1300 60 60 24
Услуга NURSE-ON-CALL (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПОЗИВ)
омогућава приступ тумачу за особе које не говоре добро
енглески.
Приступ је омогућен и оним особама које имају оштећен
слух или говорну ману преко Националне службе за
пренос говора. Корисници телепринтера треба да позову
133 677. Корисници интернета треба да иду на страницу
www.relayservice.com.au
За више информација о услузи NURSE-ON-CALL,
посетите www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call
Ако желите да примите ову публикацију у приступачном
формату, Службу за информације државе Викторија
на број 1300 366 356 или +613 9603 9900 користећи
Националну службу за пренос говора 13 36 77 ако је
потребно.
Овај документ је доступан у ПДФ формату:

www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

Ако је у питању хитан случај, назовите
Три нуле (000)
Чланство хитне помоћи
1800 64 84 84

Сваки Викторијанац има
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здравствена иницијатива владе
Викторије, је телефонска услуга у којој
регистрована медицинска сестра
пружа тренутне, стручне савете о
здрављу 24 сата дневно, 7 дана у
недељи.
Позовите 1300 60 60 24 по цени
локалног позива из било ког места у
Викторији*

Ова публикација је заштићена ауторским правом. Ниједан део
ове публикације не може репродуковати било која страна осим уз
писмено одобрење Ambulance Victoria

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

ambulance.vic.gov.au

1300 60 60 24
Информације о здрављу путем телефона 24 сата на дан.

ambulance.vic.gov.au

Шта се дешава када позовем
да тражим савет о здрављу?
1. Корак – Регистрована медицинска сестра ће вам се јавити
и узети основне податке.
2. Корак – Затим ће вам сестра поставити низ питања о
вашим симптомима и о другим стварима које се
тичу вашег здравља.
3. Корак – На крају разговора, сестра може да вам препоручи
како да водите бригу о себи, да вам саветује да
се обратите лекару опште праксе или у случају да
је ваше стање веома озбиљно, да пребаци ваш
позив на Три нуле (000).
Имајте на уму да медицинске сестре не постављају
потпуну дијагнозу на основу ваших симптома.
Медицинске сестре су упознате са најновијим
здравственим информацијама и дају вам савете
високог квалитета о теми у вези које зовете.
Наравно, све информације које дате остају
поверљиве и записи су потпуно сигурни.

Ми смо ту кад
вам требамо
Услуга NURSE-ON-CALL (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПОЗИВ)
вас директно повезује са регистрованом медицинском
сестром од које ћете добити стручне здравствене савете
24 сата на дан. За хитне случајеве, увек треба да назовете
Три нуле (000), али и за друге случајеве услуга NURSE-ONCALL може бити ваш најбољи избор за добијање савета о
здрављу.
На пример, можете да зовете када:
► Се Ви или неко кога негујете се не осећате добро

Здравствени савети и више
од тога
Сервис NURSE-ON-CALL може такође да вам пружи и
друге информације у вези здравља као што су подаци о
здравственим службама у вашем крају или бројеви других
телефонских линија за помоћ.
Сервис NURSE-ON-CALL свим грађанима Викторије пружа
сигурност зато што они знају да стручне савете о здрављу
могу да добију само једним телефонским позивом у било које
доба дана или ноћи.

► Је ноћ, а нисте сигурни да ли треба да тражите
медицинску помоћ
► Сте далеко од куће или сте далеко од здравствене
установе
► Вам једноставно треба савет или информација о
здравственим услугама у вашем крају.
Не устручавајте се да назовете сервис NURSE-ON-CALL
да поразговарате о било чему што је везано за здравље.
Једноставно позовите 1300 60 60 24 из било ког места у
Викторији по цени локалног позива*

1300 60 60 24
На располагању Викторијанцима, 60 секунди сваког минута,
60 минута сваког сата, 24 сата дневно.
*Позиви са мобилних телефона могу да буду наплаћени по
вишој тарифи

За хитне случајеве
или ситуације кад
је неком угрожен
живот, увек треба
да позовете Три
нуле (000)

