
 ها مالقات قرار
 مشکالت .شود داشته نگه باز عاجل مشکالت رفع برای بارها که دهد می را امکان این ما مالقاتهای قرار سیستم
 اگر .بگویید کارمندان به مشکل فوریت صورت در لطفا ً ، رزرو هنگام .بود خواهد جریان در سریعا ً پزشکی فوری
 .شود دیده دیگری شخص تا بگیرید تماس ما با وقت اسرع در لطفا ، دارید نگه را خود مالقات قرار توانید نمی
 .شود هزینه دالر 44 هزینه است ممکن رفته دست از مالقات قرار یک برای
 لطفا ً .باشد الزم WorkCover ، روان سالمت ، اسمیر پاپ مانند قرارهایی برای است ممکن تر طوالنی مشاوره
 .شوید مطلع پذیرنده از ، کافی زمان دریافت از اطمینان هنگام
 قابل بستگان برای بیمار طرف از نمایندگی به مالقات در حضور .کنند مراجعه مراجعه هر در موظفند بیماران کلیه
  .باشد شده مستند قانون طبق اینکه مگر ، نیست قبول
 .کنید شرکت پذیرایی میز در پزشک به مراجعه از بعد و قبل لطفا
 ها ساعت از پس
 .بگیرید تماس آمبوالنس 000 شماره با ، اورژانس بروز صورت در
 13در دکتر دکتر ، بگیرید تماس ساعت از بعد ما محلی خدمات با لطفا ً ، دارید احتیاج پزشک به ساعتها از بعد اگر
26 60.  
 خانگی بازدیدهای
 هیچ ، مسن ، تحرک بی ، هستند مستقر کیلومتری 20 شعاع در که عادی بیماران به را منزل ویزیت ما کلینیک
 را خدمات این ما .دهد می ارائه ، نیست ناتوانی دلیل به درمانی مراکز به دسترسی به قادر یا و نقل و حمل وسیله
 .دهیم می ارائه پیال دکتر توسط چهارشنبه روز در فقط
 تلفن / ارتباطات مشی خط
 مستقیم طور به را شما بهداشتی مراقبتهای نیازهای تا بگیرد صورت مالقات قرار یک تا شود انجام باید تالشها تمام
 و برساند اتمام به مشاوره از پس را شما تماس تواند می پزشک ، شرایط برخی در اما ، بگذارد میان در پزشک با
 ، تماس دلیل ارائه عدم صورت در ، باشید داشته توجه لطفا ً .مربوطه پزشکی شرایط توصیه صورت در فقط
 .نیستند بیمار تلفنی تماسهای به مکلف پزشكان
 نتایج
 می طول مدت چه که بپرسید پزشک از مالقات زمان در لطفا ً .برگردند نتایج همه برای بیماران رود می انتظار
 .دهید انجام را پیگیری مشاوره ، صورتحساب شدن نهایی هنگام و شود برگردانده نتایج تا کشد
 .شود نمی حاصل تلفن طریق از ای نتیجه هیچ بیمار خصوصی حریم حفظ و بودن محرمانه حفظ برای
 سیستم انتصاب یادآوری و فراخوان
 .است شده تولید رایانه یادآوری سیستم این .کنند می نام ثبت ما یادآوری یادآوری سیستم در بیماران همه
 پرونده در این .خیر یا دهند می را سیستم این از بخشی اجازه آیا که شود می سؤال نام ثبت هنگام در بیماران از
 .است شده ثبت بیماران
 بهداشتی سوابق به دسترسی
 فرم لطفا ً ، باشید داشته دسترسی (سالمتی به مربوط اطالعات جمله از) خود اطالعات به خواهید می اگر
 پردازش اجازه روز 30 لطفا ً .کنید پر ، است دسترس در پذیرش از که را "بهداشتی سوابق به دسترسی درخواست"
 .بدهید را درخواست
 ارتباطی خدمات
 بیماران .گیرند می تماس 450 131 شماره با (TIS National) تفسیر و ترجمه خدمات ، مترجم به نیاز صورت در
 .بگیرند تماس NRS TTY با 360 555 1800 تلفن شماره با توانند می گیر دزد مشکل دارای یا بینایی به مبتال
 خصوصی حریم حفظ سیاست
 جدی را خود تعهدات و بگذارد احترام شما خصوصی حریم به که است متعهد کامال ً Pearcedale پزشکی مرکز
 بهداشت سوابق قانون ، بعدی اصالحات و 1988 المنافع مشترک خصوصی حریم حفظ قانون به ما .گیرد می
 در ما رازداری مشی خط از ای نسخه .هستیم پایبند (APP) استرالیا خصوصی حریم حفظ اصول و 2001 ویکتوریا
 .است دسترس در پذیرش
  بیمار بازخورد
 .دارد قرار انتظار قسمت در "بازخورد جعبه" ، کنید استفاده آن از بخواهید اگر کنیم می قدردانی شما نظرات از ما
 می اگر .بدانیم آن مورد در خواهیم می ، هستید ناراضی عمل این از شما های مراقبت از ای جنبه هر از اگر
 .کنید صحبت تمرین مدیر با لطفا ً ، دهید ارائه بیشتری بازخورد خواهید
 
