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اطالعات مفید در مورد 
خدمات آمبوالنس 

محلی شما.



ود   در صورت و�ج
دی  ت اضطراری �ج وضع�ی

ی،  دکننده زند�گ ا تهد�ی  �ی
همیشه شماره 

999 را بگیرید. 

ه  ن کتاب�چ به کمک ا�ی
د دانست که در  خواه�ی

ه  ر اضطراری �چ ط غ�ی شرا�ی
د ام ده�ی کاری ان�ج

فهرست 
مندرجات

تماس با 999

شماره های جایگزین 999

درخواست ما از شما

مشاوره
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چه زمانی باید با 999 تماس بگیرید

مثال هایی از یک وضعیت اضطراری جدی: 

ی ست قل�ب ا�ی  • 
نه درد قفسه س�ی  • 
مشکالت تنفسی  • 

اری  از دست دادن هوش�ی  • 
سکته مغزی مشکوک  • 

ی مشکوک  •  حمله قل�ب
ی �ب حالت گ�ی  • 

ی که متوقف نمی شوند تشن�ج ها�ی  •

وقتی که به پاسخگوی تماس وصل شوید، از شما یک سری سوال 

می پرسد تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده است:

مار نفس می کشد؟ ا ب�ی آ�ی  • 
ست؟ �ی آدرس مرکز اورژانس حچ  • 

د؟ ر�ی ماره تلف�نی تماس می گ�ی ه �ش از حچ  • 
ی افتاده است؟ ه اتفا�ق حچ  •

ن زمان ممکن  ع تر�ی ن پاسخ را در سر�ی ن اطالعات به اپراتور امکان می دهد تا مناسب تر�ی ا�ی
�ن کند. �ی تع�ی

ل  ه به مسا�ئ ست. تماس ها با توحب تماس با 999 لزومًا به معنای اعزام آمبوالنس ن�ی
ی باشد،  دکننده زند�گ ت اضطراری تهد�ی ت بندی می شوند. اگر وضع�ی پزشکی اولو�ی

آمبوالنس فرستاده می شود.

واحدهای پاسخگویی که ممکن است اعزام شوند عبارتند از:

آمبوالنس اورژانس  • 
ل پاسخ اتومب�ی  • 

�قماعی �ن پاسخ دهنده احب اول�ی  • 
ی از موارد فوق �ب ترک�ی  •

تماس با 999.

د زی شد�ی خونر�ی  • 
د ک شد�ی واکنش های آلرژ�ی  • 

عات داغ ی با ما�ی ی و سوختکگ سوختکگ  • 
سقوط از ارتفاع  • 
دی سر ب حب آس�ی  • 

اقو خوردن حچ   • 
ر خوردن ت�ی  • 

اده ای ک حب دی تراف�ی حوادث حب  •
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ارزیابی آمبوالنس

دن ما  م. سرعت رس�ی ک آمبوالنس می فرست�ی د، �ی از داشته باش�ی اگر به کمک ما ن�ی
ما دارد. ت پزشکی �ش ت وضع�ی ی به ماه�ی بستکگ

ن مکان نباشد،  ر�ی مارستان به�ق ما ممکن است ب�ی از �ش افت کمک های مورد ن�ی برای در�ی
نان حاصل می کنند که مراقبت  ی می کنند و اطم�ی ا�ب ما را ارز�ی اما خدمه آمبوالنس �ش

د. افت می کن�ی مناسب را در�ی

بیمارستان

ن مرکز  ر�ی ک�ق ما را به نزد�ی ما، �ش ط خاص �ش مارستان باشد، بسته به شرا�ی �ن به ب�ی اگر رف�ق
م کرد.  مارستان تخصصی منتقل خواه�ی ک ب�ی ا به �ی اورژانس م�لی �ی

تماس با 999.

1

2

اگر برای یک مسئله پزشکی نه چندان جدی با 999 تماس بگیرید، پس 

از اینکه پاسخگوی تماس نیاز پزشکی شما را ارزیابی کند، سه راه 

وجود دارد که ممکن است بتوانیم به شما کمک کنیم.
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تماس با شما

ما  ت �ش ر درمورد وضع�ی ش�ق م که ممکن است برای ب�ث ب�ی �نی دار�ی ما کارشناسان بال�ی
گری که برای برطرف  ما را به خدمات د�ی رند. سپس ممکن است �ش ما تماس بگ�ی با �ش

م  ص ده�ی ی که تشخ�ی اع دهند. در صور�ق ما مناسب تر هستند ارحب ی پزشکی �ش کردن نگرا�ن
ما  د و سفر برای �ش از ندار�ی �چ کمک پزشکی فوری ن�ی د، اما به ه�ی مارستان برو�ی د به ب�ی با�ی

د.  م که خودتان برو�ی ما بخواه�ی ی خطر است، ممکن است از �ش �ب

تماس با 999.

