
Υπηρεσίες υγείας για εσάς και κοντά σας. 
Τα παραρτήματα της Υπηρεσίας Κοινοτικής Υγείας Latrobe υπάρχουν για 
να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και ευρωστίας για εσάς 
και την οικογένειά σας. 

Για να μάθετε ποιες υπηρεσίες διατίθενται στην περιοχή σας, τηλεφωνήστε 
στο 1800 242 696 ή επισκεφθείτε το www.lchs.com.au

Οιυπηρεσίες σας
υγείας και στήριξης  
αρχίζουν εδώ

www.lchs.com.au

Τοποθεσίες παραρτημάτων σε ολόκληρη τη Βικτώρια

 Ararat
 Bacchus Marsh
 Bairnsdale
 Ballarat
 Bannockburn
 Bayswater
 Benalla
 Box Hill
 Camperdown
 Chirnside Park
 Churchill
 Colac
 Dandenong

 Doncaster
 Geelong
 Hamilton
 Hawthorn
 Healesville
 Horsham
  Ιατρικό Κέντρο στο 
Πανεπιστήμιο  
La Trobe 

 Leongatha
 Moe
 Morwell
 Mount Waverley

 Narre Warren

 Pakenham 

 Portland

 Ringwood

 Sale

 Traralgon

 Wangaratta

 Warragul

 Warrnambool

 Wodonga

 Wonthaggi



Προτεραιότητα μας είναι οι συνολικές ανάγκες της υγείας σας
Στην Υπηρεσία Κοινοτικής Υγείας Latrobe, παρέχουμε υγειονομικές υπηρεσίες, 
θεραπεία και στήριξη. Θέλουμε όλοι να διάγουν πιο υγιή, ευτυχέστερη ζωή. 

Όταν παρέχουμε υπηρεσίες, σας αντιμετωπίζουμε ως ολόκληρο άτομο.

Προσφέρουμε υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας για εσάς με πολλούς 
τρόπους, όπως υπηρεσίες γενικού ιατρού, συμβουλευτική, στήριξη 
φροντιστών, οδοντιατρικές υπηρεσίες και άλλα πολλά.

Μερικές φορές, ίσως χρειαστεί να πάτε σε μια υπηρεσία μόνο μία φορά. 
Άλλες φορές μπορεί να χρειάζεστε συνεχή θεραπεία ή βοήθεια και 

μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε. 

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες μας; 
Ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να μάθει για τις υπηρεσίες 
που μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει. Για ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να 
ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας.

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, μπορείτε να ενημερώσετε το προσωπικό της 
ρεσεψιόν όταν κλείνετε ραντεβού. 

Πρέπει να μας ενημερώσετε πριν 48 ώρες για να κλείσουμε διερμηνέα 
ή μεταφραστή.

Ποιες ώρες διατίθενται οι υπηρεσίες;
Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας διατίθενται ∆ευτέρα με Παρασκευή, 
από τις 8.30πμ έως τις 5μμ. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται μετά 
τις εργάσιμες ώρες ή στα σπίτια των πελατών μας.   

Πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες μας; 
Μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε για μερικές υπηρεσίες, ενώ άλλες είναι 
δωρεάν αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η ιδιωτική σας ασφάλεια 
υγείας μπορεί να συμβάλει για ορισμένες υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες σας υγείας  
και στήριξης αρχίζουν εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια με τις υπηρεσίες;
Οι υπηρεσίες υγείας 
που προσφέρουμε 
περιλαμβάνουν: 

• Ιατρεία γενικών ιατρών 

• Οδοντιατρικές υπηρεσίες 

• Νοσηλευτική 

• Ανακουφιστική φροντίδα 

• Φυσιοθεραπεία

• Ποδιατρική 

•  Εργασιοθεραπεία

• ∆ιατροφολογία 

Οι υπηρεσίες στήριξης 
που προσφέρουμε 
περιλαμβάνουν:

• Συμβουλευτική 

•  Βοήθεια για άτομα που έχουν 
πρόβλημα με τον τζόγο 

• Φροντίδα ανάπαυλας  

• Προγράμματα φροντιστών 

• Φροντίδα ηλικιωμένων   

•  Αντιμετώπιση 
προβλημάτων με τα 
ναρκωτικά και αλκοόλ 

•  Στήριξη για άτομα 
μεταναστευτικής καταγωγής 

Άλλες υπηρεσίες 
που προσφέρουμε 
περιλαμβάνουν:

• Προαγωγή της υγείας 

• Παιδικές υπηρεσίες 

•  Κοινωνικές δραστηριότητες 
για αβορίγινες (Koorie) 

•  Ομάδες προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων

•  Συντονισμός Τοπικής 
Περιοχής NDIS

•  Έγκαιρη Παρέμβαση στη 
Βρεφονηπιακή Ηλικία 
μέσω του NDIS


