
Το Your Community Health 
συμβάλλει στην υγεία,  
την ευημερία και την  
αξιοπρέπεια για  
όλους τους  
ανθρώπους  
στην βόρεια 
Μελβούρνη.

Οι Υπηρεσίες μας

greek



Τι προσφέρουμε;
Προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας 
σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των:

 � Ιθαγενών και Νησιωτών των Στενών 
Τόρρες

 � Συναφείς Υπηρεσίες Υγείας – 
Συμβουλευτική, Εκπαίδευση για τον 
Διαβήτη, τη Διατροφή, Εργοθεραπεία, 
Φυσιοθεραπεία, Ποδιατρική, 
Λογοπαθολογία

 � Οδοντιατρικός  – Έλεγχος, 
Οδοντοστοιχίες, Ακτινογραφίες (oPg) 

 � Ιατρικές Υπηρεσίες – Υγεία ΛΟΑΤ, 
Ψυχική Υγεία, Πρόγραμμα Βελόνων και 
Συριγγών, Νοσηλεία, Φαρμακοθεραπεία, 
Ψυχολογία, Υγεία των Προσφύγων, 
Εκπαίδευση στα Στεροειδή, Κλινική 
Βιταμίνης D

 � Κοινωνική Στήριξη – Ομάδες 
δραστηριοτήτων, Χώροι συγκέντρωσης 
ανδρών, Κοινωνικά Προγράμματα

Χρειάζεστε διερμηνέα;
Οι υπηρεσίες διερμηνείας είναι δωρεάν.

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, 
μπορείτε να καλέσετε τις Υπηρεσίες 
Μετάφρασης και Διερμηνείας  
στο 131 450, ή να μας   
ενημερώσετε σχετικά, όταν  
επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Παρέχουμε ιατρικές, 
οδοντιατρικές, συναφείς 
υπηρεσίες υγείας και 
στηρίζουμε προγράμματα 
στα κέντρα υγείας μας. 
Μερικές υπηρεσίες μπορεί να 
παρέχονται στο σπίτι σας ή 
σε κοινοτικές εγκαταστάσεις. 

Δίνουμε προτεραιότητα 
πρόσβασης σε εκείνους που 
κινδυνεύουν περισσότερο 
από ανισότητες στο τομέα της 
υγείας και σε εκείνους που 
μπορεί να αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στην πρόσβαση σε 
παραδοσιακές υπηρεσίες 
υγείας. 
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Το Your Community Health παρέχεται στα παρακάτω  
Κέντρα Υγείας:

Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι της φυλής 
Βουρουντζέρι της Εθνικότητας Κουλίν είναι  
οι παραδοσιακοί θεματοφύλακες της γης.

Your Community Health αναγνωρίζει την 
υποστήριξη από το Υπουργείο Υγείας της 
Αυστραλιανής Κυβέρνησης και την Κυβέρνηση 
της Βικτώρια.

YourcommunityHEALTH.org.au

1   Κέντρο Υγείας East  
reservoir  
125 Blake Street 
East reservoir VIC 3073 
Melway ref: 19 C9

2   East reservoir  
Community Hub 
unit 1, 44 Whitelaw Street 
East reservoir VIC 3073 
Melway ref: 18 K5

3   Κέντρο Υγείας Northcote  
42 Separation Street 
Northcote VIC 3070 
Melway ref: 30 F8

4   Κέντρο Υγείας PANCH  
300 Bell Street 
Preston VIC 3072 
Melway ref: 30 H1

Μπορώ να σας υποβάλλω 
τα σχόλιά μου;
Καλωσορίζουμε τα σχόλια σας, καθώς βοηθούν στη 
βελτίωση των υπηρεσιών μας. Απευθυνθείτε σε 
ένα μέλος του προσωπικού μας ή συμπληρώστε το 
έντυπο σχολίων διαδικτυακά ή στα κέντρα μας 
υγείας. 

Πώς μπορώ να 
λάβω περισσότερες 
πληροφορίες;
Καλέστε μας στο (03) 8470 1111 ή στείλτε μας 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
info@yourcommunityhealth.org.au. Επίσης, 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
www.yourcommunityhealth.org.au ή να έλθετε 
και να μας μιλήσετε σε ένα από τα κέντρα μας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε το 000



Ποιος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις 
υπηρεσίες μας;
Οι υπηρεσίες μας διατίθενται σε όλους τους 
κατοίκους στη βόρεια Μελβούρνη.

Παρέχουμε προτεραιότητα πρόσβασης στις 
παρακάτω ομάδες:

 � Ιθαγενείς και Νησιώτες των Στενών 
Τόρρες

 � Νεοαφιχθέντες Πρόσφυγες και Αιτούντες 
Άσυλο

 � Παιδιά κάτω των 12 ετών (με υποστήριξη 
των γονέων και κηδεμόνων τους)

 � Ενήλικες από 65 ετών και άνω
 � Άτομα που είναι κοινωνικά και οικονομικά 

μειονεκτούντα
 � Άτομα με χρόνιες ή πολύπλοκες 

παθήσεις
 � Άτομα που ζουν σε επικίνδυνα ή μη 

ασφαλή περιβάλλοντα
 � Άτομα που ζουν με κάποια αναπηρία

Πώς μπορώ να έχω 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες;
Καλέστε μας στο (03) 8470 1111 ή στείλτε 
μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
στη διεύθυνση  
info@yourcommunityhealth.org.au.

