
Cibé an fhadhb, is féidir le ICAS, Lyra Health Company cabhrú leat réiteach a chruthú.

Cad atá ag Tarlú i do Shaol?
Nuair a thugann tú aghaidh ar dhúshláin, is féidir le ICAS, Lyra Health Company 
cabhrú leat. Tá gairmithe cúraim ar fáil 24 uair sa lá, 7 lá na seachtaine, 365 lá sa 
bhliain, chun cabhrú leat féin agus le do chleithiúnaithe dul i ngleic le hábhair imní 
móra agus beaga.

• Ba mhaith liom caidreamh níos fear a bheith
agam le mo leathbhádóir.

• Conas a láimhseálaim comhoibrí deacair?
• Gníomhaíonn mo pháiste agus níl a fhios agam

cad atá le déanamh.

• Uaireanta mothaím brónach agus ní thuigim an fáth.
• Tá níos mó imní orm ná ba mhian liom.

• Tá imní orm go bhfuilim ag ól an iomarca.
• Cad ar chóir dom a dhéanamh má

úsáideann mo pháiste drugaí?

• Teastaíonn cúram leanaí maith uaim
a oireann do mo sceideal.

• Táim ag smaoineamh ar leanbh a altramú.
Cén áita thosaím?

• Tá cónaí ag mo thuismitheoirí aosta i
bhfad uaim. Cén acmhainní atá ar fáil
dom le cuidiú leo?

• Ba mhaith liom gnáthamh aclaíochta a thosú.
• Conas is féidir liom tosú ag ithe níos fearr?
• Tá sé in am éirí as caitheamh tobac.

• Cad iad roinnt teicnící scíthe?
• Bíonn mo sceideal ró-lán i gcónaí. Cabhair!

• Ba mhaith liom teach a cheannach.
Cé mhéad a theastaíonn uaim le tosú?

• Cad is féidir liom a dhéanamh faoi
fadhbanna féich?

• Táim faoi agóid chaomhnóireachta.
• Conas is féidir liom cumhacht aturnae

a shocrú do thuismitheoir aosta?

Caidrimh

Suaitheadh Mothúchánach

Úsáid Substaintí

Cúram Leanaí agus Seanóra

Folláine

Strus

Cúrsaí Airgid

Dlí

Cuir glao nó féach orainn ar líne chun cúnamh saineolach 
a fháil le:

Saol Folláine Teaghlach Obair

• Níl aon chostas do sheirbhísí a sholáthraíonn ICAS..

• Cuireann ICAS 12 seisiún comhairleoireachta EAP saor
in aisce ar fáil in aghaidh an duine, in aghaidh na bliana.

• Tá seirbhísí ar fáil do dhaoine aonair atá 16 bliana d’aois
agus níos sine.

• Bíonn aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú faoi rún, seachas nuair
a bhíonn riosca roimh do shábháilteacht nó sábháilteacht
duine eile.

• Chun tús a chur leis, cuir glaoch ar 1800851115.  Mura bhfuil
tú as an tír, cuir glaoch ar +353818370051 chun teagmháil
a dhéanamh le comhairleoir a fhreagróidh do ghlao agus
a chuirfidh roinnt ceisteanna ort chun tuiscint níos fearr a
fháil ar an gcineál tacaíochta atá uait. I ndiaidh sin, beidh tú
aistrithe chuig an ngairmí cuí. Ní gá duit d’ainm a lua, beidh
ort a rá cén cuideachta a oibríonn tú leis.

• Le haghaidh acmhainní teanga áitiúla, faigh rochtain ar
ICAS Hub ag app.icas.health, nó déan cuardach do ICAS
Hub san aip nó sa siopa súgartha. Faigh rochtain ar ICAS Hub
le paschód na cuideachta: VMware nó tabhair cuairt vmware.
lyrahealth.com (do acmhainní Béarla amháin).

Saor

Faoi rún

Ar fáil 24/7/365 - Tosaigh inniu

Is iad ár seirbhísí:

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

