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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Θα έχετε ομάδα περιθαλπτικού προσωπικού 
αφιερωμένη στην ασφάλεια και την ευεξία 
σας. Αποτελείτε  και σεις ένα σημαντικό μέλος 
αυτής της ομάδας και θέλουμε εσείς και η 
οικογένειά σας να αναλάβετε ενεργό ρόλο 
στον προγραμματισμό της νοσηλείας σας.

Το προσωπικό μας θα συνεργαστεί μαζί σας και 
την οικογένειά σας για να προσδιορίσουμε τους 
στόχους σας και ένα σχέδιο για τη νοσηλεία σας.

Το προσωπικό μας θα συζητάει τακτικά τη 
νοσηλεία σας μαζί σας και θα ζητήσει την άδειά 
σας για να συζητήσει τη νοσηλεία σας με την 
οικογένεια ή τους φροντιστές σας.

Θα σεβαστούμε τις αξίες, τις προτιμήσεις, τις 
πνευματικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις 
σας, τις πολιτιστικές ανάγκες, την οικογενειακή 
κατάσταση και τον τρόπο ζωής σας.

Θα σας ρωτήσουμε:

• Τι έχει σημασία για εσάς σχετικά με την υγεία 
σας και τους στόχους σας όσον αφορά την 
ανάρρωσή σας

• Εάν έχετε ειδικές ανάγκες όσον αφορά την 
επικοινωνία ή κινητικότητα ή εάν χρειάζεστε κάποια 
προσαρμογή του αισθητηριακού εισερχομένου.

• Εάν είστε καταγωγής Αβοριγίνων ή Νησιώτης του 
Στενού Τόρες κι αν θέλετε να συμμετάσχει στη 
νοσηλεία σας Αβορίγινας επαγγελματίας υγείας

• Σχετικά με την οικογενειακή κουλτούρα σας 
κι αν χρειάζεται να προσαρμόσουμε την 
πρακτική του προσωπικού ή την παροχή 
γευμάτων ώστε να ταιριάζει στις πολιτιστικές 
ανάγκες σας και της οικογένειας σας/ατόμων 
που σας παρέχουν στήριξη.

• Πώς θέλετε να σας αποκαλούμε, 
συμπεριλαμβανομένων των αντωνύμων που 
χρησιμοποιείτε

• Το φύλο και το προτιμώμενο όνομά σας

• Αν ταυτίζεστε με λεσβία, γκέι, 
αμφιφυλόφιλος/η, τρανς, ίντερσεξ ή 
queer(ΛΟΑΤΚΙ+)

Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε αυτές τις 
ερωτήσεις, αλλά όσο περισσότερα γνωρίζουμε 
για εσάς, τόσο καλύτερα μπορούμε να σας 
στηρίξουμε ενώ βρίσκεστε στο νοσοκομείο.
Θα το εκτιμήσουμε αν εσείς και η οικογένειά 
σας μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας 
οποιαδήποτε νομικά έγγραφα που ίσως μας 
καθοδογήσουν όσον αφορά τις επιθυμίες σας 
κατά τον προγραμματισμό και την παροχή 
της νοσηλείας, για παράδειγμα έγκαιρες 
οδηγίες ή σχέδιο περίθαλψης, «Advance Care 
Directive / Plan», άτομα ή σχέδιο στήριξης 
για λήψη αποφάσεων ιατρικής θεραπείας, 
«Medical Treatment Decision Maker» ή Ιατρικό 
Πληρεξούσιο.
Παροτρύνουμε την οικογένεια και τους 
φροντιστές σας να σας επισκέπτονται κατά 
τη διάρκεια της παραμονής σας. Ρωτήστε το 
νοσηλευτή ή τη μαία σας για τις ώρες επίσκεψης 
που ισχύουν.
Παρακαλούμε στείλτε στο σπίτι οποιαδήποτε 
προσωπικά αντικείμενα αξίας, όπως κοσμήματα, 
καθώς η Eastern Health δεν αναλαμβάνει την 
ευθύνη για αυτά.
Ενημερώστε το προσωπικό μας εάν έχετε 
οδοντοστοιχίες, ακουστικά βαρηκοΐας ή 
συνταγογραφούμενα γυαλιά.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Εάν εσείς ή η οικογένεια/φροντιστής σας 
ανησυχείτε για οποιεσδήποτε πτυχές της 
νοσηλείας σας ή την ευεξία σας, σάς ζητάμε να 
αναφέρετε έγκαιρα το θέμα πρόβλημα για να 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.
Ενημερώστε το νοσηλευτή, τη μαία ή άλλο μέλος 
του προσωπικού που σας παρέχει νοσηλεία 
το συντομότερο δυνατόν. Αν  θέλετε μπορείτε 
επίσης να μιλήσετε με τον υπάλληλο υπηρεσίας 
της βάρδιας ή Προϊστάμενο της μονάδας.