Για μερικές υπηρεσίες μπορεί να χρειαστεί 
παραπομπή από το γιατρό σας ή από άλλο 
εργαζόμενο στην υγειονομική περίθαλψη.

Θα πρέπει να περιμένω 
για να έχω πρόσβαση 
στις υπηρεσίες;
Για μερικές υπηρεσίες υπάρχει χρόνος 
αναμονής. Θα το συζητήσουμε μαζί σας, 
όταν απευθυνθείτε σε εμάς.

Πόσο κοστίζουν;
Μερικές υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν. 
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ποιότητα, 
χαμηλό κόστος και προσιτές υπηρεσίες και 
θα συζητήσουμε μαζί σας το κόστος της κάθε 
υπηρεσίας, όταν κλείσετε το ραντεβού σας.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε 
οποιεσδήποτε οικονομικές δυσκολίες. 
Μπορούμε να σας προτείνουμε ένα 
πρόγραμμα αποπληρωμών ή να 
παράσχουμε υπηρεσίες δωρεάν, ανάλογα  
με την περίπτωσή σας.

Προστατεύετε τα 
προσωπικά δεδομένα;  
Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα 
όλων των πελατών μας και τηρούμε τη 
νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. Τηρούμε τον Αυστραλιανό Χάρτη 
Δικαιωμάτων Υγείας. Θέλουμε να γνωρίζετε 
τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας, όταν 
χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, και θα σας 
παράσχουμε πληροφορίες επί αυτού. 
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Η υπόσχεσΗ μασ σε εσασ

Your Community Health δεσμεύεται να 
συνεργάζεται με τους πελάτες μας και την 
κοινότητα για να παρέχει υπηρεσίες που 
είναι προσωπικές και επικεντρωμένες στις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Θα εργαστούμε μαζί σας για να καλύψουμε 
τις ανάγκες υγείας και ευημερίας σας ή τις 
ανάγκες των ατόμων για τα οποία νοιάζεστε.

υποσχόμαστε πάντα:

• Να σας κάνουμε να νιώθετε ευπρόσδεκτοι

• Να σας ακούμε χωρίς να κάνουμε 
υποθέσεις ή να σας κρίνουμε

• Να σας αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια, 
συμπόνια και σεβασμό

• Να στηρίζουμε τα δικαιώματα σας

• Να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε με τρόπο που να τις κατανοείτε

• Να ζητάμε τα σχόλια σας και να απαντάμε 
στις ανησυχίες σας

υποβάλλετέ μας σχόλια

Θέλουμε να μας λέτε αν κρατάμε την 
υπόσχεσή μας ή εάν νομίζετε πως υπάρχουν 
τρόποι να βελτιωθούμε. 

Λαμβάνουμε υπόψη όλες τις ιδέες και τις 
προτάσεις που μοιράζεστε μαζί μας.

Μπορείτε να μας υποβάλετε σχόλια και 
εισηγήσεις με τους εξής τρόπους:

• Να μιλήσετε σε μέλος του προσωπικού

• Να συμπληρώσετε το έντυπο «Εκφράστε 
τη γνώμη σας» σε οποιοδήποτε κέντρο 
υγείας μας ή διαδικτυακά στην ιστοσελίδα 
www.yourcommunityhealth.org.au

• Να καλέσετε τον Υπεύθυνο Παραπόνων 
στο (03) 8470 1111, ή να του στείλετε 
επιστολή στο Your Community Health 
στη διεύθυνση: 125 Blake Street, East 
Reservoir, VIC 3073



Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι της φυλής 
Βουρουντζέρι της Εθνικότητας Κουλίν είναι οι 
παραδοσιακοί θεματοφύλακες της γης.
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Οι υπηρεσίες του Your Community Health είναι 
διαθέσιμες στα παρακάτω Κέντρα Υγείας:

μερικές υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμες στο σπίτι σας 
ή σε άλλους τοπικούς κοινοτικούς χώρους. Για περισσότερες 

πληροφορίες καλέστε το (03) 8470 1111.
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τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεισ σασ
τα δικαιώματα σας στην περίθαλψη
Tο Your Community Health έχει 
υιοθετήσει τον Χάρτη Δικαιωμάτων Υγείας 
της Αυστραλίας. 
Ο Χάρτης περιγράφει τα δικαιώματα των 
πελατών, καταναλωτών, οικογενειών και 
φροντιστών σε όλες τις εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης στην επικράτεια 
της Αυστραλίας. 
Μπορείτε να διαβάσετε τον Χάρτη 
στην ιστοσελίδα μας, στο  
www.yourcommunityhealth.org.au.

