UKRAINIAN

Послуги SHine SA
Щоби насолоджуватися взаємовідносинами, запобігти хворобам та зберігти здоров’є дуже
важливо доглядати за собою. Служба SHine SA надає конфіденційні послуги в галузі
репродуктивного та статевого здоров’я для чоловіків та жінок, юнаків та дівчат.
Ми надаємо цілу низку послуг, серед них:
• Інформація про те, як зробити статеві зносини безпечними та зручними
• Контрацепція - запобігання заплідненню, щоб не завагітнити до того, як ви готові мати
дитину
• Інфомація та аналізи для подружжь, яким не вдається народити дитину
• Інформація та аналізи на хвороби, що передаються статевим шляхом
• Освіта з статевих питань для громадських груп
• Папа мазок (внутрішній аналіз з ваших інтимних органів)
• Перевірка грудей
• Тест на вагітність
• Інформація стосовно порушень місячного циклу
• Підтримка у випадку незапланової вагітності
• Книжки для батьків та для молоді
Ви можете призначити візит до лікаря, медичної сестри, консультанта чи працівника охорони
здоров’я, зателефонувавши до найближчої до вас служби SHine SA.

Південь

Північ

Схід/Захід

19–23 Beach Road
Christies Beach

43 Peachey Road
Davoren Park

64c Woodville Road
Woodville

8186 8600

8256 0700

8300 5301, клініка
8300 5300 довідки

Плата
Відвідини клініки SHine SA коштуватимуть вам $20 ($10 зі знижкою) на рік. Знижка можлива для
тих, хто у фінансовій скруті.

Перекладацькі послуги
SHine SA може безплатно організувати, щоби під час вашого візиту був присутній перекладач.
Якщо потрібен перекладач, просимо повідомити нас, коли ви призначаєте візит по телефоні.

Телефонічна лінія статевого здоров’я
Якщо ви стурбовані про стан свого статевого здоров’я, то можете поговорити з медичного
сестрою служби SHine SA по телефонічній лінії статевого здоров’я з понеділка до пятниці від
9:00 до 13:00. Просимо телефонувати:
1300 883 793
1800 188 171 (безкоштовно тільки для мешканців з провінції).
Якщо потрібен переклад по телефоні, будь ласка задзвоніть до Служби перекладу по телефоні
за номером 131 450 та попросіть, щоб вас з’єднали з номером 1300 883 793.

Всі перекладені листівки служби SHine SA’s можна побачити на
www.shinesa.org.au.

