Segítő technológia.
Mi az?
Segítő technológia az olyan készülék vagy
rendszer, amely gyakorlati megoldást nyújt
mindennapi élettevékenységek elvégzéséhez.
Segítő technológia:
• megkönnyíti szerettei gondozását
zuhanyozásnál, öltözködésnél, étkezésnél,
• biztonságosabbá és könnyebbé teszi a
helyváltoztatást,
• egyszerűvé teszi befőttesüvegek kinyitását,
csapok zárását,
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• könnyíti a számítógéphasználatot, a képernyő
olvasását,

Queensland Health

• személyi biztonságot nyújt otthoni
riasztórendszer használatával,
• könnyíti a szabadidős tevékenységeket végzését,
• s még számos egyéb jó ötlettel segít.
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A LifeTec Queensland vállalat egyének
életminőségét javító, önálló életvitelét
lehetővé tevő segítő technológiai
megoldások széles skálájával kapcsolatos
tájékoztatás és szaktanács nyújtásának
területén vezető cég.

Célkitűzésünk
Az, hogy emberek a nekik leginkább alkalmas
segítő technológia kiválasztása révén
független, fokozott életminőségű életet
élhessenek.

Információ
A LifeTec Newmarket-i kiállítótermében több mint 1,500
eszközt tekinthet meg a nagyközönség a hét hat napján.
Az új Townsville-i központ a népszerű Domain Centralban van, hétköznapi nyitvatartással, ott 500 tárgyat
állítottunk ki.
A LifeTec információs telefonvonala heti hat napon át
hívható: 1300 885 886. Szívesen megválaszoljuk kérdéseit,
véleményt mondunk és megküldjük a tájékoztatást
e-mailben, faxon vagy levélben.
A LifeTec több mint 6,000 segítő technológiát tartalmazó
teljes adatbázisát térítésmentesen böngészheti az
internetes oldalunkon minden nap, napi 24 órában.
Egészségügyi szakemberek előfizethetnek egy még
részletesebb és tartalmasabb adatbázisunkra, a LifeTec.
info-ra is.

Konzultáció*
A LifeTec tanácsadást nyújt magánszemélyeknek,
egészségügyi szakembereknek és szervezeteknek.
Egészségügyi szakembereink egyéni megoldást kínálnak
a napi élet különféle területeire, többek közt mobilitással,
számítógéphasználattal, kommunikációval, testápolással,
pihenéssel, lakás átalakításával kapcsolatban.
A konzultációt kiállítóközpontjainkban tudjuk nyújtani
vagy az egész államra kiterjedő regionális szolgáltatásunk
részeként. Keressen meg bennünket hogy időpontot
egyeztessünk vagy tájékoztassuk arról hogy mikor leszünk
legközelebb az Ön közelében.
* Egyes szolgáltatásaink alkalmassági feltételektől
függenek és bizonyos konzultációkért díjat számolhatunk
fel. Keressen meg bennünket hogy megbeszélhessük az
Ön rendelkezésére álló választási lehetőségeket.

Képzés
A LifeTec előadásokat és gyakorlati bemutatókat tart
a segítő technológiáról valamint kiállításokat rendez
közösségi csoportoknak Queensland egész területén.
A LifeTec rendszeresen ad elő iskolákban, idősek
csoportjainak, üzletembereknek, TAFE- és egyetemi
diákoknak.
Gyakorlati és interaktív műhelyfoglalkozásokat is tartunk
szakmai továbbképzéshez.
Látogassa meg internetes oldalunkat ahol megtalálja
a tervezett előadások és foglalkozások időpontjait:
www.lifetec.org.au.

