Toplama Saatleri

İlişkiler

Collection Hours

Contacts

Illawarra bölgesi
Helensburgh’dan Kiama’ya kadar
Sabah 8 – Öğleden sonra 2
7 gün

Evlerden toplama hizmeti hakkında daha
fazla bilgi için şuralarla ilişkiye geçin:

Shoalhaven bölgesi
Gerringong, Kangaroo Valley ve
Sussex Inlet dahil
Sabah 8 - Öğleden sonra 2
Pazartesi - Cuma arası

Müşterilerin görüşleri
Customer feedback
Hizmetlerimiz hakkındaki görüş ve
düşüncelerinizi memnuniyetle
karşılarız.
Düşünceleriniz, müşterilerimizin
ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli bir
hizmet sağlamayı sürdürmemize
yardımcı olur.
GDBLS’ye görüş bildirmek için
4253 4574’ü arayın.
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Illawarra bölgesi
Tel: 1300 788 944
Tel: 4222 5234
Shoalhaven bölgesi
Tel: 1300 788 944
Tel: 4423 9235

SEALS
GÜNEY DOĞU BÖLGESİ
LABORATUVAR SERVİSLERİ

Toplama Servisi ile ilişkiye geçmeniz
gerekiyorsa, 131 450’den Yazılı ve Sözlü
Çeviri Servisi (TIS) ile ilişkiye geçin.
Tercümana, yukarıda sıralanmış
numaralardan kendi bölgenizin
numarasını verin.

PATOLOJİ
EVLERDEN TOPLAMA
SERVİSİ

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

Evlerden toplama hizmeti
nedir?
What is the home collection service?
GDBLS Patoloji evlerden toplama
hizmeti, evinizden çıkmadan test için
örnekler vermenizi olanaklı kılar.
Bu hizmet Illawarra ve Shoalhaven
bölgeleri sakinleri için sağlanmaktadır.
Deneyimli hemşirelerimiz, patoloji testi
için kan, idrar ve dışkı örnekleri almak
üzere evinize gelecektir.
Sonuçların hızla işleme girmesi için
örneklerinizi en yakın GDBLS
laboratuvarına da götüreceklerdir.

Sonuçlar
Results

Yararları

Rezervasyonlar

Benefits

Bookings

Evlerden toplama hizmeti, şu koşullar
için idealdir:

Bir rezervasyon yapmak için
doktorunuzdan/genel pratisyeninizden
GDBLS Patoloji’ye 4222 5503’e bir faks
göndermesini isteyin.

• düzenli olaral örnek vermeniz
gerekiyorsa
• bir toplama kliniğine gitme
güçlüğünüz varsa veya
gidemiyorsanız
• tanıdık yüzleri görmekten memnun
kalıyorsanız
• evde kalmanızı gerektiren
yükümlülükleriniz varsa
• ailenizin veya bakıcılarınızın
yanınızda olmasını istiyorsanız.

Rezervasyonunuzu doğrulamak için sizi
ziyaretimizden bir gün önce telefon
edeceğiz.
Toplama günü, hemşirenin ziyaretine
kadar evde olmanız gerekmektedir.
Hemşire sabah 8 ile öğleden sonra 2
arasında evinize gelecektir. Size kesin
bir saat veremiyoruz. Test için bir şey
yememeniz gerekiyorsa, en erken
zamanda, genellikle saat 11’den önce
ziyaret edileceksiniz.

Masrafı nedir?
What is the cost?

Patoloji testinizin sonuçları
doktorunuza gönderilecektir.

Çoğu standart patoloji testlerinin
ücretleri Medicare tarafından karşılanır,
o nedenle hemşireye Medicare Kartınızı
vermeniz gerekecektir.
Test ücretinizin Medicare tarafından
karşılanıp karşılanmayacağını
doktorunuz size söyleyebilir.

