Viktorya Hükümeti’nin bir girişimi
olan TELEFONDA-NÖBETÇİ-HEMŞİRE
servisi, haftanın 7 günü 24 saat kayıtlı
bir hemşire tarafından anında ve

Turkish

NURSE-ON-CALL

1300 60 60 24

TÜM VİKTORYALI’LAR İÇİN 24 SAAT SAĞLIK TAVSİYESİ

uzman sağlık tavsiyesi veren yeni bir
telefon hizmetidir.
Viktorya’nın her yerinden bir
yerel telefon görüşmesi ücretine
1300 60 60 24 nolu telefonu
arayınız*..

TELEFONDA-NÖBETÇİ-HEMŞİRE, İngilizce’sinin
yetersiz olduğunu düşünen kimselere tercüman
hizmeti imkanı sağlamaktadır.
Ayrıca, işitme veya konuşma engelli olan kimselere de
Ulusal Nakledici Servisi (National Relay Service) ile irtibata
geçmek suretiyle hizmet verilmektedir.
TELEFONDA-NÖBETÇİ-HEMŞİRE hakkında daha fazla bilgi
için www.health.vic.gov.au/nurseoncall sitesine bakınız.

Artık her
Viktoryalı’nın
bir TELEFONDANÖBETÇİHEMŞİRESİ var

1300 60 60 24

Bir Viktorya Hükümeti girişimidir
Peter Allen tarafından onaylanmıştır
Department of Human Services
50 Lonsdale Street, Melbourne Victoria 3000

Sağlık ile ilgili olarak günde 24 saat telefonla bilgi

SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİ ALMAK İÇİN ARADIĞIMDA
NE OLACAKTIR?
Adım 1 – Kayıtlı bir hemşire telefonunuza cevap verecek ve bazı
temel bilgileri sizden alacaktır.
Adım 2 – Hemşire daha sonra belirtileriniz ve sağlığınızla ilgili
diğer konularda bir dizi soru soracaktır.
Adım 3 – Telefon görüşmesinin bitiminde hemşire kendinize
bakma konusunda bazı şeyler önerebilir, bir aile doktorunu
görmenizi isteyebilir veya durumunuzun ciddi olması halinde
sizi 000’a bağlayabilir. Hemşirelerin sizin hastalık belirtilerinize
tam bir teşhis koymadıklarını unutmayınız.

SAĞLIK KONUSUNDA TAVSİYE VE DAHA FAZLASI
TELEFONDA-NÖBETÇİ-HEMŞİRE, bulunduğunuz yerdeki sağlık
hizmetleri veya diğer telefon yardım hatları gibi sağlıkla ilgili
diğer konularda da bilgi verebilir.
TELEFONDA-NÖBETÇİ-HEMŞİRE, profesyonel sağlık tavsiyesinin
gece-gündüz her an için sadece bir telefon kadar uzakta olması
nedeniyle, tüm Viktoryalı’lara bir iç rahatlığı vermektedir.

Hemşireler, mümkün olan en güncel bilgileri kullanmakta
ve böylece aradığınız konuda size en kaliteli tavsiyeyi
vermektedirler.
Verdiğiniz bilgilerin tamamı elbette gizli tutulmaktadır ve
kayıtlar tam olarak güvencededir.

YARDIMA İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA BİZ ORADAYIZ
TELEFONDA-NÖBETÇİ-HEMŞİRE, sürekli olarak bakım ve
profesyonel sağlık tavsiyesi için siz ve bir kayıtlı hemşire
arasında doğrudan irtibat kurmanızı sağlamaktadır. Acil
zamanlarda herzaman 000’ı aramanız gerekir; ancak diğer
zamanlarda sağlık tavsiyesi için en iyi seçenek, TELEFONDANÖBETÇİ-HEMŞİRE olabilir. Örneğin aşağıdaki durumlarda
telefon açabilirsiniz:

NURSE-ON-CALL 1300 60 60 24
*Cep telefonlarından yapılan aramalara daha yüksek bir tarife
uygulanabilir.

Christine - Kayıtlı hemşire

• Siz veya baktığınız bir kimse kendini iyi hissetmiyorsa
• Saat gecenin yarısı olmuş ve siz tıbbi yardıma başvurma
konusunda emin değilseniz
• Evden uzaktasınız veya tıbbi yardım alabilecek bir yerden çok
ıraksınız
• Sadece bulunduğunuz yerdeki sağlık hizmetleri hakkında
bilgi istiyorsunuz.
Sağlıkla ilgili konularda TELEFONDA-NÖBETÇİ-HEMŞİRE
servisini aramaktan çekinmeyiniz. Viktorya’nın her yerinden
yerel telefon görüşmesi ücretine 1300 60 60 24 nolu telefonu
arayınız*.

ACİL DURUM VEYA HAYATİ TEHLİKE DURUMLARI İÇİN HERZAMAN 000 ’I ARAMANIZ GEREKİR