 ، کند میانجیگری شما طرف از کسی خواهید می اگر
 .بگیرید تماس درمانی خدمات کمیسر با 066 136 1800 شماره با
 

 

 هزینه
 زیر کودکان ، بگیران مستمری همه .هستیم مخلوط حساب صورت صدور کلینیک یک ما
 .کنند می دریافت صورتحساب عمده صورت به درمانی کارتهای دارندگان و سال 16
 پرداخت .است دالر Medicare 38.20 تخفیف با دالر 76.90 استاندارد مشاوره هزینه
 با دالر 133.90 تر طوالنی مشاوره هزینه .است الزم شما وقت تعیین روز در کامل
 .است دالر Medicare 73.95 تخفیف
 .کنید مراجعه دریافت به لطفا ً ، قیمت تر دقیق لیست برای
 بیماران های مسئولیت و حقوق
 و پذیرا ، ایمن بیماران همه برای که است مراقبتی محیطی کردن فراهم کلینیک این وظیفه
 .باشد آرام
 با مودبانه و سریع که کرد خواهیم سعی زمان هر در و گذاریم می احترام افراد حقوق به ما
 .کنیم رفتار بیماران
 از ، کنند رفتار بیماران سایر و کارکنان به احترام با خود نوبه به بیماران که خواهیم می ما
 باعث است ممکن که دیگر نامناسب رفتارهای از شدن درگیر یا خوردن قسم ، زدن فریاد
 .کنند خودداری ، شود دیگران یا خود برای پریشانی یا آسیب
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 شده ارائه خدمات         کلینیک ساعات

 مردان و زنان سالمت   خانوادگی پزشکی F    18:00 – 09:00   دوشنبه

 پوستی های بررسی   نوجوان و کودک سالمت    18:00 – 09:00   سهشنبه

 سازی ایمن   جزئی جراحی روشهای    18:00 – 09:00  شنبه چهار

 مزمن بیماریهای مدیریت   سفر واکسیناسیون    18:00 – 09:00   شنبه پنج

 روان سالمت     کرایوتراپی    18:00 – 09:00   جمعه

سالخوردگان از مراقبت خدمات    سالمت ارزیابی    18:00 – 09:00   شنبه

     

       است شده بسته عمومی تعطیالت / یکشنبه

 

 

 

 

 پزشکی کادر

Dr Farzaneh Rastegar MD, FRACGP 
 Women’s Health, IUD insertion, Palliative Care & Geriatric Care 

Dr Pejman Hajbabaie MD, FRACGP 

Skin Cancer, Dermatology, Minor Surgery & Internal Medicine 

Dr Mehdi Ebrahimi MD, FRACGP 

Sports Injury & Paediatric Care 

Dr Stephanie Curran MBBS, FRACGP 

Child & Adolescence Health, Women’s Health, Palliative Medicine and 
Family General Practice 

Dr Nadiya Solodunenko MBBS, FRACGP 
Women’s Health, Paediatric care, Chronic Disease Management & 
Preventative Medicine 

Dr Payal Chandrashekar MBBS, MRCP MRCGP, FRACGP 
Women’s Health, Mental Health, Palliative Care & Aged Care. 

Dr Sophie Li MBBS, FRACGP 
Palliative Care, Mental Health, Chronic Disease and Pain 
Management, Aged Care, Cardiovascular Diseases & Diabetes 
Management 

Dr Melanie Lamden MBBS, FRACGP 
Palliative Care, Mental Health, Chronic Disease Management, Aged 
Care, Geriatric Medicine 
 
 

 مدیر 

Cass 
 دیگر دهنده ارائه  پرستاران پذیرشگرها
Rebecca  Marnie   جراحی 
Vicki  Jodie   فیزیوتراپی 
Montana Lorraine    
Leanne  Shanae    
Julie   
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