባት ይከላኸል እዩ።
ብመሰረት ኣዋጅ በደላት፡ ሕጋዊ ምክልኻል ካብ 
ሲቪላዊ ተሓታትነት ዝምልከት ድማ እንተድኣ፡
•  እቲ ዝሓመመ ሰብ ተጎዲኡ ኮይኑ ወይ ድማ ኣብ 

ሓደጋ መጉዳእቲ ወይ ሞት ዘሎ መሲሉ።
•     እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ድማ ብቅኑዕ ሓሳብ እዩ 

ዝዓዪ ከምኡድማ ሓገዝ ብምብርካቱ ድማ ዝኾነ 
ገንዘባዊ ዓስቢ ድማ ኣይጽበን እዩ።

እዞም ሕግታት ድማ ሰባት ኣብ ኢመርጀንሲ ክሕግዙ 
እንተድኣ መጺኦም፡ ነቲ ቅንዕና ዝመልኦ ናይ ሓገዝ 
ፈተነኦም ከምዘይሕተቱ ከረጋግጸሎም ይደሊ፡እዚ ድማ  
እቲ ውጺኢት ብዘየገድስ እዩ። 
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ግዳማዊ ኣውቶማቲክ መበራበሪ/ Automated 
External Defibrillators (AEDs)
ሕቶ፡ ግዳማዊ ኣውቶማቲክ መበራበሪ/ 
Automated External Defibrillators 
(AEDs) እንታይ እዩ?

(AED s) ኣውቶማቲክ መሳርሒታት ኮይኑ፡ ኣብ እዋን 
ምጥላም ልቢ እዩ ነታ ናይ ዝሓመመ ሰብ ልቢ ናብ 
ንቡር ዕዮ ንምምላስ ሾክ ንምግባር/ንምብርባር 
ዝዝውተር። (AEDs) ናይ ልቢ ህርመት ይምርምርን 
ኣድላዪ እንተኾይኑ ጥራይ ድማ ሾክ ይገብርን

ሲፒኣር፡ ምስ ምዝውታር AED ብሓባር ኮይኖም ድማ ኣብ 
ወሳኒ ደቓይቕ ቅድሚ ተሓጋገዝቲ ሓካይም ምምጸኦም፡ 
ናይ ሕሙም ዕድል ምንባር ብዘገርም የዕብዩ። AED 
እንተድኣ ዘየለ ኮይኑ፡ ክሳብ ኣምቡላንስ ናይ ተሓጋገዝቲ 
ሓካይም ትመጽእን ዝትክእኹምን ሲፒኣር ቀጽሉ።

AED ኣሎ እንተኾይኑ፡ ኣብ ጎንኹም ደው ኢሉ ዘሎ ሰብ 
ንስኹም ሲፒኣር እንዳገበርኩም ከምጽኣ ልኣኽዎ። ን AED 
ድማ ናብ ላዕለዋይ ኣፍልቢ ናይ የማናይ ላዕለዋይ ሸነኽ 
ኣቕሪብኩም ኣቐምጥዋ፡ ን AED ክፈትዋን መምርሒታት 
ድማ ተኸተሉ። ርግጸኛ እንተዘይኮንኩም ተቐባል ቴለፎን 
ኣጠቓቕማ AED ክሕግዘኩም እዩ። 

ሕቶ፡ መዝገብ AED 
እንታይ እዩ?

ኩሎም AEDs ከኣ ኣብ መዝገብ ናይ 
AEDs ክምዝገቡ ኣለዎም፡ 
registermyaed@ambulance.vic.gov.au። 
 እዚ ድማ ንተቐባል ሰለስተ ዘሮ (000) ኣብ ጥቓ 
ምጥላም ልቢ ዘጋጠሞ ሰብ AEDs ክሪኢን ኣብ 
ጎንኹም ደው ዝበሉ ሰባት ድማ ክመርሖምን ከኽእሎ 
እዩ። ወነንቲ AED ድማ ን 24 ሰዓታት ንመዓልቲ 
ናቶም AEDs ንህዝቢ ክኸፍትዎ ይተባብዑ እዮም። እዚ 
ድማ ኣብ’ቲ ኮም ንዘለው ምጥላም ልቢ ዘጋጠሞም 
ሕሙማት ናይ ምንባር ዕድሎም የዕብዮ እዩ። እንተድኣ 
AEDs ዘይተመዝጊቦም ኮይኖም፡ ተቐባል ቴለፎን ናይ 
ሰለስተ ዜሮ (000) ን ኣብ ጎንኹም ደው ኢሎም ዘለው 
ሰባት ክመርሖም ኣይክኽእል እዩ። 