 Εάν εξακολουθείτε να ανησυχείτε ότι 
εσείς ή το μέλος της οικογένειάς σας 
χειροτερεύει, δεν πάει τόσο καλά 
όσο αναμενόταν ή δεν βελτιώνεται η 
κατάστασή του, παρακαλούμε καλέστε 
την Άμεση Γραμμή Νοσηλείας Ασθενών, 
«Patient Care Hotline», στο 9975 6789.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΑΣ
Η ενεργή συμμετοχή και η συνεργασία σας με 
την ομάδα περιθαλπτικού προσωπικού μπορεί 
να συμβάλλει να λάβετε τη νοσηλεία που είναι 
καταλληλότερη για εσάς.

Πριν πάρετε κάποια απόφαση για την 
περίθαλψή σας, εμείς θα διασφαλίσουμε ότι 
καταλάβατε πλήρως τους κινδύνους και τα 
οφέλη της κάθε ιατρικής εξέτασης, θεραπείας 
και διαδικασίας που συνιστάται.

Ρωτήστε εάν δεν είστε σίγουροι ή δεν 
καταλαβαίνετε τι λέει ο γιατρός, νοσηλευτής, 
η μαία ή ο επαγγελματίας υγείας σας. Οι 
ερωτήσεις θα βοηθήσουν το γιατρό σας 
και τους άλλους επαγγελματίες υγείας να 
καταλάβουν τι σας ανησυχεί για την υγεία 
σας και τι είναι σημαντικό για εσάς όταν 
αποφασίζετε για τη θεραπεία σας.

Συνεργαστείτε με το προσωπικό για να 
καταγραφούν οι πληροφορίες που είναι 
σημαντικές για εσάς στον πίνακα επικοινωνίας 
σας - ο πίνακας χρησιμοποιείται για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εσάς, της 
οικογένειάς σας και του περιθαλπτικού 
προσωπικού.

ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ
Η παραμονή στο νοσοκομείο μπορεί να είναι 
μια ασυνήθιστη εμπειρία που μπορεί να 
επηρεάσει την ψυχική ευεξία. 

Προσφέρουμε τις ακόλουθες συμβουλές: 

• Διατηρήστε την επαφή με φίλους και την 
οικογένειά σας. Το προσωπικό μπορεί να σας 
βοηθήσει να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις, 
βιντεοκλήσεις και να κανονίσετε επισκέψεις.

• Να δίνετε σημασία στα μικρά κατορθώματα 
και να θέτετε μικρούς καθημερινούς στόχους. 
Εάν περάσατε μεγάλη αδιαθεσία ή δυσφορία, 
σηκωθείτε από το κρεβάτι, καθήσετε κάπου 
αλλού, κάνετε ντους ή ντυθείτε με τα 
καθημερινά σας ρούχα επειδή όλα αυτά είναι 
μεγάλα κατορθώματα.

• Να έχετε συνείδηση σ’ αυτά που συμβαίνουν 
γύρω σας. Πάρτε μερικές βαθιές και αργές 
αναπνοές μερικές φορές την ημέρα. Δώστε 
προσοχή στη γεύση και την αίσθηση  από τα 
φαγητό σας. 

• Συνδεθείτε με τη φύση. Κοιτάξτε έξω από το 
παράθυρο. Τι βλέπετε εκεί έξω; Αν μπορείτε, 
βγείτε λίγο έξω στον καθαρό αέρα.

• Αποσπάστε την προσοχή σας με 
δραστηριότητες όπως τηλεόραση, διάβασμα, 
παιχνίδια ή κάποια χειροτεχνία.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Όσο βρίσκεστε στο νοσοκομείο θα 
συνεργαστούμε μαζί σας για να σας 
παρέχουμε νοσηλεία και πληροφορίες για την 
προστασία της ασφάλειάς σας καθ' όλη τη 
διάρκεια της παραμονής σας.

Μαζί θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα που θα 
εντοπίσει τους κινδύνους σας.

• Πείτε μας για οποιαδήποτε προϋπάρχοντα 
προβλήματα υγείας ή στεναχώριες που δεν σας 
έχουμε ρωτήσει ακόμα.

• Ενημερώστε το προσωπικό αν φοβάστε ή 
ανησυχείτε για κάτι επειδή μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε.

• Ενημερώστε αμέσως το προσωπικό εάν 
αισθάνεστε κάπου κάποιο καινούργιο ή πολύ 
έντονο πόνο ή αισθάνεστε γενικά ζαλάδα ή 
σύγχυση.

ΜΗΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ 
ΣΥΓΧΥΣΗ Η ΞΕΧΝΑΤΕ;
Πείτε μας εάν αισθάνεστε λίγο μπερδεμένοι, 
δυσκολεύεστε με τη μνήμη ή τη σκέψη ή απλά 
δεν αισθάνεστε "και τόσο καλά".

