
Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως οδηγός µόνο υπό τον όρο ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Οχηµάτων της ΝΝΟ δεν θα έχει καµία 
ευθύνη που προκύπτει λόγω οποιουδήποτε προσώπου χρησιµοποιώντας ή στηριζόµενο στις πληροφορίες και αν προκαλεσθούν λόγω 
οποιουδήποτε λάθους, αµελής πράξης, παράλειψης ή διαστρεύλωσης των πληροφοριών ή αλλιώς. 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε απευθυνθείτε: 
Ambulance Service of New South Wales 
Locked Bag 105, Rozelle NSW 2039 
Τηλέφωνο: (02) 9320 7777: Φαξ: (02) 9320 7800 
Γραµµή άµεσης επικοινωνίας καταγγελιών 24 ώρες/7 ηµέρες: 1800 269 133 (µόνο αγγλικά) 
Ή επισκεφτείτε τον ιστοχώρο µας www.ambulance.nsw.gov.au 
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ 000 ΚΑΙ 
ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 

 

 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ; 
WHEN SHOULD I CALL FOR AN AMBULANCE? 
 
Σε µια έκτακτη ανάγκη: 

• Αν χρειάζεστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη τηλεφωνήστε στο 000 και ζητείστε ένα ασθενοφόρο. 
• Πρέπει να καλείτε ΠΑΝΤΑ ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί επείγουσα 

ιατρική φροντίδα. 
 
Παραδείγµατα των ιατρικών έκτακτων αναγκών περιλαµβάνουν: 

• Ξαφνική κατάρρευση 
• Θωρακικός πόνος 
• ∆υσκολία αναπνοής 
• Ατύχηµα οχήµατος/µοτοσυκλέτας 
• Σπασµένα κόκκαλα 
• Ανεξέλεγκτη αιµορραγία 

 
Στις επείγουσες ιατρικές καταστάσεις είναι σηµαντικότατο να τηλεφωνάτε στο 000 για ασθενοφόρο, µην 
πανικοβάλεστε ή οδηγάτε στο νοσοκοµείο οι ίδιοι. Οι άνθρωποι που οδηγούν οι ίδιοι στο νοσοκοµείο για 
επείγουσες ιατρικές καταστάσεις έχουν συχνά πάθει ατύχηµα, διακινδυνεύοντας όχι µόνο να τραυµατιστούν 
περισσότερο, αλλά επίσης να τραυµατίσουν και άλλα άτοµα στο δρόµο. 
 
Οι υπάλληλοι των ασθενοφόρων είναι ιδιαίτερα εκπαιδευµένοι ιατρικοί επαγγελµατίες. Φέρνουν στον ασθενή 
σύγχρονο εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης και τεχνητής αναπνοής και αρχίζουν τη αγωγή διάσωσης επί τόπου, 
καθώς επίσης και τη συνεχίζουν κατά τη διαδροµή στο νοσοκοµείο. 
 
Οι οδηγοί θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα µόλις ακούν τη σειρήνα ή βλέπουν να αναβωσβήνουν φώτα. 
Μην πανικοβάλλεστε ή παραβιάζετε τους κανόνες κυκλοφορίας. Αυτό µπορεί να καταστήσει τα πράγµατα 
χειρότερα. Γενικά κινηθείτε ακίνδυνα προς το αριστερά. 
 
Μεταφορά µη-έκτακτης ανάγκης: 
Για τη µεταφορά µη-έκτακτης ανάγκης, µπορεί να οργανωθεί να έρθει ασθενοφόρο από ένα εξουσιοδοτηµένο 
µέλος του προσωπικού ενός νοσοκοµείου, ιατρείο γιατρού ή χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η µεταφορά ασθενοφόρων τακτοποιείται για σας αν δεν είστε αρκετά καλά να 
ταξιδέψετε µε ιδιωτική ή δηµόσια συγκοινωνία. Αυτό ίσως συµβεί µε ασθενοφόρο που ανταποκρίνεται σε 
έκτακτη ανάγκη ή την Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών, ανάλογα µε τη ιατρική κατάσταση. 
 
Παραδείγµατα µεταφοράς µε ασθενοφόρα φορείων µη-έκτακτης ανάγκης περιλαµβάνουν: 

• Εισαγωγή στο νοσοκοµείο από το σπίτι 
• Έξοδο από το νοσοκοµείο στο σπίτι 
• ∆ιά-µεταφορές νοσοκοµείου 
• Μεταφορές σε και από τους οίκους ευγηρίας 
• Μεταφορές σε και από τον ειδικά και τα διαγνωστικά κέντρα 
• Μεταφορά των ασθενών σε και από Εναέριο Ασθενοφόρο/ αερολιµένες 
• Ασθενείς που απαιτούν ηµερήσια θεραπεία 


