NURSE-ON-CALL, инцијатива во
здравството на Викториската влада,
е нова телефонска служба која
веднаш нуди стручни здравствени
совети од медицински сестри (со
диплома и државен испит), 24 часа
во денот, 7 дена во неделата.
Телефонирајте на 1300 60 60 24 по
цена на локален повик од било каде
во Викторија*.

Macedonian

NURSE-ON-CALL

1300 60 60 24

ЗДРАВСТВЕНИ СОВЕТИ ЗА СИТЕ ВИКТОРИЈЦИ
24 ЧАСА ВО ДЕНОТ

На повикувачите кои не се сигурни со
англискиот јазик, NURSE-ON-CALL им нуди
услуги на преведување.
Лицата со оштетен слух или говор исто така можат да
ги користат услугите ако претходно телефонираат во
National Relay Service (Национална служба за пренос на
информации за лица со оштетен слух или говор).
За повеќе информации во врска со NURSE-ON-CALL,
посетете ги Интернет страните www.health.vic.gov.
au/nurseoncall

Сега секој
Викторијанец
има МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА НА ПОВИК

1300 60 60 24

Иницијатива на Викториската влада
Текстот го овласти Peter Allen,
Department of Human Services
50 Lonsdale Street, Melbourne Victoria 3000

Здравствени информации
24 часа во денот

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ КОГА ЌЕ ТЕЛЕФОНИРАМ ЗА ДА
ДОБИЈАМ ЗДРАВСТВЕН СОВЕТ?

Се разбира, сите податоци кои ќе ги дадете ќе се чуваат во
доверливост, а записниците се целосно безбедни.

Чекор 1 – Кога ќе телефонирате, некоја медицинска сестра
(со диплома и државен испит) ќе одговори на телефон и ќе ви
земе неколку основни податоци.

ЗДРАВСТВЕНИ СОВЕТИ, И УШТЕ ПОВЕЌЕ

Чекор 2 – После тоа, медицинската сестра ќе ви постави низа
прашања за симптомите што ги имате и за други работи во
врска со вашата здравствена состојба.

НИЕ СМЕ ТАМУ КОГА ЌЕ ВИ ТРЕБАМЕ
NURSE-ON-CALL (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПОВИК)
директно ве поврзува со некоја медицинска сестра
(со диплома и државен испит) која ќе може да ви даде
внимателни и професионални здравствени совети во било
кое време од денот или ноќта. Во ургентни случаи, секогаш
треба да телефонирате на 000, меѓутоа во други случаи,
за здравствени совети најдобро ќе биде да се јавите во
NURSE-ON-CALL. На пример, можете да се јавите кога:

Од NURSE-ON-CALL исто така можат да ви дадат други
здравствени информации во врска со здравството, на пример,
податоци за здравствените служби во вашата област или
телефонските броеви на другите телефонски служби за
информации.

Чекор 3 – На крај, медицинската сестра може да ви предложи
неколку начини на кои можете да се грижите за себе, да ве
советува да му телефонирате на вашиот доктор по општа
пракса или, ако вашата здравствена состојба е сериозна,
да ве префрли на 000. Треба да обрнете внимание дека
медицинските сестри не поставуваат целосна дијагноза врз
основа на вашите симптоми.

На сите Викторијци NURSE-ON-CALL им овозможува да бидат
спокојни затоа што знаат дека за да добијат професионални
здравствени совети треба само да се јават на телефон во било
кое време од денот или ноќта.

Медицинските сестри ги користат најновите информации
на здравствени теми што можат да се најдат, што значи ви
даваат совети од највисок квалитет на темата за која сте се
јавиле.

NURSE-ON-CALL 1300 60 60 24
*Повиците од мобилни телефони може да се наплаќаат поскапо

Christine - Медицинска сестра (со диплома и државен испит)

• 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
• Едноставно сакате да добиете совет или информации за
здравствените служби во вашата област.
Слободно телефонирајте во NURSE-ON-CALL за да
зборувате за било каков здравствен проблем. Едноставно
јавете се на 1300 60 60 24 од било каде во Викторија по цена
на локален телефонски повик*.

ВО УРГЕНТЕН СЛУЧАЈ ИЛИ ВО СЛУЧАИ КОГА Е ЗАГРОЗЕН НЕЧИЈ ЖИВОТ, ТРЕБА СЕКОГАШ ДА ТЕЛЕФОНИРАТЕ НА 000

