Ώρες ∆ειγµατοληψίας

Επαφές

Collection Hours

Contacts

Περιοχή Illawarra
Περιλαµβάνει τις περιοχές από
Helensburgh έως Kiama
8πµ - 2µµ
7 ηµέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε την κατ’ οίκον δειγµατοληψία,
επικοινωνήστε µε τις εξής υπηρεσίες:

Περιοχή Shoalhaven
Περιλαµβάνει τις περιοχές Gerringong,
Kangaroo Valley και Sussex Inlet
8πµ - 2µµ
∆ευτέρα έως Παρασκευή

Σχόλια πελατών
Customer feedback
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας για
τις υπηρεσίες µας είναι ευπρόσδεκτα.
Τα σχόλιά σας µας βοηθούν να
συνεχίσουµε να παρέχουµε ποιοτική
υπηρεσία που ικανοποιεί τις ανάγκες των
πελατών µας.
Για να παρέχετε σχόλια στην υπηρεσία
SEALS τηλεφωνήστε στο 4253 4574.
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Περιοχή Illawarra
Τηλ: 1300 788 944
Τηλ: 4222 5234

SEALS
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Περιοχή Shoalhaven
Τηλ: 1300 788 944
Τηλ: 4423 9235
Αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε την
Υπηρεσία ∆ειγµατοληψίας, τηλεφωνήστε
στην Υπηρεσία Μεταφραστών και
∆ιερµηνέων (TIS) στον αριθµό 131 450.
∆ώστε στο διερµηνέα τον αριθµό
τηλεφώνου για την περιοχή σας που
αναγράφεται παραπάνω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Greek: Pathology Home Collection Service. Translated by All
Language Typesetters, June 2011.

Τι είναι η υπηρεσία κατ’
οίκον δειγµατοληψίας;
What is the home collection service?
Η υπηρεσία κατ’ οίκον δειγµατοληψίας
του εργαστηρίου SEALS Pathology σας
δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε
δείγµατα για ανάλυση χωρίς να φύγετε
από το σπίτι σας.
Η υπηρεσία διατίθεται σε κατοίκους των
περιοχών Illawarra και Shoalhaven.
Οι έµπειρες νοσοκόµες µας θα σας
επισκεφθούν στο σπίτι σας για να σας
πάρουν δείγµατα αίµατος, ούρων και
κοπράνων, για ανάλυση.
Θα πάρουν επίσης τα δείγµατά σας στο
πλησιέστερο εργαστήριο του SEALS για
να µπορεί να γίνει γρήγορα η
επεξεργασία των αποτελεσµάτων σας.

Αποτελέσµατα
Results
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των
δειγµάτων σας θα σταλούν στο γιατρό
σας.

Οφέλη

Κρατήσεις

Benefits

Bookings

Η υπηρεσία κατ’ οίκον δειγµατοληψίας
είναι ιδανική αν:

Για να κάνετε κράτηση, ζητήστε από το
γιατρό σας/GP να στείλει µε φαξ ένα
έντυπο αιτήµατος στην SEALS
Pathology στον αριθµό φαξ 4222 5503.

• χρειάζεται να παρέχετε δείγµατα
τακτικά
• δυσκολεύεστε ή δεν µπορείτε να πάτε
σε µια κλινική δειγµατοληψίας
• σας αρέσει να βλέπετε ένα γνώριµο
πρόσωπο
• έχετε υποχρεώσεις που απαιτούν να
βρίσκεστε στο σπίτι
• θέλετε να είναι παρόντα µέλη της
οικογένειας ή φροντιστές.

Εµείς θα σας τηλεφωνήσουµε για να
επιβεβαιώσουµε την κράτησή σας την
ηµέρα πριν από την επίσκεψη.
Θα χρειαστεί να µείνετε στο σπίτι την
ηµέρα της δειγµατοληψίας, µέχρι να σας
επισκεφτεί η νοσοκόµα.
Η νοσοκόµα θα έρθει στο σπίτι σας
µεταξύ 8πµ - 2µµ. ∆εν µπορούµε να σας
δώσουµε µια επακριβή ώρα. Αν
χρειάζεται να νηστέψετε για την εξέταση,
η επίσκεψη θα γίνει όσο το δυνατό
νωρίτερα, συνήθως πριν από τις 11πµ.

Ποιο είναι το κόστος;
What is the cost?
Οι περισσότερες συνήθεις αναλύσεις
καλύπτονται από το Medicare, εποµένως
θα χρειαστεί να δείξετε στη νοσοκόµα
την Κάρτα σας Medicare.
Ο γιατρός σας µπορεί να σας πει αν η
εξέτασή σας καλύπτεται από το
Medicare.