ώς πελάτης του Your Community Health 
έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
• Πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, ανεξάρτητα 

από την ικανότητά σας να πληρώνετε
• Αξιοσημείωτη, ποιοτική, σεβαστή και 

ασφαλής φροντίδα ανεξάρτητα από την 
κοινωνική θέση, το φύλο, τη φυλή, τη 
σεξουαλική προτίμηση, τη θρησκεία, τις 
πολιτικές πεποιθήσεις, την ψυχική υγεία ή 
οποιαδήποτε αναπηρία

• Σαφείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά 
με τη φροντίδα, την κατάσταση, τις επιλογές 
θεραπείας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τις παρενέργειες και το κόστος

• Πρόσβαση σε διερμηνέα
• Σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα 

και την προσωπική σας ζωή και λόγο 
στο ότι συμβαίνει στα προσωπικά σας 
δεδομένα για την υγεία σας

• Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 
που φυλάσσονται στο φάκελό σας, βάσει 
της νομοθεσίας 

• Υποβολή εισηγήσεων, υποβολή θετικών ή 
αρνητικών σχολίων, υποβολή ερωτήσεων και 
υποβολή παραπόνων για τη φροντίδα σας

• Εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου που να 
σας εκπροσωπεί, συμπεριλαμβανομένων 
των εξωτερικών ομάδων υπεράσπισης

ώς πελάτης του Your Community Health 
φέρετε ευθύνη για τα παρακάτω:
• Να φέρεστε με κατανόηση και σεβασμό σε 

όλο το προσωπικό, τους εθελοντές, τους 
πελάτες και τους επισκέπτες

• Να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, ώστε 
το προσωπικό να μπορεί να σας παράσχει 
την κατάλληλη εξυπηρέτηση, συμβουλές ή/
και περίθαλψη



Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι της φυλής 
Βουρουντζέρι της Εθνικότητας Κουλίν είναι οι 
παραδοσιακοί θεματοφύλακες της γης.

• Να ολοκληρώσετε ένα θεραπευτικό 
πρόγραμμα ή να ενημερώσετε τον 
φροντιστή υγείας σας ότι δεν σκοπεύετε 
να συμμετάσχετε σε αυτό

• Να σέβεστε την ιδιωτική ζωή των άλλων 
ατόμων, που λαμβάνουν υπηρεσίες του 
Your Community Health και να κρατάτε 
εμπιστευτικές οποιεσδήποτε πληροφορίες 
που λάβατε από μέλη ομάδων σε 
προγράμματα που υλοποιούνται από το 
Your Community Heath 

• Έχετε την ευθύνη να συμμετέχετε στη λήψη 
αποφάσεων για την υγεία σας και να ζητάτε 
περισσότερες πληροφορίες, εάν υπάρχει 
κάτι που δεν καταλαβαίνετε 

• Να τηρείτε τις διαδικασίες ασφαλείας που 
μπορεί να σας ζητηθούν κατά την παροχή 
σε εσάς μιας υπηρεσίας

• Να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 
24 ώρες πριν, εάν δεν είστε σε θέση να 
παρευρεθείτε σε κάποιο ραντεβού

To Your Community Health διατηρεί 
το δικαίωμα:
• Να αρνηθεί να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε 

άτομο που κακοποιεί ή απειλεί άλλους
• Να δεχθεί άλλους πελάτες, εάν αργείτε στο 

ραντεβού σας
• Να διαγράψει έναν πελάτη από τη λίστα 

αναμονής, εάν εκείνος δεν εμφανίζεται 
επανειλημμένως στα ραντεβού του χωρίς 
να παρέχει σχετική ενημέρωση.

διερμηνείς

Σημαντικό είναι η επικοινωνία και η γλώσσα 
να μην σας αποτρέπουν από την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
Οι υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονται 
δωρεάν και μπορούν να διατίθενται σε όλα τα 
ραντεβού, τις δραστηριότητες ή συναντήσεις 
στο Your Community Health.
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, μπορείτε να 
καλέσετε τις Υπηρεσίες Μετάφρασης 
και Διερμηνείας στο 131 450 ή να μας 
ενημερώσετε σχετικά, όταν επικοινωνήσετε 
μαζί μας. 
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της 
Εθνικής Υπηρεσίας Αναμετάδοσης, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω αριθμούς:
• Τηλετυπία/φωνητική κλήση - 133 677
• Μιλήστε και ακούστε - 1300 555 727
• Αναμετάδοση SMS - 0423 677 767

τι να κάνετε, εάν νομίζετε ότι 
παραβιάζονται τα δικαιώματά σας
Εάν θεωρείτε ότι το Your Community Health 
δεν εκτιμά ή δεν σέβεται τα δικαιώματα σας, 
σας προτρέπουμε να μας υποβάλετε σχόλια ή 
να υποβάλετε παράπονα. 
Μπορείτε να μας υποβάλετε τα σχόλια σας 
οποιαδήποτε στιγμή με τους εξής τρόπους:
• Μιλώντας σε μέλος του προσωπικού
• Συμπληρώνοντας το έντυπο «Εκφράστε τη 

γνώμη σας» σε οποιοδήποτε από τα κέντρα 
υγείας μας ή μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση 
www.yourcommunityhealth.org.au

• Επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο 
Παραπόνων μας τηλεφωνικώς στο 
(03) 8470 1111 ή γραπτώς στη διεύθυνση: 
Your Community Health, 125 Blake Street, 
East Reservoir, VIC 3073
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ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα για να μπορούμε 
να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Δεσμευόμαστε να προφυλάξουμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το 
ενημερωτικό δελτίο εξηγεί πώς γίνεται αυτό.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε 
για εσάς;
Συνήθως συλλέγουμε από εσάς τις παρακάτω 
πληροφορίες:
• Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

ημερομηνία γέννησης, φύλο και 
προτιμώμενη γλώσσα

• Πληροφορίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων που παρέχει ο 
παραπέμποντας γιατρός

