1300 60 60 24
Програмата NURSE-ON-CALL (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПОВИК)
нуди пристап до толкувачки услуги за јавувачите кои не го владеат
добро англискиот јазик.
Пристап се обезбедува и за лицата кои имаат оштетен слух или
пречки во говорот преку Службата за обезбедување телефонска
комуникација на лицата со оштетен слух и говор (National
Relay Service). Корисниците на TTY треба да се јават на 133 677.
Корисниците на Internet relay (IRC) треба да пристапат на www.
relayservice.com.au
За повеќе информации за NURSE-ON-CALL,
посетете ја веб-страницата www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/
nurse-on-call
Доколку сакате да ја добиете оваа публикација во достапен
формат, јавете се во Информативната служба на Викторија
(Information Victoria) на 1300 366 356 или на +613 9603 9900
со користење на Службата за обезбедување телефонска
комуникација на лицата со оштетен слух и говор (National Relay
Service) на 13 36 77, доколку е неопходно.
Овој документ е достапен во PDF формат:
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

За итни случаи, јавете се на 000
Претплатници на итната медицинска служба
1800 64 84 84

Секој жител на Викторија има
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здравствена иницијатива на Владата на
Викторија, односно телефонска служба
којашто обезбедува брзи и стручни
здравствени совети од лиценцирани
медицински сестри, 24 часа на ден, 7 дена во
неделата.
Јавете се на 1300 60 60 24 по цена на
локален повик од кој било дел на Викторија*

Оваа публикација е заштитена со авторски права. Ниту еден дел од
оваа публикација не смее да се репродуцира на ниту еден начин
без писмена дозвола од Итната медицинска служба на Викторија
(Ambulance Victoria)
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1300 60 60 24
Здравствени информации преку телефон 24 часа на ден.

ambulance.vic.gov.au

Што се случува кога ќе се јавам
за да добијам здравствен совет?
Чекор 1 – Повикот ќе биде примен од лиценцирана
медицинска сестра и таа ќе ви земе некои основни
податоци.
Чекор 2 – Потоа, медицинската сестра ќе ви постави низа
прашања за вашите симптоми, како и за други
работи поврзани со вашето здравје.
Чекор 3 – На крајот од разговорот, медицинската сестра
може да ви предложи начини на кои може да се
грижите за себе, може да ве советува да се јавите
кај вашиот матичен лекар, или ако вашата состојба
е многу сериозна, да ве префрли на бројот за итни
случаи (000).
Треба да знаете дека медицинските сестри не
поставуваат целосна дијагноза за вашите симптоми.
Медицинските сестри ги користат најновите
здравствени информации што се достапни и ви
даваат совети со најдобар квалитет во однос на
темата за која што сте се јавиле.
Се разбира, сите податоци што ќе ги дадете се
чуваат во доверливост и записите се целосно
безбедни.

Ние сме таму кога сме
ви потребни
Програмата NURSE-ON-CALL (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
НА ПОВИК) директно ве поврзува со лиценцирана
медицинска сестра која може да ви обезбеди внимателни
и стручни здравствени совети во кое било време. За
итни случаи, секогаш треба да се јавите на 000, но во кое
било друго време, NURSE-ON-CALL можеби е најдоброто
решение за добивање здравствени совети.

Здравствени совети, и друго
NURSE-ON-CALL, исто така, може да ви даде други
здравствени информации, како на пример, податоци за
здравствените служби во вашата област или телефонските
броеви на другите телефонски служби за информации.
NURSE-ON-CALL им овозможува на сите жители на Викторија
да бидат спокојни затоа што знаат дека за да добијат стручни
здравствени совети треба само да се јават на телефон, во
кое било време од денот или ноќта.

На пример, може да се јавите кога:
► Вие или некој за кого се грижите не се чувствувате добро
► Среде ноќ е и не сте сигурни дали треба да побарате
лекарска помош
► Не сте дома или се наоѓате далеку од најблиското
место каде можете да добиете лекарска помош
► Само сакате да добиете совети или информации за
здравствените услуги во вашата област.
Слободно јавете се на NURSE-ON-CALL за да разговарате
за каков било здравствен проблем. Едноставно јавете се
на 1300 60 60 24 од кој било дел на Викторија по цена на
локален повик*

1300 60 60 24

Достапно за жителите на Викторија, во секои 60 секунди од
минутата, во секои 60 минути од часот, 24 часа на ден.

*Повиците од мобилен телефон може да бидат наплатени по
повисока тарифа

За итни случаи или
животозагрозувачки
ситуации, секогаш
треба да се јавите
на 000