እንተድኣ AEDs ተመዝጊቦም ኮይኖም ከምኡድማ 
ኣብ ኢመርጀንሲ ድማ ኣብ ጥቕሚ ዊዒሎም ኮይኖም፡ 
ብድሕሪ’ዚ ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ነቲ AEDs ክርእዮ 
እዩ፡ እዚ ድማ ካልእ ሂወት ከድሕን ድሉው እንተኾይኑ 
ንምርግጋጽ እዩ።

ዝኾነ ሰብ AED ክጥቀም ይኽእል። ዝኾነ ስልጠና ኣየድልን እዩ።

ምድሓን ሂወት ናይ ሓባር ስራሕ እዩ
ሕቶ፡ ናይ ተለፎን ጻውዒት፡ ሲፒኣርን 
ምጥቃም AED ኣብ ሓደ ግዜ ከመይ 
ጌርኩም ትቆጻጸርዎ?

ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ከኣ ስድራቤታት ን ሰለስተ ዜሮ 
(000)ንምርካብ ብገመድ ኣልቦ ወይ ድማ ሞባይል 
ቴለፎን ክጥቀሙ ይመክር። ቴለፎን ዓው ኣብልዋ፡ 
ናብ’ቲ ሕሙም ድማ ውሰድዋ ካብኡ ድማ ንመምርሒ 
ናይ ተቐባል ቴለፎን ተኸተሉ። 

ሞባይል ቴለፎን እንተድኣ ዘይብልኩም ኮይኑ፡ 
መምርሕታት ክትሰምዑ ትኽእሉን ካብኡ ድማ ተለፎን 
ኣቐሚጥኩም ነቲ መምርሕታት ክትገብርዎ ትኽእሉ። 
ካብኡ ድማ ንዝቕጽል መምርሒታት ድማ ናብ’ታ 
ቴለፎን ተመለሱ። 

ከም ኣማራጺ፡ ካልእ ሰብ ኣሎ እንተኾይኑ ነቲ 
መምርሒታት ድማ ካብ ተቐባል ቴለፎን ናባኹም 
ከሕልፎ ይኽእል እዩ። ዕጸዉዋ እንተዘይ ኢልኩም 
ንተቐባል ቴለፎን ኣይትዕጸውዎ። መስመር ቴለፎን 
ክፉት ምግዳፍ ድማ ተመሊስኩም ከተረጋግጹ ወይ 
ድማ ንዝኾነ ለውጢ ኣብ ኩነታት ናይ ዝሓመመ ሰብ 
ክትሕብርዎ  ከኽእለኩም እዩ። 

ኣምቡላንስ ድማ መስመር ቴለፎን 
ክፉት ብምግፉ ኣይክትደናጎን 
እያ- ዘክሩ፡ ዝኾነ ሲፕኣር ድማ ካብ 
ዘይምግባር ይሓይሽ።

ሕቶ፡ GoodSAM እንታይ እዩ?

ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ን GoodSAM ኣብ 2018 
ኣታኣታትይዎ። ንሱ ናይ ሂወት መድሓኒ ኣፕ ኮይኑ 
ን ምዝጉባት ዝኾኑ እኹላት ሰባት ድማ ኣብ ጥቖኦም 
ዘለው ምጥላም ልቢ ዘጋጠሞም ሰባት የተሓሕዞም/
ኮነክት ይገብሮም። እዚ ኣፕ ድማ ምስ ሰለስተ 
ዜሮ (000) ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚድማ ንኣምቡላንስ 
ቪክቶርያ ኣብ ቦቶኦም ኮይኖም ናይ GoodSAM 
ሓገዝቲ ኣብ ወሳኒ ደቓይቕ ኣብ ኢመርጀንሲ ሓገዝ 
ክህቡ የኽእሎም፡ ኣዚ ከኣ እታ ኣምቡላንስ እንዳመጸት 
እዩ። GoodSAM ሕጂ ንዝኾነ ሲፒኣር ክገብርን AED 
ክጥቀም ዝተኣማመንን ፍቓደኛ ዝኾነን እኹል ሰብ 
ክፉት እዩ።
ካብ ምጅማር GoodSAM ኣብ 2018፡ ሂወት ብዙሓት 
ጎረባብቲ፡ ኣጋይሽን የዕሩኽን ብሰንኪ ተግባራት ናይ 
GoodSAM ሓገዝቲ ድማ ዲሒኑ እዩ።

