Време на земање на
примероци
Collection Hours
Во подрачјето на St. George
Од Hurstville до Sutherland
Од 8 ч. наутро до 2 ч. попладне
7 дена
Во подрачјето на Randwick
Ги вклучува Botany, Bondi, Coogee и
Eastern Suburbs
Од 8 ч. наутро до 2 ч. попладне
Од понеделник до петок

Мислења на клиентите
Customer feedback
Добредојдени се вашите мислења и
коментари за нашите услуги.
Вашите коментари ни помагаат да
продолжиме да нудиме квалитетни
услуги кои ги задоволуваат потребите
на нашите клиенти.
За да го кажете вашето мислење на
SEALS, телефонирајте на 9113 1536.
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Контакти
Contacts
За повеќе информации во врска со
земање на примероци за тестирање
од дома, телефонирајте на:
За подрачјето на St. George
Телефон: 1300 788 944
Телефон: 9113 1536

SEALS
ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ
ЗА ЈУГОИСТОЧНОТО
ПОДРАЧЈЕ

За подрачјето на Randwick
Телефон: 1300 788 944
Телефон: 9113 1536
Ако треба да ја контактирате
Службата за земање примероци за
тестирање (Collection Service),
телефонирајте во Службата за
писмено и усмено преведување (TIS)
на 131 450.
Дадете му го телефонскиот број за
вашето подрачје од броевите што се
наведени погоре на преведувачот.

ЛАБОРАТОРИСКИ
УСЛУГИ ЗА ЗЕМАЊЕ
НА ПРИМЕРОЦИ ЗА
ТЕСТИРАЊЕ ОД ДОМА

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

Што е земање на
примероци за тестирање
од дома?
What is the home collection service?
Услугата на SEALS Pathology за
земање на примероци за тестирање
од дома ви овозможува да дадете
примерок без да го напуштите вашиот
дом.
Нашите искусни медицински сестри ќе
дојдат во вашиот дом за да земат
примероци од крв, мочка и измет за
лабораториска анализа.

Предности
Benefits
Земањето на примероци за тестирање
е идеално ако:
• редовно треба да давате
примероци
• имате тешкотии или не сте во
состојба да отидете во клиника за
земање на примероци
• сакате да гледате познато лице
• имате обврски заради кои мора да
бидете дома
• сакате некој член од семејството
или негувател да биде присутен при
земањето на примероци.

Резервации
Bookings
За да резервирате земање на
примерок од дома, замолете го
вашиот доктор (GP) да испрати
формулар со барање до SEALS
Pathology на факсимил 9113 1363.
Еден ден пред да ве посетиме, ќе ви
телефонираме за да ја потврдиме
вашата резрервација.
Дента кога треба да ви земат
примероци треба да бидете дома
додека да дојде медицинската
сестра.

Тие исто така ќе ги однесат
примероците во најблиската
лабораторија на SEALS така да
вашите резултати брзо ќе можат да се
обработат.

Медицинската сестра ќе дојде во
вашиот дом меѓу 8 ч. наутро и 2 ч.
попладне. Не можеме да ви кажеме
кога точно таа ќе пристигне. Ако
треба да постите за тестот, ќе ве
посетат најрано; обично пред 11ч.
претпладне.

Резултати

Колку чини тоа?

Results
Резултатите од вашите лабораториски
анализи ќе му бидат испратени на
вашиот доктор.

What is the cost?
Medicare ги покрива повеќето
стандардни лабораториски тестови,
што значи дека на медицинската
сестра ќе треба да и ја дадете
вашата Medicare картичка.
Вашиот доктор може да ви каже дали
Medicare го покрива вашиот тест.

