
Hungary-  hungarian

Bármi legyen is a probléma, az ICAS, egy Lyra Health Company segíthet Önnek megoldást találni.

Milyen események történnek az életében?
Ha kihívásokkal néz szembe, az ICAS, egy Lyra Health vállalat segíthet. Gondoskodó 
szakemberek a nap 24 órájában, a hét 7 napján, az év 365 napján rendelkezésre állnak, 
hogy segítsenek Önnek és eltartottjainak a nagy és a kis problémák kezelésében.

• Szeretnék jobban kijönni életem fontos társával.
• Hogyan kezelhetek egy problémás munkatársat?
• A gyermekem rosszul viselkedik, és nem tudom,

mit tegyek.

• Néha szomorúnak érzem magam, és nem tudom,
hogy miért.

• Többet aggodalmaskodom, mint szeretnék.

• Aggódom, hogy esetleg túl sokat iszom.
• Mit tegyek, ha gyermekem kábítószereket

használ?

• Jó gyermekgondozási megoldásra
van szükségem, amely megfelel az
időbeosztásomnak.

• Azon gondolkozom, hogy nevelőszülője
legyek egy gyermeknek. Hol kezdjem?

• Idősödő szüleim messze laknak tőlem. Milyen
lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy
segíthessek nekik?

• Szeretnék rendszeres testmozgásba kezdeni.
• Hogyan kezdhetnék el tudatosabban

táplálkozni?
• Ideje leszokni a dohányzásról.

• Milyen relaxációs technikák vannak?
• A naptáram mindig túlzsúfolt. Segítség!

• Házat szeretnék venni. Mennyi pénzre van szükségem
az induláshoz?

• Mit tehetnék az adósságproblémáim megoldására?

• Gyermekelhelyezési jogvitában vagyok.
• Hogyan készíthetek meghatalmazást egy

idős szülő esetében?

Kapcsolatok

Érzelmi zűrzavar

Anyaghasználat

Gyermek- és idősgondozás

Jóllét

Stressz

Pénzügyek

Jogi

Hívjon minket vagy keressen fel online, hogy szakértői 
segítséget kapjon a következők terén:

Élet Jóllét Család Munka

• Az ICAS által nyújtott szolgáltatásokért nem számítunk fel díjat.

• Az ICAS 12 ingyenes EAP tanácsadást kínál személyenként,
évente.

• A szolgáltatások 16 éves és idősebb személyek számára
érhetők el.

• Az Ön által megosztott információk bizalmasak, kivéve, ha az
Ön vagy egy másik személy biztonsága veszélyben van.

• A kezdéshez hívja a következő számot: +36 80 621 621. Ha
külföldön tartózkodik, hívja az +36 20 427 1220 számot, hogy
beszéljen egy tanácsadóval, aki fogadja majd a hívását
és feltesz Önnek néhány kérdést, hogy jobban megértse,
milyen támogatásra van szüksége. Ezt követően átirányítjuk a
megfelelő szakemberhez. Nem kell megadnia a nevét, de azt
meg kell mondania, hogy melyik vállalatnál dolgozik.

• A helyi nyelvű forrásokért látogasson el az ICAS Hub oldalra
az app.icas.health címen, vagy keressen rá az ICAS Hub
elemre az alkalmazásban vagy a Play Store áruházban.
Lépjen be az ICAS Hub-ba a vállalati jelszóval: VMware vagy
látogasson el a vmware.lyrahealth.com (csak angol nyelvű
forrásokért).

Ingyenes

Bizalmas

24/7/365 elérhető – Kezdje el ma

Szolgáltatásaink a következők:

http://app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