• Πληροφορίες για τη φροντίδα και 
την αγωγή, προηγούμενη και τωρινή 
φαρμακευτική αγωγή

• Πλησιέστερος συγγενής ή προτιμώμενο 
πρόσωπο επικοινωνίας

• Αριθμός Medicare, αριθμός Κάρτας Υγείας 
και συνταξιοδοτικός αριθμός (εάν υπάρχει)

Προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης 
να συλλέγονται για την ανταπόκριση σε: 
ερωτήσεις, αιτήματα για πρόσβαση σε 
πληροφορίες και για την επίλυση παραπόνων.
Εάν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα  για 
εσάς που δεν επιθυμείτε να συλλέγονται ή να 
γνωστοποιούνται σε άλλους φροντιστές υγείας, 
παρακαλούμε ενημερώστε μας. Αυτό μπορεί 
να αλλάξει τις επιλογές φροντίδας που έχετε 
στη διαθεσή σας, για αυτό θα συνεργαστούμε 
μαζί σας για να αποφασίσουμε πώς να σας 
παράσχουμε την κατάλληλη φροντίδα.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε 
περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία 
σας, όπως η διεύθυνση ή οι τηλεφωνικοί 
αριθμοί επικοινωνίας.

Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά 
μου δεδομένα;
τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται 
μόνο από τους φροντιστές υγείας που 
ασχολούνται με τη φροντίδα σας. 
Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
μόνο εάν συμφωνείτε ή εάν επιβάλλεται βάσει 
του νόμου, όπως σε περιπτώσεις ιατρικής 
έκτακτης ανάγκης. 
Εάν παραπέμψουμε τη φροντίδα σας σε 
άλλο πάροχο υπηρεσιών, θα ζητήσουμε τη 
συγκατάθεση σας πριν του στείλουμε τις 
πληροφορίες σας. 
Ορισμένες πληροφορίες για τη φροντίδα σας 
μπορεί να κοινοποιούνται στο τμήμα Υγείας 
και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν περιλαμβάνουν το όνομα σας ή τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας, χρησιμοποιούνται



Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι της φυλής 
Βουρουντζέρι της Εθνικότητας Κουλίν είναι οι 
παραδοσιακοί θεματοφύλακες της γης.

για να βοηθήσουν στη κατανομή της 
χρηματοδότησης, στον προγραμματισμό 
των υπηρεσιών και στη βελτίωση της 
παρεχόμενης φροντίδας. 

Πώς θα προστατεύονται τα προσωπικά 
σας δεδομένα;
Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την 
εμπιστευτικότητα του φακέλου υγείας σας 
και να τον αποθηκεύουμε με ασφάλεια. το 
απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων 
προστατεύεται επίσης από το νόμο και την 
Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων των Πελατών μας, την οποία 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση ή να 
διορθώσω τα προσωπικά μου δεδομένα;
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα 
προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε την 
διόρθωση τους, αν είναι απαραίτητο. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον φροντιστή 
υγείας σας εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση, 
να μεταφέρετε ή να διορθώσετε τον φάκελο 
υγείας σας.

Ερωτήσεις ή παράπονα για την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε 
να υποβάλετε παράπονα για τον τρόπο 
που χειριζόμαστε τις προσωπικές σας 
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω 
πληροφορίες:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  
info@yourcommunityhealth.org.au
Ιστοσελίδα: www.yourcommunityhealth.org.au
τηλέφωνο: (03) 8470 1111
ταχυδρομική Διεύθυνση: Your Community 
Health, 125 Blake Street East Reservoir, 
VIC 3070
Εναλλακτικά, μπορείτε να μας επισκεφτείτε 
προσωπικά σε οποιοδήποτε από τα κέντρα 
υγείας μας και να συμπληρώσετε το έντυπο 
«Εκφράστε τη γνώμη σας».
Μπορούν να σας παρασχεθούν διερμηνείς 
και μεταφραστές για να βοηθήσουν με αυτή 
τη διαδικασία.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη 
διαχείριση ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας 
στους παρακάτω εξωτερικούς φορείς:
Επίτροπος Καταγγελιών περί Υγείας
τηλέφωνο: 1300 582 113 
Ιστοσελίδα: www.hcc.vic.gov.au
ταχυδρομική Διεύθυνση: 26th Floor, 570 
Bourke Street, Melbourne, VIC 3000

Επίτροπος Πληροφοριών της Αυστραλίας
τηλέφωνο: 1300 363 992
Ιστοσελίδα: www.oaic.gov.au
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
enquiries@oaic.gov.au
ταχυδρομική Διεύθυνση: Level 3, 175 Pitt 
Street, Sydney, NSW 2001
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Σχόλια πελατών

Καλωσορίζουμε τα σχόλια σας, καθώς 
μας βοηθάνε να βελτιώνουμε συνεχώς 
τις υπηρεσίες μας.
πώς να υποβάλετε σχόλια
•	 Απευθυνθείτε	σε	ένα	μέλος	του	προσωπικού
•	 Συμπληρώστε	το	έντυπο	«Εκφράστε	τη	

γνώμη	σας»	σε	οποιοδήποτε	από	τα	κέντρα	
υγείας	μας	ή	διαδικτυακά	στην	ιστοσελίδα	
www.yourcommunityhealth.org.au

•	 Καλέστε	τον	Υπεύθυνο	Παραπόνων	στο	
(03)	8470	1111

•	 Στείλτε	επιστολή	στον	Υπεύθυνο	
Παραπόνων	στο	Your	Community	Health	
στη	διεύθυνση:	125	Blake	Street,	East	
Reservoir,	VIC	3073

πώς θα απαντήσουμε στα σχόλια σας
Η	διαδικασία	απάντησης	στα	σχόλιά	
σας	εξαρτάται	από	το	είδος	των	σχολίων	
που	υποβάλλετε.