3

افسانه زدایی علمی

ما سرعت نمی بخشد.  �ن با آمبوالنس لزومًا به درمان �ش رف�ق
ی خودتان  اژ می کند که گو�ی ما را به گونه ای تر�ی مارستان �ش ب�ی

د. عه کرده ا�ی مراحب
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نوبت پزشک عمومی

عه  رس هستند، خواه برای مراحب ما در دس�ق مطب های پزشکان عمومی رای کمک به �ش
ی.  و�ی د�ی ا مشاوره و�ی حضوری، تماس تلف�نی �ی

د. ر�ی ن با مطب پزشک عمومی خود تماس بگ�ی ا آنال�ی ق تلفن �ی لطفًا از طر�ی

 www.111.nhs.uk - 111 آنالین

ه  ما توص�ی ما به �ش ی های �ش د، که می تواند در ارتباط با نگرا�ن م استفاده کن�ی از برر�ی کننده عال�ئ
د با  د، می توان�ی اب�ی ر�ی �ی ن به 111 دس�ق د به صورت آنال�ی ه نتوانست�ی نان�چ های درس�قی بدهد. حچ

د )زمان انتظار متفاوت است(.  ر�ی 111 تماس بگ�ی

ی فوری، مطب های عمومی،  ما در مراکز درما�ن در برخی موارد، 111 می تواند برای �ش
ک های مراقب�قی نوبت رزرو کند. ن�ی شکی و کل�ی رن داروخانه ها، خدمات اورژانسی دندان�چ

ک فرصت  د، ممکن است �ی عه کن�ی مارستان مراحب ه کند که به ب�ی ما توص�ی ه 111 به �ش نان�چ حچ
اد داشته  ن حال، لطفًا به �ی د. با ا�ی ما در نظر گرفته شود تا به بخش A&E برس�ی ی برای �ش زما�ن

ع شلوغ  لی سر�ی ی است. بخش های A&E ممکن است خ�ی ک راه�نما�ی ن فقط �ی د که ا�ی باش�ی
رند.  ما را بپذ�ی ن ممکن است نتوانند فورًا �ش شوند، بنابرا�ی

داروخانه

ی  ز�ئ ی های حب نه داروها متخصص هستند که می توانند در رابطه با نگرا�ن داروسازان در زم�ی
د، می  �ی ما کمک کنند. آنها به عنوان متخصصان مراقبت های بهداش�قی مورد تأ�ی سالم�قی به �ش
لودرد، مشکالت  ی، کگ ی مانند سرفه، سرماخورد�گ ز�ئ ماری های حب عی از ب�ی ف وس�ی توانند برای ط�ی

ه دهند. �نی و داروهای بدون نسخه را ارا�ئ ه های بال�ی شکمی و درد، توص�ی

ک دوره از  د بصورت اورژانسی �ی د، می توان�ی ما تمام شد و نسخه ندار�ی زی �ش و�ی اگر داروهای ت�ب
می  ی، نسخه قد�ی �ن مدارک شناسا�ی د. در صورت داش�ق ه کن�ی آنها را بدون نسخه از داروخانه ته�ی

د.  ا بسته دارو ها، آنها را همراه خود داشته باش�ی �ی

شماره های جایگزین 999.
در صورتی که می خواهید مشاوره پزشکی دریافت کنید، اما وضعیت 

شما اورژانسی نیست، لطفا یکی از موارد زیر را امتحان کنید:
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ما درک می کنیم که گاهی دسترسی به سایر خدمات ممکن است 

چالش برانگیز باشد، اما باید در دسترس باشیم تا به تماس های 

اضطراری تهدیدکننده زندگی که با می گیرند پاسخ دهیم. لطفاً به 

خاطر مشکل دسترسی به مراقبت های جایگزین با 999 تماس 

نگیرید، مگر اینکه عالئم شما تشدید شود و به کمک اضطراری نیاز 

داشته باشید.

