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සඳහා

000 අංකය අමතන්න, නැත් ාත් ආසන්නම
ප්රතිකාාර ඒකාකායට යන්න.

දිසි

භාෂා පරිවර්තනය හා භාෂණ
පරිවර්තනය
කාරුණාකාර 131 450 අංකාය අමතා 1800 360 000
ඉේලන්න. ්මය ්නාමි්ේ ලැ්බන ්ේවාවකි.

කථන රහෝ ශ්රවණ හානිය
ජාතිකා රි්ේ ්ේවය ර ා ලැ්බන TTY (්ටලි
ටයිප්රයිටර්) ා දුරකාථන ඇමුම් අපි භාර ගන්්නමු උපකාාර ්ේවා අංයය 1800 555 660

ඔබරේ පරතිකරපෝෂණය එකිරනකා
අත හුවමාරු ක ගන්න
ඔබ්ේ පරති්පෝණණය අපි අගය කාරමු
විද්යුත් තැපෑල – advice@pcas.org.au
දුරකාථන අංකාය – 1800 360 000

www.pcas.org.au

1800 360 000

උ්ේ 7 සිට රාත්රී 10 ද්යකවා, සතියකාට ද්යවේ 7 ක

්රෝග නිවාරණ රැකාවරණ උප්ද්යේ ්ේවාවට අරමුද්යේ
සපයනු ලබන්්න් ්සෞඛ්ය ්ද්යපාර්ත්ම්න්ුව විසිනි. එය
රාජකීය ්මේබර්න් ්රෝ ල විසින් ්ම් යවනු ලබන අතර
වික්ටෝරියානු රජය විසින් එයට ස ාය ලබා ්ද්යයි.

අවයය නම්, 13 36 77 අංකාය ් ෝ advice@pcas.org.au
විද්යුත් තැපෑල ර ා ජාතිකා රි්ේ ්ේවාව භාවිතා
කාරමින්, ්මම ප්රකාායනය ප්ර්ේය විය ැකි
නිමැවුමකින් ලබා ගැනීමට 1800 360 000 දුරකාථන
අංකාය අමතන්න.
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ර ෝග නිවා ණ රැකව ණ
උප්ද්යේ ්ේවාව

1800 360 000

උ්ේ 7 සිට රාත්රී 10 ද්යකවා, සතියකාට ද්යවේ 7 ක

වික්ටෝරියා්ේ සෑම
තැනකාම සිටින සෑම
්කා්නකු සඳ ා

්රෝග නිවාරණ රැකාවරණ්ේ අරමුණ වන්්න් ජීවිත කාාලය සීමා කාරන ්රෝගාබාධවලින්
්ප්ළන පුේගලයින් ස ඔවුන්්ේ පවුේවල ජීවන තත්ත්වය ඉ ළ නැංවීම ය.

රමම උපරද්ේ රේවාව වික්රටෝරියාරේ සිටින සෑම රකරනකු සඳහා ය.

ජීවිත කාලය සීමා ක න ර ෝගයකින්
යුක්තව ඔබ ඔබ ජීවත් වන්රන් ද්?
ඔබ ජීවිත කාලය සීමා ක න
ර ෝගයකින් රපරෙන අරයකු රැකබලා
ගන්රනක්, පවුරේ සාමාජිකරයක්,
මිතුර ක් රහෝ අසේවැසිරයක්ද්?

ඔබ ජීවිත කාලය සීමා ක න ර ෝගයකින්
රපරෙන යම් පුද්ගලරයකුට සාත්තු ක න
වවද්යව රයක්, රහදියක් රහෝ රවනත්
රසෞඛ්ය රේවා සපයන්රනක් ද්?
වි්ශ්ණඥ පුහුණුවක ලත් අප්ේ ්රෝග නිවාරණ
සාත්ු ් දියට ් ෝ වවද්යයවරයාට ්මවැනි ගැටළු
සඳ ා උපකාාර කාළ ැකිය:
්රෝගලකණණ කාළමනාකාරණය

්මවැනි ප්රශ්ණ මගින් අපට උපකාාර වීමට පුළුවන:
මා ස ායවන පුේගලයාට ්රෝග නිවාරණ රැකාවරණය
මගින් උද්යේ කාළ ැක්ක ්කා්ේද්ය?
රැකාබලා ගන්්නක වීම සඳ ා නිවැරදි ්තාරුරු මට
ලබාගත ැක්ක ්කාාතැනකාදී ද්ය?
නිවැරදි ්රෝග නිවාරණ රැකාවරණ ්ේවාව මා
්සායාගන්්න් ්කා්ේද්ය?
ම්ේ ්ේද්යනාව, ඔකකාාරය ා හුේම ගැනි්ම්
අප සුතාව සමනය කාර ගැනීමට මා කුමක කාළ යුුද්ය?
යමක පිළිබඳ සිතීම
කුමක කාළ යුුද්ය?

ා සැලසුම් කිරීම සඳ ා මා

්බ් ත් නියම කිරීම
මුඛ්්යන් ගැනීම ්වනුවට එන්නත මගින්
්බ් ත් ලබාදීම
අඛ්ණ්ඩ අධශ්චර්ීය ආවිලයනය
(සිරිංජ ධාවකා)
තීරණ ගැනීම

ා ඉදිරි සත්කාාර සැලසුම් කිරීම

්බ් ත් වට්ටෝරු ලබාදීම, ්යාමු කිරීම්, වවද්යය
වාර්තා ්වත ප්ර්ේය වීම ් ෝ ්ේශීය ්සෞඛ්ය ්ේවා
සපයන්නන්්ේ සත්කාාරය ආ්ේය කිරීම අපට කාළ
්නා ැකා.

්රෝග නිවාරණ රැකාවරණය පිළිබඳව ම්ේ ්සෞඛ්ය
්ේවා සැපයුම්කාරු සමඟ කාතා කාළ යුත්්ත් ්කා්ේද්ය?

1800 360 000

උ්ේ 7 සිට රාත්රී 10 ද්යකවා, සතියකාට ද්යවේ 7 ක

්නාමිල්ේ ස

ර සිගතව

www.pcas.org.au