εάν προτείνετε κάτι:
Θα	χρησιμοποιήσουμε	τις	πληροφορίες	
αυτές	για	να	βελτιώσουμε	τις	υπηρεσίες,	τις	
εγκαταστάσεις	ή	τις	διαδικασίες	μας.	Όλες	οι	
ιδέες	εκτιμούνται	και	θα	εξεταστούν	με	προσοχή.

εάν μας υποβάλλετε φιλοφρόνηση:
Θα	την	μεταφέρουμε	στα	αντίστοιχα	μέλη	του	
προσωπικού	ή	της	ομάδας.	Πάντα	χαιρόμαστε	
να	λαμβάνουμε	θετικά	σχόλια,	καθώς	μας	
βοηθούν	να	καταλάβουμε	ότι	λειτουργούμε	
σωστά	ώστε	να	συνεχίσουμε	να	το	κάνουμε.

εάν υποβάλλετε παράπονα:
Θα	λάβουμε	τα	παράπονα	σας	σοβαρά	
υπόψη	και	θα	εξετάσουμε	το	ζήτημα	με	
προσοχή.	Η	υποβολή	παραπόνων	δεν	θα	
επηρεάσει	την	μέλλουσα	χρήση,	από	μέρους	
σας,	των	υπηρεσιών	μας	ή	την	εχεμύθεια	
που	τηρείται	μεταξύ	μας.	Όταν	λάβουμε	

το	παράπονό	σας,	θα	ακολουθήσουμε	τα	
παρακάτω	βήματα:
•	 Θα	χειριστούμε	το	παράπονό	σας	

με	εχεμύθεια
•	 Θα	σας	ενημερώσουμε	ότι	λάβαμε	το	

παράπονό	σας	και	θα	σας	ενημερώσουμε	
ποιος	χειρίζεται	την	υπόθεση	εντός	δύο	
εργάσιμων	ημερών

•	 Θα	προσπαθήσουμε	να	επιλύσουμε	
το	παράπονό	σας	εντός	28	εργάσιμων	
ημερών.	Μερικά	ζητήματα	είναι	πιο	
περίπλοκα	από	άλλα	και	μπορεί	να	
χρειαστούμε	περισσότερο	χρόνο	για	να	τα	
τακτοποιήσουμε.	Εάν	συμβεί	αυτό,	θα	σας	
ενημερώσουμε	και	θα	συνεχίσουμε	να	σας	
ενημερώνουμε	για	την	εξέλιξη	της	υπόθεσης

•	 Θα	παράσχουμε	γραπτή	απάντηση	στο	
παράπονό	σας,	μαζί	με	την	απάντηση	μας



Αναγνωρίζουμε	ότι	οι	άνθρωποι	της	φυλής	
Βουρουντζέρι	της	Εθνικότητας	Κουλίν	είναι	οι	
παραδοσιακοί	θεματοφύλακες	της	γης.

πώς να υποβάλλετε επίσημα παράπονα
Εάν	δεν	είστε	ικανοποιημένοι	από	τις	
υπηρεσίες	μας,	θα	θέλαμε	να	το	γνωρίζουμε.	
Λαμβάνουμε	τα	παράπονα	σοβαρά	υπόψη	
και	δεσμευόμαστε	να	τα	επιλύουμε	με	
εμπιστευτικό	και	έγκαιρο	τρόπο.	
Όλα	τα	επισήμως	υποβληθέντα	παράπονα	
εξετάζονται	ενδελεχώς.	
Στο	τέλος	της	διαδικασίας	θα	σας	παράσχουμε	
πληροφορίες	για	το	τι	συνέβη	και	τι	μέτρα	
λάβαμε	ή	πρόκειται	να	λάβουμε	ώστε	να	μην	
παρουσιαστεί	ξανά	το	ίδιο	πρόβλημα.	
Μπορείτε	να	υποβάλλετε	τα	παράπονα	σας		
με	τους	εξής	τρόπους:
•	 Να	συμπληρώσετε	και	να	υποβάλλετε	

το	έντυπο	«Εκφράστε	τη	γνώμη	σας»	σε	
οποιοδήποτε	από	τα	κέντρα	υγείας	μας	ή	
διαδικτυακά	στην	ιστοσελίδα		
www.yourcommunityhealth.org.au

•	 Να	καλέσετε	τον	Υπεύθυνο	Παραπόνων	
μας	στο	(03)	8470	1111

•	 Να	στείλετε	επιστολή	στον	Υπεύθυνο	
Παραπόνων	στο	Your	Community	Health	
στη	διεύθυνση:	125	Blake	Street,	East	
Reservoir,	VIC	3073