https://registermyaed.ambulance.vic.gov.au/
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ኣባልነት ኣምቡላንስ ቪክቶርያ
ሕቶ፡ ናይ Centrelink Pensioner 
ፍቓዳትን ናይ ክንክን ጥዕና ካርድታት ናይ 
ኣምቡላንስ መጓዓዝያ ይሽፍኑ ድዮም?

ካርድ ናይ ጥሮታ ፍቓድ ወይ ካርድ ናይ ጥዕና ክንክን 
ዝሓዙ ዝግበኦም ብቑዓት ቪክቶራውያን ድማ ኣብ 
ሙሉእ ኣውስትራልያ ናጻ ናይ ኣምቡላንስ ሸፈነ 
ይረኽቡ።

ኣብ ኩሎም ጉዳያት ድማ መጓዓዝያ ናብ ዝቐረበን 
ናብ’ቲ ቀንዲ ግቡእ ሕክምናዊ መሳለጥያ እዩ ዝውሃብ፡ 
ብሕክምና ድማ ክጥለብ ኣለዎ።

ገለ ግድፈታት ኣለዉ፡

•  መጓዓዝያ ካብ ናይ ግሊ መሳለጥያ ክንክን ጥዕና 
(እዚ ናይ ግሊ መሳለጥያ ድማ ነቲ ዋጋ ናባኹም 
ከሕልፎ ክመርጽ ይ |}_=ኽእል እዩ)።

•  ናይ ኮመንወልዝ ናይ ሲነርስ ካርድ ናይ ኣምቡላንስ 
ኣገልግሎታት ኣይሽፍንን እዩ።

•  ን ማሕበራውን ን ዝምችእ ምኽንያታትን 
ዝዝውተር መጓዓዝያ (ከም ምምራጽ ናይ ገዛእ 
ርእስኹም ቦታ ናይ ሕክምና)።

•  ካልእ ኣካል ክኸፍል ሓላፍነት ኣለዎ (ከም TAC ናይ 
ስራሕ ሸፈነ)

ኣባልነት ናይ ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ድማ ናትኩም ፋንድ 
ክሽፍነልኩም ምስ ዘይክእል ክሕግዘኩም ቅሩብ እዩ። 

ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ከኣ ኣብ ኣዋን ጉዕዞ መርትዖ ናይ 
ዝተፈቅደልኩም መሰል ክሓትት እዩ። ስለ’ዚ ድማ ቅብሊት 
ክትውሃቡ ትኽእሉ ኢኹም። ን ኣምቡላንስ ቪክቶርያ 
ምውካስን መርትዖ ምቅራብን ከድልየኩም እዩ።

እዚ ካርድ ድማ ኣብ እዋን መጓዓዝያ ቫሊድ ክኸውን 
ኣለዎ ወይ ቅብሊት ድማ ሓላፍነት ናይ ዝምልከቶ ሰብ፡ 
ሆስፒታል ወይ ዝኸፍል በዓል መዚ ክኸውን እዩ፡ እዚ 
ድማ ከም’ቲ ኣብ ናይ ኣምቡላንስ ክፍሊት መምርሒ 
ተዘርዚሩ ዘሎ እዩ።

ሕቶ፡ ንናይ ኣምቡላንስ ዋጋ 
ካብ ናተይ ናይ ብግለይ ናይ 
ጥዕና ገንዘብ ድዩ ዝሽፈን።
ናይ ግሊ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ውሃብቲ ድማ ናይ’ቲ 
ብኦኦም ዝሽፈንን ዘይሽፈንን ናቶም ስምምዓትን 
ኩነታትን  የዋድዱ።

