
පත්වීම් 

අපගේ පත්වීම් පද්ධතිය ඕනෑම හදිසි ගැටලුවකට සරිලන පරිදි ගේලාවන් විවෘතව 

තබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. හදිසි වවද්ය ගැටලු කඩිනමින් ලබා ගෙනු ඇත. 

ගවන්කරවා ගැනීගම්දී, කරුණාකර ඔගේ ගැටලුව හදිසි නම් කාර්ය මණ්ඩලයට 

උපගෙස් ගෙන්න. ඔබගේ හමුීම ඔබට තබා ගත ගනාහැකි නම්, කරුණාකර හැකි 

ඉක්මනින් අපට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගෙන්න, එවිට ගවනත්ව අගයකු ෙැකගත 

හැකිය. මඟ හැරුණු පත්වීමක් සඳහා ගඩාලර් 44 ක ගාස්තුවක් අය කළ හැකිය. 

පැප් ස්මියර්, මානසික ගසෞඛ්යය, වැඩ කවරය වැනි පත්වීම් සඳහා දීර් consult 

උපගද්ශනයක් අවශ්ය විය හැකිය. ප්රමාණවත්ව කාලයක් ලබා දී ඇති බව සහතික 

කිරීම සඳහා කරුණාකර පිළිගැනීගම් නිලධාරියාට ෙැනුම් ගෙන්න. 

සෑම සංචාරයකදීම සියලුම ගරෝගීන් පැමිණ සිටිය යුතුය. නීතිගයන් නිසි ගලස 

ගේඛනගත ගනාකළගහාත්ව relatives ාාතීන් විසින් ගරෝගියා ගවනුගවන් හමුීමක් 

සඳහා සහභාගී ීම පිළිගත ගනාහැකිය. 

කරුණාකර වවද්යවරයා හමුීමට ගපර සහ පසුව පිළිගැනීගම් ගම්සයට සහභාගී 

වන්න. 

පැය පසු 

හදිසි අවස්ථාවකදී කරුණාකර ගිලන් රථයක් සඳහා 000 ක් අමතන්න. 

ඔබට පැය ගණනකට පසු වවද්යවරයකු අවශ්ය නම්, කරුණාකර අපගේ පැය 

ගණනකට පසු ගලාකම් ගස්වාව අමතන්න, වවද්යවරයා අමතන්න13 26 60.  

නිවාස චාරිකා 

නිගවස් චාරිකා අපගේ සායනය මඟින් කිගලෝමීටර් 20 ක අරයක් තුළ නිශ්චල, 

වැඩිහිටි, ප්රවාහන පහසුකම් ගනාමැති ගහෝ ආබාධිත තත්වත්වවයන් නිසා පුහුණුීම් 

පහසුකම් ගවත පිවිසීමට ගනාහැකි සාමාන්ය ගරෝගීන් සඳහා නිවාස චාරිකා 

ඉදිරිපත්ව කරයි. අපි ගමම ගස්වාව බොො දින පිරිනමන්ගන් ආචාර්ය පයාේ විසිනි. 

සන්නනිවේදන / දුරකථන ප්රතිපත්වතිය 

ඔගේ ගසෞඛ්ය ගස්වා අවශ්යතා ගකලින්ම වවද්යවරයකු සමඟ සාකච්ඡා කිරීම 

සඳහා හමුීමක් කිරීමට සෑම උත්වසාහයක්ම ගත යුතුය. ගකගස් ගවතත්ව, යම් යම් 

තත්වවයන් යටගත්ව, වවද්යවරයාට උපගද්ශනය අවසන් වූ වහාම ඔගේ ඇමතුම 

ආපසු ලබා දිය හැකි අතර අොළ වවද්ය ප්රතිකාර ලබා ගෙන්ගන් නම් පමණි. 

කරුණාකර සටහන් කරන්න, ඇමතුම සඳහා ගේතුවක් සපයා ගනාමැති නම් 

ගරෝගීන්ගේ දුරකථන ඇමතුම් ලබා දීමට වවද්යවරුන් බැඳී ගනාමැත. 

ප්රතිපල 

සියලුම ප්රති .ල සඳහා ගරෝගීන් නැවත පැමිගණනු ඇතැයි අගප්ක්ෂා ගකගර්. 

කරුණාකර ඔබ හමුවූ ගේලාගේදී වවද්යවරයාගගන් විමසන්න ප්රති results ල ලබා 

ගැනීමට ගකාපමණ කාලයක් ගතගේෙ යන්න සහ ඔගේ බිේපත අවසන් කිරීගම්දී 

පසු විපරම් උපගද්ශනයක් කරන්න. 

රහස්යභාවය සහ ගරෝගියාගේ ගපෞද්ගලිකත්වවය පවත්වවා ගැනීම සඳහා 

දුරකථනගයන් කිසිදු ප්රති results ලයක් ලබා ගනාගද්. 

නැවත කැඳීම සහ පත්වීම් මතක් කිරීවම් පද්ධතිය 

සියලුම ගරෝගීන් අපගේ මතක් කිරීගම් මතක් කිරීගම් පද්ධතියට ඇතුළත්ව කර ඇත. 

ගමය පරිගණකගයන් ජනනය කරන ලෙ මතක් කිරීගම් පද්ධතියකි. 

ගමම පද්ධතිගේ ගකාටසක් ීමට අවසර ලබා ගෙන්ගන්ෙ නැද්ෙ යන්න ගරෝගීන් 

ලියාපදිංචි කිරීගම්දී විමසනු ලැගේ. ගමය ගරෝගීන්ගේ ගගානුගේ සටහන් ගේ. 

