Програми й послуги
відділу охорони
здоров’я
Вітаємо вас у відділі охорони здоров’я округів Лідз, Гренвілль
та Ланарк. Основна мета цього відділу — покращення й захист
здоров’я людей у громаді. Нижче перелічено кілька програм та
послуг, які допомагають підтримувати здоров’я нашого населення.

Програма/послуга

Опис

Послуги пренатального
догляду

Безкоштовна підтримка для мам та сімей, що готуються до
вагітності, народження, годування груддю та догляду за
новонародженими.

Клініки з годування
немовлят

Безкоштовні консультації з годування немовлят для мам і
сімей до та після народження дитини з метою підтримки
здорового росту й розвитку немовлят.

Здорові немовлята
— здорові діти

Безкоштовна програма, що підтримує сім’ї з малими дітьми
через підтримку вдома, пренатальну підтримку, ресурси для
батьків та зв’язки з громадою.

Дошкільні послуги для розвитку
мовлення та мови
Допомога з навігацією
у сервісі для дітей зі
спеціальними потребами

Надання безкоштовних послуг для дошкільнят (від
народження до рівня Junior Kindergarten) із проблемами
мовлення, мови та спілкування. Допомагає сім’ям з дітьми з
особливими потребами знайти відповідні послуги у громаді.

Клініки імунізації

Безкоштовні щеплення для дорослих та сімей, а також
щеплення проти Covid-19 для дітей (від 5 років) та дорослих.

Стоматологічні
програми

Надання доступу до безкоштовних невідкладних та основних
послуг для дітей, молоді та людей похилого віку з низькими
доходами.

Клініки
сексуального
здоров’я

Надання безкоштовного тестування на інфекції, що
передаються статевим шляхом (STI) та їх лікування,
безплатний або дешевий доступ до послуг з контрацепції/
презервативів, тестування на вагітність, екстреної
контрацепції, консультацій, направлень.

Програма/послуга

Опис

Послуги допомоги у
припиненні куріння
сигарет та
електронного куріння

Безкоштовна підтримка, стислі консультації та направлення
для людей, які хочуть зменшити потяг до куріння
(електронних та звичайних сигарет), або позбавитися цієї
звички.

Послуги зі
зменшення шкоди

Надання безкоштовного обладнання та конфіденційних
послуг людям, які уводять або вдихають речовини.

Профілактика та
контроль
туберкульозу

Надання послуг з подальшого спостереження, а також
доступу до безплатних ліків для людей, інфікованих
туберкульозом.

Послуги з
психічного
здоров’я

Надання контактів та направлень до місцевих служб
підтримки психічного здоров’я.

Усі програми та послуги є конфіденційними та доступні за
багатьма адресами в округах Лідз, Гренвілль та Ланарк.
Відділ охорони здоров’я також має доступ до послуг усного перекладу
для допомоги у спілкуванні. Щоб отримати більше інформації щодо наших
програм та послуг, зателефонуйте за номером 1-800-660-5853 або завітайте
на наш вебсайт за адресою www.healthunit.org.
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