ደስ ዘይብል ድማ፡ ንሕና መዓልታዊ ኣባላት ናይ ግሊ 
ናይ ጥዕና ፋንድ ነዚ ኣገልግሎት ተጠቒሞም ንርኢ እሞ 
ስለዚ ድማ ናይ’ቲ ፋንድ ስምምዓትን ኩነታትን ድማ 
ኣብ ፍሉይ ኩነታት ከም ናይ ኣምቡላንስ መጓዓዝያ 
ወይ ድማ ናይ ዘይ ኢመርጀንሲ መጓዓዝያ ንዖኦም 
ዘይሽፍን ኮይኑ ይጸንሕ።

ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ከኣ እኹል ናይ ኣምቡላንስ ሸፈነ 
እንተልይኩም ንምውሳን ናትኩም ፋንድ ክትውከሱ 
ይምሕጸነኩም። ዝያዳ ሓበሬታን ዝርዝር መወከስን 
ድማ ከም መምርሒ ኣብ FAQs/ዝደጋገሙ ሕቶታት 
ኣብ’ዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ፡ 
ambulance.vic.gov.au/membership

ሕቶ፡ ከመይ ኣበለ እየ ኣባል ኣምቡላንስ 
ቪክቶርያ ዝኸውን?

ብዙሓት መገድታት ኣለው ክትኣትዉሉ ትኽእሉ፡
ኦንላይን፡ ambulance.vic.gov.au

ቴለፎን፡ 1800 64 84 84 (ናይ ተርጎምቲ 
ኣገልግሎታት ኣሎ)
መልእክቲ፡ ናይ መመልከቲኹም ፎርም ከኣ ናብ 
ኣምቡላንስ ቪክቶርያ ልኣኽዎ፡ ቁ/ሳ/ፖስታ 278፡ 
South Melbourne VIC 3205
ፖስታ ኣውስትራልያ: ናይ መመልከቲ ፎርሙኹም 
ውሰዱን ኣብ መኽፈሊ ሰደቓ ድማ ኣብ ዝኾነ ናይ 
ኣውስትራልያ ጨንፈር ፖስታ ክፈሉን።
መመልከቲ ፎርማት ድማ ካብ ናይ ኣምቡላንስ 
ኢክቶርያ ወብሳይት ክወርድ ይኽእል ወይ ድማ 
ብቴለፎን ብ 1300 366 141 ክሕተት ይኽእል።

https://www.ambulance.vic.gov.au/membership/
https://www.ambulance.vic.gov.au/
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ዝቕጽል እንታይ እሎ?
ሕቶ፡ መቀመጢ ናይ ደውል፡ ድፋእ፡ ሾክ ኣበይ ክረክብ ይኽእል?

ኣብ ቪክቶርያ ትነብሩ እንተዳኣ ኣለኹም ኮንኩም ከምኡድማ ነቲ ብዘይ ሰርቲፊኬት ዝግበር መደብ ደውል፡ ድፋእ፡ 
ሾክ ኣብ ኮምኩም ክትመልክዎ እንተዳኣ ደሊኹም፡ ብክብረትኩም ን 
community.engagement@ambulance.vic.gov.au. ተወከሱ።

ሕቶ፡ መቀመጢ ናይ ደውል፡ ድፋእ፡ ሾክ  ከ ንሰርትፊኬት ናይ ደውል፡ ድፋእ፡ ሾክ ዝደሊ 
ሰብ ከ ይሰማማዕ ድዩ?

ኣይፋል፡ኣቲ ንሰብ ንሞያዊ ሓላፍነት ክኸውን ዝደልዮ ወረቀት ዘለዎ ስልጠና ኣይጥዕምን እዩ። ንወረቀት ዘለዎ 
ስልጠና፡ ብኽብረትኩም ናይ ቦታኹም ወሃቢ ቀዳማይ ረዲኤት ተወከሱ።

ነዚኤን ዘክሩ....

ደውል ድፋእ ሾክ
ኪድኪድ

ቀጽልቀጽል!!
ሓገዝ ድማ 

ይመጽእ ኣሎ

mailto:community.engagement%40ambulance.vic.gov.au?subject=

