Радно време теренске
службе
Collection Hours
Иловора област
Укључује области од Хеленсбурга до
Кајаме
8 – 14 часова
7 дана
Шолхејвен област
Укључује области Ђерингонг, Кенгару
Вели и Сасекс Инлет
8 – 14 часова
Од понедељка до петка

Коментари корисника
услуга
Customer feedback

Контакти
Contacts
За више информација о теренској
лабораторијској служби назовите:
Иловора област
Тел: 1300 788 944
Тел: 4222 5234
Шолхејвен област
Тел: 1300 788 944
Тел: 4423 9235

SEALS
SOUTH EASTERN AREA
LABORATORY SERVICE
Лабораторијска служба за
југоисточни округ

Ако треба да контактирате
лабораторијску службу, назовите
Службу за превођење и тумачење на
131 450.
Од горе наведених бројева тумачу
дајте број телефона за вашу област.

Ми радо примамо ваше коментаре о
нашим услугама.
Ваши коментари нам помажу да
наставимо да пружамо квалитетне
услуге које испуњавају потребе наших
клијената.

ТЕРЕНСКА
ЛАБОРАТОРИЈСКА
СЛУЖБА

Да би нам дали коментаре назовите
SEALS на 4253 4574.
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Шта је теренска
лабораторијска служба?
What is the home collection service?
SEALS теренска лабораторијска
служба вам омогућава да дате узорке
за тестирање а да не морате да одете
од куће.
Ове услуге су на располагању
особама коje живе на подручју
Иловоре и Шолхејвена.
Наше искусне медицинске сестре ће
вас посетити код куће да у сврху
лабораторијске анализе узму узорке
крви, мокраће и столице.
Оне ће такође ваше узорке однети у
најближу SEALS лабораторију да би
се анализа што пре обавила.

Налази

Користи

Заказивање посета

Benefits

Bookings

Теренска лабораторијска служба је
идеална за вас ако:
• треба редовно да радите анализе
• ако имате потешкоћа или не можете
да одете у клинику за
лабораторијске анализе
• волите да узорке узима неко кога
знате
• ако имате обавеза због којих не
можете да одете од куће
• ако желите да члан породице или
неговатељ буде присутан.

Да бисте заказали посету, тражите од
свог лекара/лекара опште праксе да
факсом пошаље формулар за
заказивање посете SEALS теренске
службе на факс број 4222 5503.
Ми ћемо вас назвати дан раније да
потврдимо посету.
Требало би да останете код куће на
дан заказане посете, све док
медицинска сестра не дође.
Медицинска сестра ће доћи у посету
од 8 до 14 часова. Не можемо да вам
дамо тачно време посете. Ако треба
анализа да се уради на празан
стомак, посетићемо вас прво, обично
пре 11 часова.

Колико то кошта?
What is the cost?

Results
Ваши лабораторијски налази ће бити
послати вашем лекару.

Већину стандардних лабораторијских
анализа покрива Medicare, тако да
медицинској сестри треба да дате
своју Medicare картицу.
Ваш лекар може да вам каже ако
Medicare покрива одређену анализу.

