SERBIAN

Услуге које пружа SHine SA
Веома је важно да бринете о себи, тако да можете да нађете задовољство у вези у којој се
тренутно налазите, да спречите обољења и останете здрави. SHine SA Вам нуди услуге које су
поверљиве природе, из области репродуктивне медицине и одржавања сполног здравља, за
мушкарце, жене и младе људе.
Нудимо читав низ услуга укључујући:
• обавештења о томе како имати интимне односе безбедно и угодно
• контрацепција-тако да не останете трудни пре него што сте спремни имати дете
• обавештења и тестирања за парове који имају проблема са зачећем детета
• обавештења и тестирања у вези са сполним обољењима
• организовање предавања из области сполног здравља за друштвене заједнице
• ПАПА тест (физички преглед пацјентице)
• преглед дојки
• тестови за трудноћу
• обавештења о проблемима везаним за менструални циклус
• подршку за оне којима се догодила непланирана трудноћа
• приручнике који саветима могу помоћи родитељима и малдим људима
Можете заказати преглед са доктором, сестром, саветником или здравственим радником, тако
што ћете телефонирати SHine SA клинику, наjближу Вашем месту боравка.

Југ

Север

Исток/Запад

19–23 Beach Road
Christies Beach

43 Peachey Road
Davoren Park

64c Woodville Road
Woodville

8186 8600

8256 0700

8300 5301, клиника
8300 5300 Информације

Трошкови
Посета SHine SA ће Вас коштати само $20 ($10 са попустом) годишње. Овај износ може бити
умањен, ако особа има финансијских потешкоћа.

Преводилачке услуге
За сваку Вашу посету, SHine SA може заказати преводиоца, а Ви не плаћате преводилачке
услуге. Ако Вам је ова услуга потребна, молимо да нас о томе обавестите када заказујете свој
преглед.

Телефонска линија за заштиту сполног здравља
Ако сте забринути за Ваше здравље можете разговарати са медицинском сестром из SHine
SA, путем телефона од понедељка до петка, од 9 am до 1 pm. Молимо назовите:
1300 883 793
1800 188 171 (бесплатан телефон за оне из руралних/сеоских подручја).
Ако Вам је потребан преводиоц молимо назовите прво Преводилачку телефонску службу на
131 450 и тражите да Вас пребаце на телефонски број 1300 883 793.

Све SHine SA’s преведене летке можете наћи на интернету: www.shinesa.org.au.

