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  واطلب اإلسعاف000في حاالت  الطوارئ اتصل على الرقم 
IN AN EMERGENCY DIAL 000 AND ASK FOR AMBULANCE 

 
 متى يجب علي  أن أستدعي اإلسعاف؟

WHEN SHOULD I CALL FOR AN AMBULANCE? 
 

 :في الحاالت الطارئة
o واطلب اإلسعاف000لى الرقم إذا احتجت لعالج طبي مستعجل اتصل ع . 
o  االتصال باإلسعاف في الحاالت الطارئة التي تتطل ب رعاية طبية مستعجلةدائم اعليك . 

 
 :أمثلة من الحاالت الطبية الطارئة

o االنهيار المفاجئ 
 ألم الصدر •
 صعوبة التنفس •
 حادث سيارة أو دراجة •
 آسر العظم •
 نزف خارج عن نطاق السيطرة •

 
إذ أن . ال تهلع وال تقد السيارة بنفسك إلى المستشفى.  لطلب اإلسعاف000المستعجلة من المهم للغاية أن تتصل على الرقم في الحاالت الطبية 

األشخاص الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم إلى المستشفيات وهم في حالة طبية مستعجلة ينتهي بهم المطاف غالب ا بطريقة محزنة، حيث أنهم ال 
 .ط لخطر اإلصابات الخطيرة بل يعرضون سالمة آل اآلخرين الذين يكونون على الطرقات للخطر أيض ايعرضون أنفسهم فق

وهم يحضرون معهم معدات حديثة للتعامل مع الحاالت الطارئة وإلنعاش . إن موظفي اإلسعاف اختصاصيون صحيون تلقوا تدريب ا رفيع المستوى
إنقاذ الحياة وهم في موقع الحالة الطارئة ويستمرون في ذلك وهم في طريقهم مع المريض إلى حياة المرضى، فيبدأون بالعالج الذي يؤدي إلى 

 .المستشفى
ال تجزع، وال تنتهك قواعد . على مستخدمي الطريق إعطاء حق الطريق لإلسعاف فور سماعهم بوق سيارة اإلسعاف أو رؤية أضوائها الوامضة

 .لمطلوب عموم ا هو أن تنتقل بصورة آمنة إلى يسار الطريقا. السير، إذ أن ذلك قد يعق د األمور أآثر
 

 النقل في الحاالت غير الطارئة
o  فيما يتعلق بالنقل في الحاالت غير الطارئة يمكن اإلعداد لحضور عربة إسعاف بقيام أحد الموظفين المصرح لهم في المستشفى أو عيادة

 .الطبيب أو في أي مرفق صحي آخر باتخاذ ترتيبات لذلك
وقد يكون ذلك . في هذه الحاالت يجري ات خاذ الترتيبات لنقلك باإلسعاف إذا لم تكن حالتك تسمح لك برآوب سيارة خاصة أو المواصالت العامة

 .بإرسال سيارة من إسعاف االستجابة للحاالت الطارئة أو خدمة نقل المرضى تبع ا للحالة الطبية المعنية
 

 استخدام حم الة في الحاالت غير الطارئةأمثلة من النقل بواسطة اإلسعاف ب
o اإلدخال إلى المستشفى من المنزل 
 اإلخراج من المستشفى إلى المنزل •
 النقل بين المستشفيات •
 النقل إلى دور التمريض ومنها •
 النقل إلى المراآز التخصصية والتشخيصية ومنها •
 نقل المرضى إلى خدمة اإلسعاف الطائر أو المطارات ومنها •
 .ين بحاجة لعالج في يوم واحدالمرضى الذ •