වසෞඛ්ය වාර්තා සඳහා ප්රවේශය 

ඔගේ ගතාරතුරු වලට (ගසෞඛ්ය ගතාරතුරු ඇතුළුව) ප්රගේශ ීමට ඔබ කැමති නම්, 

කරුණාකර පිළිගැනීගමන් ලබා ගත හැකි ‘ගසෞඛ්ය වාර්තාවට ප්රගේශ ීමට 

ඉේීම’ ගපෝරමය සම්ූර්ණ කරන්න. ඉේීම ක්රියාවට නැංීමට කරුණාකර දින 30 

ක් ෙක්වා ඉඩ ගෙන්න. 

සන්නනිවේදන වේවා 

පරිවර්තකගයකු අවශ්ය නම්, පරිවර්තන හා පරිවර්ථන ගස්වාව (TIS National) 131 450 

අමතන්න. ෙෘශ්ය ගහෝ ආම්පන්න දුර්වල ගරෝගීන්ට NRS TTY අමතන්න 1800 555 360. 

රහේයතා ප්රතිපත්වතිය 

පියර්සගේේ වවද්ය මධ්යස්ථානය ඔගේ ගපෞද්ගලිකත්වවයට ගරු කිරීමට 

සම්ූර්ණගයන්ම කැපී සිටින අතර එහි වගකීම් බැරෑරුම් ගලස සලකයි. 

ගපාදුරාජ්ය මණ්ඩීය රහස්යතා පනත 1988 හා පසුව සිදුකරන ලෙ සංගශෝධන, 

වික්ගටෝරියානු ගසෞඛ්ය වාර්තා පනත 2001 සහ ඕස්්ගර්ලියානු රහස්යතා මූලධර්ම 

(ඒපීපී) අපි පිළිපදින්ගනමු. අපගේ රහස්යතා ප්රතිපත්වතිගේ පිටපතක් පිළිගැනීගම් 

දී ලබා ගත හැකිය. 

වරෝගියාවේ ප්රතිවපෝෂණය  

ගාේු 

අපි මිශ්ර බිේ සායනයකි. සියලුම විශ්රාමිකයන්, 16 ට අඩු 

ළමුන් සහ ගසෞඛ්ය ගස්වා කාේපත්ව හිමියන්ට ගතාග 

වශගයන් අය ගකගර්. සම්මත උපගද්ශන ගාස්තුව ගඩාලර් 

76.90 ක් වන අතර ගමඩිගකයා ව්ටමක් ගඩාලර් 38.20 කි. ඔබ 

පත්වවූ දිනගේ සම්ූර්ණ ගගීමක් අවශ්ය ගේ. දිගු උපගද්ශන 

ගාස්තුව ගඩාලර් 133.90 ක් වන අතර ගමඩිගකයා ව්ටමක් 

ගඩාලර් 73.95 කි. 

වඩාත්ව සවිස්තරාත්වමක මිල ලැයිස්තුවක් සඳහා, කරුණාකර 

පිළිගැනීම බලන්න. 

වරෝගීන්නවේ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් 

සියලුම ගරෝගීන්ට ආරක්ිත, පිළිගැනීගම් සහ සාමකාමී 

පරිසරයක් සැපයීම ගමම සායනගේ කාර්යභාරයයි. 

අපි පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කරන අතර සෑම 

විටම ගරෝගීන්ට ක්ෂණිකව හා ආචාරශීීව ප්රතිකාර කිරීමට 

උත්වසාහ කරමු. 

ගරෝගීන්, තමන්ට ගහෝ ගවනත්ව අයට හානියක් ගහෝ 

කරෙරයක් විය හැකි ගවනත්ව නුසුදුසු හැසිරීම් වල ගයදීගමන් 

වැළකී සිටීම, කාර්ය මණ්ඩලයට සහ අගනකුත්ව ගරෝගීන්ට 

ගගෞරවගයන් සලකන ගලස අපි ඉේලා සිටිමු. 
 

 

58 Baxter-Tooradin Rd, Pearcedale VIC 3912 
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සායන වේලාවන්න    සපයනු ලබන වේවාවන්න 

සඳුො   09:00 – 18:00    පවුේ වවද්ය විද්යාව   කාන්තාවන්ගේ 

ගසෞඛ්යය 

අඟහරුවාො  09:00 – 18:00    ළමා හා නව ගයාවුන් ගසෞඛ්යය  සම ගචක්පත්ව 

බොො   09:00 – 18:00    සුළු ශේයකර්ම   ප්රතිශක්තිකරණ 

ේරහස්පතින්ො  09:00 – 18:00    සංචාරක එන්නත්ව   නිෙන්ගත ගරෝග 

කළමනාකරණය 

සිකුරාො   09:00 – 18:00    පිරිමින්ගේ ගසෞඛ්යය   මානසික 

ගසෞඛ්ය 

ගසනසුරාො  09:00 – 13:00    ගසෞඛ්ය තක්ගස්රුව   වැඩිහිටි සත්වකාර 

ගස්වා     

ඉරිො / රජගේ නිවාඩු වසා ඇත       

 

 

 

 

වවද්ය කාර්ය මණ්ඩලය 

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

Dr Pejman Hajbabaie MD, FRACGP 

Special Interests: Skin Cancer, Dermatology, Minor Surgery & 
Internal Medicine 

Dr Mehdi Ebrahimi MD, FRACGP 

Special Interests: Sports Injury & Paediatric Care 

Dr Stephanie Curran MBBS, FRACGP 

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

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

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

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

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

 
 

 
කළමනාකරු 

Cass 
පිළිගැනීවම් නිලධාරීන්න  වහදියන්න

 වවනත්ව සැපයුම්කරු 
Rebecca  Marnie  Podiatry 
Vicki  Jodie  Physiotherapy 
Montana Lorraine   
Leanne  Shanae    
Julie   
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