Ce este tehnologia
ajutătoare ?
Tehnologia ajutătoare este un dispozitiv sau un
sistem care oferă soluţii practice în efectuarea
activităţilor de zi cu zi.
Tehnologia ajutătoare poate fi de folos:
• în îngrijirea celor dragi, uşurînd spălatul,
îmbrăcatul şi hrănirea acestora
• în facilitarea mobilităţii şi evitarea accidentelor

Acknowledgement of funding

• la deschiderea borcanelor şi mînuirea
robinetelor
• uşurînd folosirea ordinatorului şi citirea ecranului

Queensland Health

• asigurînd securitatea personală prin folosirea
sistemului personal de alarmă la domiciliu
• făcînd activităţile recreative mai accesibile
• şi prin nenumărate alte idei.
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LifeTec Queensland este un important
furnizor de informaţii şi sfaturi specializate
privind un larg sortiment de tehnologie
ajutătoare ce poate asista oamenii să-şi
amelioreze calitatea vieţii şi să îşi păstreze
independenţa.

Concepţie
Oamenii aleg tehnologia ajutătoare adecvată lor
pentru a avea o existenţă independentă şi a-şi
ameliora calitatea vieţii.

Informare
Expoziţia LifeTec din Newmarket conţine peste 1500 de
exponate şi este deschisă şase zile pe săptămînă. Noul
nostru centru din Townsville aflat în popularul complex
Domain Central este deschis în zilele lucrătoare şi are
peste 500 de exponate.
Serviciul de informaţii LifeTec funcţionează şase zile pe
săptămînă la numărul 1300 885 886. Putem răspunde la
întrebările dv, oferi opţiuni şi trimite informaţii prin e-mail,
fax sau poştă.
Baza de date LifeTec, curpinzînd peste 6000 de soluţii
tehnologice ajutătoare, poate fi gratuit consultată pe web
site-ul nostru, 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămînă.
Profesioniştii medicali se pot abona la LifeTec.info, o bază
de date mai amănunţită şi mai bogată în explicaţii.

Consultare*

Educare

LifeTec oferă consultaţii publicului, profesioniştilor
medicali şi organizaţiilor.

LifeTec oferă seminare, expuneri şi demonstraţii
practice privind tehnologia ajutătoare grupurilor
comunitare, precum şi expoziţii pe întregul teritoriu
al statului Queensland. LifeTec face regulat prezentări
în şcoli, grupurilor ce doresc să îmbătrînească sănătos,
companiilor, studenţilor din centrele TAFE şi
universităţi.

Profesioniştii noştri medicali oferă soluţii individuale
privind mobilitatea, accesul la ordinator, comunicare,
îngrijire personală, recreere, modificarea locuinţei şi alte
domenii ale vieţii zilnice.
Putem oferi consultaţii la centrele noastre cu expoziţie sau
în cadrul serviciilor noastre regionale din întregul stat.
Contactaţi-ne pentru a fixa o întrevedere sau ca să aflaţi
cînd vom vizita zona în care domiciliaţi.
*Unele dintre serviciile noastre sînt condiţionate de criterii
de eligibilitate şi anumite consultaţii sînt oferite contra
cost în unele cazuri. Contactaţi-ne pentru a discuta
opţiunile la dispoziţia dv.

Organizăm de asemenea cursuri-atelier de dezvoltare
profesională, cu caracter practic şi interactiv.
La web site-ul nostru www.lifetec.org.au, consultaţi
calendarul prezentărilor noastre şi al cursurilor
practice.

