1300 60 60 24
NURSE-ON-CALL (Pielęgniarka na zawołanie) zapewnia dostęp do
usług tłumacza ustnego dla rozmówców nieznających dobrze języka
angielskiego.
Usługa jest również dostępna dla osób z upośledzeniem słuchu lub
mowy za pośrednictwem National Relay Service (Krajowej Usługi
Przekazu). Użytkownicy TTY (dalekopisów) powinni dzwonić pod nr
133 677. Użytkownicy przekaźników internetowych powinni wejść na
stronę www.relayservice.com.au
Więcej informacji na temat usługi NURSE-ON-CALL znajdziesz
na stronie www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call
Jeśli chcesz otrzymać tę publikację w łatwo dostępnej formie,
zadzwoń do punktu Informacji stanu Wiktoria pod numer 1300 366
356 lub +613 9603 9900, korzystając, w razie takiej potrzeby, z usługi
National Relay Service 13 36 77.
Dokument jest dostępny w formacie PDF:
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

W nagłym wypadku dzwoń pod numer
alarmowy Triple Zero (000)
Przynależność do usługi pogotowia
ratunkowego
1800 64 84 84

Każdy mieszkaniec Wiktorii ma

©Ambulance Victoria 2019

Inicjatywa zdrowotna rządu stanu Wiktoria
to usługa telefoniczna, która zapewnia
natychmiastową, fachową poradę zdrowotną
dyplomowanej pielęgniarki, 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu.
Dzwoń pod numer 1300 60 60 24
(koszt rozmowy jak za lokalne połączenie) z
dowolnego miejsca na terenie stanu Wiktoria*

Publikacja jest chroniona prawem autorskim. Żadna część niniejszej
publikacji nie może być powielana w jakikolwiek sposób, bez pisemnej
zgody podmiotu Ambulance Victoria.

Ambulance Victoria
PO Box 2000
Doncaster Vic 3108
T 03 9840 3500
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1300 60 60 24
Informacje zdrowotne udzielane przez telefon
24 godziny na dobę.

ambulance.vic.gov.au

Co się stanie, gdy zadzwonię
po poradę zdrowotną?
1 krok – Dyplomowana pielęgniarka odpowie na Twój telefon i
poprosi Cię o podanie kilku podstawowych danych.
2 krok – Następnie pielęgniarka zada Ci szereg pytań
dotyczących Twoich objawów i innych kwestii
zdrowotnych.
3 krok – P
 od koniec rozmowy pielęgniarka może zasugerować
sposób, w jaki możesz zadbać o swoje zdrowie,
poradzić skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym lub,
w przypadku, gdy Twój stan zdrowia jest bardzo poważny,
przenieś połączenie na numer Triple Zero (000).
Należy pamiętać, że pielęgniarki nie stawiają pełnej
diagnozy objawów.
Pielęgniarki udzielają najwyższej jakości porad
dotyczących tematu, o który pytasz, korzystając z
najaktualniejszych dostępnych informacji zdrowotnych.

Jesteśmy obecni, gdy
nas potrzebujesz
Usługa NURSE-ON-CALL (Pielęgniarka na zawołanie)
umożliwia Ci bezpośredni kontakt z dyplomowaną
pielęgniarką, która udziela zawodowej porady zdrowotnej
przez całą dobę. W nagłych przypadkach należy zawsze
dzwonić pod numer alarmowy Triple Zero (000), ale w innych
sytuacjach NURSE-ON-CALL może być najlepszym wyborem
porady zdrowotnej.
Na przykład, możesz zadzwonić, jeżeli:
► Ty lub osoba, którą się opiekujesz, źle się czuje.
► Jest środek nocy i nie wiesz, czy powinieneś szukać pomocy
medycznej
► Jesteś z dala od domu lub z dala od pomocy medycznej.
► Potrzebujesz porady lub informacji o usługach zdrowotnych
w Twojej okolicy.
Zachęcamy do dzwonienia pod nr NURSE-ON-CALL w celu
omówienia wszelkich kwestii związanych ze zdrowiem.
Wystarczy zadzwonić pod numer 1300 60 60 24 z dowolnego
miejsca w Wiktorii (koszt rozmowy jak za lokalne połączenie)*.

Wszystkie podane informacje pozostają poufne, a zapisy
są w pełni bezpieczne.

Porady zdrowotne i nie tylko
NURSE-ON-CALL może również dostarczyć innych informacji
związanych ze zdrowiem, takich jak szczegółowe informacje o
usługach zdrowotnych w Twojej okolicy lub numery innych linii
pomocy telefonicznej.
NURSE-ON-CALL zapewnia spokój wszystkim mieszkańcom
stanu Wiktoria, ponieważ o każdej porze dnia i nocy mają dostęp
do profesjonalnej porady zdrowotnej, za pośrednictwem zwykłej
rozmowy telefonicznej.

1300 60 60 24

Usługa dostępna dla mieszkańców stanu Wiktoria, 60 sekund
każdej minuty, 60 minut każdej godziny, 24 godziny na dobę.

*Połączenia z telefonów komórkowych mogą być naliczane po
wyższej stawce

W nagłych
wypadkach lub
w sytuacjach
zagrażających życiu,
należy zawsze
dzwonić pod numer
Triple Zero (000)