م، ممکن  �نی قرار داده باش�ی �ی ت پا�ی ما را در اولو�ی د و ما تماس �ش اگر با ما تماس گرفته ا�ی
ن می  م که ا�ی م. ما می دان�ی ن�ی ما را بب�ی هی طول بکشد تا حضوری �ش است مدت زمان قابل توحب

ن  دی تر�ی ک آمبوالنس را به حب م اول �ی بور�ی وس کننده باشد، اما ما م�ب ما مأ�ی تواند برای �ش
م. ت های پزشکی بفرست�ی فور�ی

رند.  ت خود تماس بگ�ی م که در صورت وخامت وضع�ی ه می کن�ی ماران توص�ی شه به ب�ی ما هم�ی
ن کار می تواند مانع از  د، ا�ی تناب کن�ی دن ما احب دن زمان رس�ی دد برای پرس�ی لطفًا از تماس م�ب

گر شود. رنده د�ی ک تماس گ�ی برقراری تماس �ی

د  ر�ی د، ح�قمًا با ما تماس بگ�ی از ندار�ی گر به آمبوالنس ن�ی د اما د�ی اگر با آمبوالنس تماس گرفته ا�ی
د. و به ما اطالع بده�ی

درخواست ما از شما
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اگر احساس بیماری می کنید، مشاوره بگیرید

ماری  ک ب�ی ا دارای �ی د �ی ماری، به خصوص اگر باالی 65 سال دار�ی مهم است که به م�ض احساس ب�ی
ما اورژانسی  ت �ش د تا وضع�ی د. منتظر نمان�ی افت کن�ی ا کمک پزشکی در�ی د، مشاوره �ی نه ای هست�ی زم�ی

د. ر�ی ا NHS 111 تماس بگ�ی افت مشاوره با داروساز، پزشک عمومی خود �ی شود، برای در�ی

واکسن آنفوالنزا، کووید-19 و دوز تقویتی را بزنید

مار کند. اگر  ی افراد را به شدت ب�ی ابد، اما ممکن است بعصن آنفوالنزا اغلب به خودی خود بهبود می �ی
د. افت کن�ی ه می شود، ح�قمًا واکسن آنفوالنزا را در�ی ا ارا�ئ ه �ی ما توص�ی واکسن آنفوالنزا به �ش

ن واکسن هر ساله برای کمک به م�افظت از افراد در  رگذار است. ا�ی ی خطر و تأث�ی واکسن آنفوالنزا �ب
ه می شود. معرض خطر آنفوالنزا و عوارض آن توسط NHS ارا�ئ

 همچنین تزریق واکسن و دوز تقویتی واکسن کووید19- بهترین راه برای 

محافظت از خود و دیگران است. تحقیقات نشان داده است که واکسن ها 

در موارد ذیل مفید هستند:

د19- ا مرگ در اثر کوو�ی دی �ی ماری حب کاهش خطر ابتال به ب�ی  • 
د19- ا انتشار کوو�ی کاهش خطر ابتال به �ی  • 
د19- ه های کوو�ی م�افظت در برابر سو�ی  •

مشاوره.

گر  ه کرد و ممکن است در صورت درخواست به زبان های د�ی اپ بزرگ ارا�ئ ا حچ ن اطالعات را می توان با فرمت های، مانند آسان برای خواندن �ی ا�ی
د. ر�ی ه شود - لطفًا با communications@nwas.nhs.uk  تماس بگ�ی رن ارا�ئ ن�ی

شماره های تماس مفید

سامری ها - 123 116 )24 ساعت(

د هر زمان که  د، می توان�ی هر مشکلی که داشته باش�ی
گان با تلفن سامری ها تماس  د به صورت را�ی بخواه�ی

ما فراهم می کنند تا  من را برای �ش ی ا�ی د. آنها مکا�ن ر�ی بگ�ی
د  د آنطور که می خواه�ی در مورد هر مشکلی که دار�ی

د. ص�بت کن�ی
samaritans.org

معه، 9 صب�  ذهن - 3393 123 0300 )دوشنبه - حب

تا 6 بعد از ظهر(

ی. ماری های روا�ن ت در ارتباط با ب�ی اطالعات و حما�ی
mind.org.uk

0800 678 1602 - Age UK خط مشاوره

شرو برای ساملندان که کمک،  ه پ�ی ر�ی ک موسسه خ�ی �ی
ه می دهد. اطالعات و مشاوره را ارا�ئ

خطوط تلفن از 8 صب� تا 7 بعد از ظهر، 365 روز در 
 سال باز هستند.

خط نقره - 8090 470 0800

گان م�رمانه که اطالعات، دوس�قی و  ک خط کمک را�ی �ی
ه می دهد. در 24 ساعت  مشاوره را به ساملندان ارا�ئ

شبانه روز و در تمام روزهای سال فعال است.
thesilverline.org.uk
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