Μπορούν	να	σας	παρασχεθούν	διερμηνείς	
και	μεταφραστές	για	να	βοηθήσουν	με	αυτή	
τη	διαδικασία.
Αν	η	απάντηση	μας	δεν	σας	ικανοποιήσει,	
μπορείτε	να	επικοινωνήσετε	με	τον	Επίτροπο	
για	Καταγγελίες	στον	τομέα	της	Υγείας	(ΕΚΥ).	
Ο	ΕΚΥ	απαντά	σε	παράπονα	για	υπηρεσίες	
υγείας	και	τον	χειρισμό	πληροφοριών	για	την	
υγεία	στη	Βικτώρια.	
Οι	υπηρεσίες	τους	είναι	δωρεάν,	εμπιστευτικές	
και	αμερόληπτες.	
Μπορείτε	να	συμπληρώσετε	το	έντυπο	
παραπόνων	διαδικτυακά	στην	ιστοσελίδα	
www.hcc.vic.gov.au	ή	να	τηλεφωνήσετε	
στο	1300	582	113	από	τις	09:00	έως	τις	
17:00,	από	Δευτέρα	έως	Παρασκευή	για	να	
συζητήσετε	τα	παράπονα	σας.

Δήλωση περί απορρήτου:
Οι	πληροφορίες	που	συλλέγουμε	θα	
χρησιμοποιηθούν	για	να	απαντήσουμε	
στα	σχόλια	που	μας	υποβάλατε.	Δύναται	
να	κοινοποιηθούν	σε	τρίτους,	εάν	αυτό	
επιβάλλεται	ή	επιτρέπεται	από	το	νόμο,	ή	
εάν	έχετε	δώσει	τη	συγκατάθεσή	σας	για	
κοινοποίηση	των	πληροφοριών	αυτών	
Όταν	το	Your	Community	Health	
χρησιμοποιήσει	τις	ιδέες	πελατών	ή	μελών	της	
κοινότητας,	αυτό	θα	ανακοινώνεται	αντίστοιχα.
Μερικές	φορές	περιλαμβάνουμε	
παραδείγματα	σχολίων	στην	ετήσια	Αναφορά	
μας	για	την	Ποιότητα	της	Φροντίδας	για	να	
αναδείξουμε	μερικά	θέματα	που	απασχόλησαν	
τους	πελάτες	μας	και	τι	κάναμε	για	να	τα	
επιλύσουμε.	
Όταν	το	κάνουμε,	δεν	αναφέρουμε	τα	
ονόματα	των	ατόμων	ή	οποιεσδήποτε	
άλλες	λεπτομέρειες	που	θα	μπορούσαν	να	
ταυτοποιήσουν	κάποιον.
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ΣαΣ προΣτατεύούμε 
απο λοιμώξειΣ
τηρούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της 
αυστραλίας για τον έλεγχο των λοιμώξεων 
και παρακολουθούμε προσεκτικά τις 
πρακτικές μας σχετικά με τον έλεγχο 
των λοιμώξεων. 
Εδώ εξηγούμε μερικά από τα βήματα που 
ακολουθούμε για τη δική σας προστασία. Εάν 
έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με έναν υπάλληλο του Your 
Community Health οποιαδήποτε στιγμή.

πρόληψη των λοιμώξεων που σχετίζονται 
με την υγειονομική περίθαλψη
Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με την 
υγειονομική περίθαλψη είναι λοιμώξεις οι 
οποίες εμφανίζονται ενώ λαμβάνετε φροντίδα 
σε μια υπηρεσία υγείας. Οι υπάλληλοι στο 
Your Community Health λαμβάνουν όλα τα 
δυνατά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι δεν 
θα πάθετε οποιαδήποτε λοίμωξη μέσω της 
επαφής μαζί μας.
Για να αποφύγουμε την εξάπλωση της λοίμωξης:
• Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά με σαπούνι ή 

με αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών
• Διατηρούμε το περιβάλλον της 

κλινικής καθαρό
• Φοράμε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως 

γάντια, ρόμπες, μάσκες και γυαλιά
• Στειρώνουμε τα εργαλεία ή τον εξοπλισμό 

που μπορεί να έρθει σε επαφή με αίμα ή 
άλλα σωματικά υγρά μετά από κάθε πελάτη

• Προωθούμε την ανοσοποίηση όλων 
των εργαζομένων μας στον τομέα της 
φροντίδας υγείας

• Λαμβάνουμε μέτρα για την μετακίνηση 
πελατών οι οποίοι μπορεί να πάσχουν από 
μεταδοτική λοίμωξη, σε ξεχωριστούς χώρους

Καθαρό περιβάλλον

Απασχολούμε καθαριστές για την καθαριότητα 
των κέντρων μας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές για την υγειονομική περίθαλψη.
Ο φροντιστής υγείας σας καθαρίζει επίσης 
το χώρο στον οποίο σας εξετάζει μετά από 
κάθε πελάτη, ειδικά οποιαδήποτε έπιπλα 
που χρησιμοποιούν οι πελάτες, όπως οι 
καναπέδες θεραπείας.
Τα απόβλητα που έχουν παραχθεί ως 
μέρος της θεραπείας σας και που μπορεί 
να ήρθαν σε επαφή με αίμα ή σωματικά 
υγρά, διαχωρίζονται από άλλα απόβλητα και 
διατίθενται σε ειδικά εγκεκριμένα δοχεία ή 
κάδους μολυσματικών αποβλήτων. 



Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι της φυλής 
Βουρουντζέρι της Εθνικότητας Κουλίν είναι οι 
παραδοσιακοί θεματοφύλακες της γης.

Στειρωμένα εργαλεία
Όλα τα επαναχρησιμοποιούμενα εργαλεία που 
μπορεί να εισέρχονται στο δέρμα ή να έρχονται 
σε επαφή με σωματικά υγρά στειρώνονται 
προσεκτικά και έπειτα καθαρίζονται με ένα 
μηχάνημα στείρωσης. Μετά φυλάσσονται 
σε πακέτα, όπου έχουν στειρωθεί για να 
παραμείνουν καθαρά χωρίς μικρόβια. 
Μερικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των εργαλείων που χρησιμοποιούμε 
στην ιατρική μας εργασία, χρησιμοποιούνται 
μόνο μια φορά και μετά πετιούνται.

πώς μπορείτε να βοηθήσετε
Μπορείτε να βοηθήσετε με τους εξής τρόπους:
• Να πλένετε τα χέρια σας προσεκτικά με 

σαπούνι και νερό ή να χρησιμοποιείτε 
αλκοολούχο διάλυμα για τον καθαρισμό 
χεριών, που βρίσκεται στους 
χώρους αναμονής

• Να ρωτάτε τους φροντιστές υγείας σας αν 
έχουν καθαρίσει τα χέρια τους

• Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας 
όταν βήχετε ή φτερνίζεστε με χαρτομάντιλο 
(ή να βήχετε και να φτερνίζεστε στον 
αγκώνα σας, αν δεν έχετε χαρτομάντιλο), 
και μετά να καθαρίζετε τα χέρια σας

• Να αναφέρετε λοιμώξεις που τυχόν έχετε, 
ειδικά αν λαμβάνετε ακόμη  φαρμακευτική 
αγωγή για τη λοίμωξη

• Να ολοκληρώνετε την αντιβιοτική θεραπεία 
που σας παρέχεται, ακόμη και εάν 
αισθάνεστε καλύτερα

• Να ενημερώνετε τον φροντιστή υγείας σας, 
αν θεωρείτε πως ο χώρος δεν είναι καθαρός

• Να ακολουθείτε τις οδηγίες του φροντιστή 
υγείας σας για να παραμένει η πληγή σας 
καθαρή και να μπορεί να ιαθεί

Μπορείτε να βοηθήσετε στο να διατηρήσετε 
τον εαυτό σας και τους άλλους υγιείς, πάντα 
πλένοντας τα χέρια σας:
• Πριν αγγίξετε ή καταναλώσετε τροφή
• Μετά από επίσκεψη στο μπάνιο ή 

την τουαλέτα
• Μετά από φτέρνισμα, βήχα ή χρήση 

χαρτομάντιλων
• Πριν και μετά το άγγιγμα των ματιών, 

της μύτης ή του στόματός σας
• Πριν και μετά το άγγιγμα πληγής 

ή επιδέσμου
• Αφού αγγίξετε ζώα

Για περισσότερες πληροφορίες ή σχόλια
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις 
πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων ή εάν 
έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στον φροντιστή υγείας σας 
ή συμπληρώστε το έντυπο «Εκφράστε 
τη γνώμη σας» σε οποιοδήποτε από τα 
κέντρα υγείας μας ή διαδικτυακά. Μπορείτε 
επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
Παραπόνων μας στο (03) 8470 1111 ή να 
στείλετε επιστολή στο Your Community 
Health στη διεύθυνση: 125 Blake Street, 
East Reservoir, VIC 3073.
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Χρήσή συνήγόρόυ

Μερικές φορές χρειάζεστε βοήθεια για:
•	 Να	υπερασπίσετε	τα	δικαιώματα	σας
•	 Να	βεβαιωθείτε	ότι	σας	αντιμετωπίζουν	

δίκαια	και	με	σεβασμό
•	 Να	λάβετε	αποφάσεις
•	 Να	ακουστεί	η	γνώμη	σας

Το	πρόσωπο	που	σας	βοηθάει	με	αυτό	τον	
τρόπο	λέγεται	συνήγορος.	

Ο	συνήγορος	παρέχει	εμπιστευτικές	και	
ανεξάρτητες	υπηρεσίες	υποστήριξης.

ό συνήγορος μπορεί:
•	 Να	ομιλεί	εκ	μέρους	σας,	εάν	το	επιθυμείτε
•	 Να	σας	βοηθά	στην	κατανόηση	και	επίλυση	

προβλημάτων	ή	παραπόνων
•	 Να	κάθεται	δίπλα	σας	σε	συναντήσεις	

για	να	σας	στηρίξει	όταν	εκφράζετε	τη	
γνώμη	σας	και	στις	αποφάσεις	που	θέλετε	
να	λάβετε

•	 Να	συλλέγει	πληροφορίες	για	άλλους	
φορείς	ή	υπηρεσίες	που	μπορεί	να	
σας	βοηθήσουν

•	 Να	παρέχει	πληροφορίες	και	βοήθεια,	ώστε	
να	μπορείτε	να	έχετε	πρόσβαση	και	να	
χρησιμοποιήσετε	τις	υπηρεσίες	του	Your	
Community	Health

