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За медицинска помош веднаш
Јавете се на 000 или одете во најблиското болничко
одделение за итни интервенции

Преведување и толкување
Ве молиме јавете се на 131 450 и побарајте да ве поврзат
со 1800 360 000. Тоа е бесплатна услуга.

Попречен говор или слух
Ние прифаќаме TTY и повици преку Одделот за помош на
Националната служба за пренос на 1800 555 660

Споделете ги вашите
коментари
Ние ги цениме вашите коментари
Електронска пошта - advice@pcas.org.au
Телефон – 1800 360 000

www.pcas.org.au

1800 360 000

Од 7 наутро до 10 навечер, седум дена во неделата

Советодавната служба за палијативна нега е финансирана од
Министерството за здравје, ја води Royal Melbourne Hospital
и е поддржана од Викториската влада.
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потребно, или пратете порака по електронска пошта
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Палијативна нега
Советодавна служба

1800 360 000

Од 7 наутро до 10 навечер, седум дена во неделата

За секого
секаде во
Викторија

Цел на палијативната нега е да го подобри квалитетот на животот на луѓето и
семејствата со болест што го ограничува траењето на животот.

Оваа советодавна служба е за секого во Викторија.
Дали имате болест што го ограничува
траењето на животот?
Дали сте негувател, член на семејството,
пријател или сосед на некого со болест што
го ограничува траењето на животот?
Ние може да помогнеме за прашања како
што се:

Дали сте доктор, медицинска сестра или
давател на здравствени услуги кој негува
некого со болест што го ограничува
траењето на животот?
Наша медицинска сестра специјализирана за
палијативна нега или доктор може да укаже
помош за прашања како што се:

Справување со симптоми
Препишување лекови

Како палијативната нега може да му помогне на
лицето на кое му давам поддршка?

Претворање на лекови од орална форма во
инјекции

Каде може да најдам информации за тоа што значи
да се биде негувател?

Постојана поткожна инфузија
(syringe drivers)

Како да ја најдам вистинската служба за
палијативна нега?

Одлучување и планирање на идната нега

Што може да направам за да си ги намалам
болките? Мачнината? Немањето здив?

На што треба да мислам и што да планирам?
Како да разговарам за палијативната нега со
мојот давател на здравствена нега?

1800 360 000

Од 7 наутро до 10 навечер, седум дена во неделата

Ние не можеме да издаваме рецепти или упати,
немаме пристап до медицинска документација и
не сме замена за негата укажана од локални
даватели на здравствена нега.
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