•	 Να	παρέχει	βοηθητική	παραπομπή	για	
άλλες	υπηρεσίες

•	 Να	σας	βοηθά	να	υπερασπίζεστε	τον	εαυτό	
σας	στο	μέλλον

Όταν επικοινωνήσετε με ένα γραφείο 
συνηγόρου, ο συνήγορος θα:
•	 Σας	ακούσει	και	θα	σας	κάνει	ερωτήσεις	

για	να	διευκρινίσει	τα	συγκεκριμένα	θέματα	
που	σας	απασχολούν

•	 Σας	παράσχει	πληροφορίες	για	τα	
δικαιώματα	σας

•	 Συζητήσει	μαζί	σας	τις	διάφορες	
εναλλακτικές	και	θα	σας	βοηθήσει	
να	διαλέξετε	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	
επιθυμείτε	να	χειριστείτε	ένα	θέμα

•	 Σας	δίνει	αναφορά
•	 Σας	βοηθήσει	να	υπερασπιστείτε	τον	εαυτό	

σας	ή	θα	μιλήσει	εκ	μέρους	σας
•	 Παράσχει	πληροφορίες	και	παραπομπές	σε	

άλλους	φορείς,	εάν	αυτοί	δεν	μπορούν	να	
λύσουν	το	πρόβλημά	σας	οι	ίδιοι



Αναγνωρίζουμε	ότι	οι	άνθρωποι	της	φυλής	
Βουρουντζέρι	της	Εθνικότητας	Κουλίν	είναι	οι	
παραδοσιακοί	θεματοφύλακες	της	γης.

Πώς να βρείτε συνήγορο
Για	περαιτέρω	πληροφορίες	για	το	πώς	
να	βρείτε	συνήγορο,	παρακαλούμε	
επικοινωνήστε	με	οποιοδήποτε	μέλος	του	
προσωπικού	του	Your	Community	Health	
ή	με	το	Γραφείου	Δημόσιου	Συνηγόρου	
(ΓΔΣ).	Το	ΓΔΣ	εργάζεται	για	την	προστασία	
και	προώθηση	των	συμφερόντων,	των	
δικαιωμάτων	και	της	υπόληψης	των	
ατόμων	με	αναπηρίες.
Τηλέφωνο:	1300	309	337
Ιστοσελίδα:	www.publicadvocate.vic.gov.au

ή παρακάτω λίστα περιέχει μερικά γραφεία 
που παρέχουν ανεξάρτητη στήριξη 
συνηγόρου.

για άτομα με αναπηρίες:
Ένωση	Συνηγόρων	της	Βικτώρια	για	άτομα	
με	αναπηρίες	ΕΠΕ	(ΕΣΒΑΑ):	Τηλέφωνο:	
(03)	9416	4003,	Ιστοσελίδα:	www.valid.org.au

Δράση	για	την	Αναπηρία	εντός	Εθνικών	
Κοινοτήτων	(ΔΑΕΚ):	Τηλέφωνο:	
1800	626	078,	Ιστοσελίδα:	www.adec.org.au
Ένωση	για	Παιδιά	με	Αναπηρία:	Τηλέφωνο:	
(03)	9818	2300,	Ιστοσελίδα:	www.acd.org.au
Συνηγορία	για	τη	Δικαιοσύνη	στην	Αναπηρία	
ΕΠΕ	(ΣΔΑ):	Τηλέφωνο:	1800	808	126,	
Ιστοσελίδα:	www.justadvocacy.com
Ηγεσία	Συν:	Τηλέφωνο:	(03)	9489	2999,	
Ιστοσελίδα:	www.leadershipplus.com
Ενήλικες με νοητική στέρηση:
Βορειοανατολική	Συνηγορία	για	τους	
Πολίτες	(ΒΑΣΠ):	Τηλέφωνο	(03)	8470	3684,	
Ιστοσελίδα:	www.citizenadvocacy.com.au	
Άτομα με επίκτητο τραυματισμό 
εγκεφάλου:
Θέματα	Τραυματισμού	του	Εγκεφάλου	(ΘΤΕ):	
Τηλέφωνο:	(03)	9639	7222,	Ιστοσελίδα:		
www.braininjurymatters.org
Άτομα με ψυχικές ασθένειες:
Συμβούλιο	Ευαισθητοποίησης	για	Ψυχικές	
Ασθένειες	της	Βικτώρια	(ΣΕΨΑΒ):	Τηλέφωνο:	
(03)	9380	3900,	Ιστοσελίδα:	www.vmiac.org.au
νεαρά άτομα:
Υπηρεσία	Συνηγορίας	Νέων	με	Αναπηρία	
(ΥΣΝΑ):	Τηλέφωνο:	(03)	9267	3733,	
Τηλετυπία	μέσω	της	Εθνικής	Υπηρεσίας	
Αναμετάδοσης	133	677,	Ιστοσελίδα:		
www.ydas.org.au
Άτομα προχωρημένης ηλικίας και 
ηλικιωμένοι:
Συνηγορία	για	τα	Δικαιώματα	των	
Ηλικιωμένων	(ΣΔΗ):	Τηλέφωνο:	
1800	700	600,	Ιστοσελίδα:	www.era.asn.au
Ιθαγενείς και νησιώτες των στενών Τόρρες:
Νομική	Υπηρεσία	της	Βικτώρια	για	Ιθαγενείς	
(ΝΥΒΙ):	Τηλέφωνο:	(03)	9418	5999,	
Ιστοσελίδα:	www.vals.org.au