Μερικοί άνθρωποι όταν είναι άρρωστοι, ειδικά 
άτομα άνω των 65 ετών, μπορεί ξαφνικά να 
μπερδευτούν. Αυτό λέγεται παραλήρημα. 
Υπάρχουν πολλές αιτίες παραληρήματος όπως 
λοιμώξεις, πόνος, ορισμένα φάρμακα και 
έλλειψη ύπνου.

Μιλήστε μας αν θέλετε περισσότερες 
πληροφορίες.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΤΩΣΕΩΝ
Το νοσοκομείο είναι ένας άγνωστος τόπος κι 
αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει δυσκολίες 
όταν είστε άρρωστοι ή παίρνετε ορισμένα 
φάρμακα. Μπορεί να έχετε ζαλάδες ή 
αδυναμία και λιγότερη ισορροπία στα πόδια 
σας όταν σηκώνεστε. Αυτό μπορεί να σας 
εκθέσει σε κίνδυνο να πέσετε.

Τι μπορείτε να κάνετε:

• Φέρτε στο νοσοκομείο βοηθήματα για 
το περπάτημα, τα γυαλιά ή τα ακουστικά 
βαρηκοΐας σας εάν τα χρησιμοποιείτε.

• Φέρτε στο νοσοκομείο άνετα ρούχα και 
παπούτσια που εφαρμόζουν καλά με 
λαστιχένια σόλα.

• Να κινείστε όσο το δυνατόν περισσότερο, να 
περπατάτε κι αν μπορείτε να σηκώνεστε απ’ 
το κρεβάτι. Να ενημερώνετε το προσωπικό 
πριν φύγετε από το χώρο του θαλάμου σας.

• Ζητήστε βοήθεια εάν αισθάνεστε αστάθεια 
ή αβεβαιότητα.

• Ακολουθείτε τις συμβουλές του 
περιθαλπτικού προσωπικού.
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ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΩΝ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ
Οι πληγές κατάκλισης είναι σημεία όπου 
υπάρχει βλάβη του δέρματος ή υποκείμενου 
ιστού λόγω της καθιστής ή ξαπλωτής θέσης 
για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Σημεία 
του σώματος που κινδυνεύουν περισσότερο 
περιλαμβάνουν φτέρνες, ιερό οστό (πισινός), 
αγκώνες, γοφοί και αυτιά.

• Συνεχίστε να κινείστε – αλλάζετε θέση τακτικά 
όταν κάθεστε ή είστε ξαπλωμένοι. Μπορούμε 
να σας βοηθήσουμε εάν χρειάζεστε βοήθεια.

• Ενημερώστε μας εάν πονάτε – ειδικά στα 
αναφερόμενα σημεία που κινδυνεύουν. 
Έχουμε ειδικό εξοπλισμό για να βοηθήσουμε 
σε τέτοιες περιπτώσεις.

• Διατηρείτε στεγνό το δέρμα σας – ενημερώστε 
μας αν τα ρούχα ή τα κλινοσκεπάσματα σας 
είναι υγρά.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Η καλή διατροφή στο νοσοκομείο είναι 
σημαντική επειδή σας βοηθάει να αναρρώσετε 
πιο γρήγορα έτσι ώστε να επιστρέψετε στο σπίτι 
νωρίτερα.

Παρακαλούμε πείτε μας αν πρόσφατα χάσατε βάρος 
ή εάν δυσκολεύεστε να μασάτε ή να καταπίνετε. 
Ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε ειδικά φαγητά ή 
ροφήματα λόγω αλλεργιών, ειδικής διατροφής, 
θρησκευτικών ή πολιτιστικών πεποιθήσεων ή 
προσωπικού γούστου. Ενημερώστε μας επίσης εάν 
χρειάζεστε θρεπτικά συμπληρωματικά ροφήματα.

Μπορείτε επίσης να μας βοηθήσετε 
ενημερώνοντας μας εάν χρειάζεστε βοήθεια για 
να φάτε και να πιείτε, για να ετοιμαστείτε για το 
γεύμα σας ή για να ανοίξετε πακέτα τροφίμων.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Η διασφάλιση παροχής κατάλληλης 
νοσηλείας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 
ασφαλούς υγειονομικής περίθαλψης.

• Θα σας δοθεί βραχιόλι ταυτότητας που θα 
φοράτε κατά τη διάρκεια της παραμονής 
σας. Παρακαλούμε μην το βγάλετε και 
ζητήστε άλλο αν σας πέσει.

• Το προσωπικό θα ζητάει να δει το 
βραχιόλι ταυτότητας πριν σας χορηγήσει 
φάρμακα ή θεραπεία. Θα σας ρωτάμε 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

• Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν 
κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία 
είναι λάθος ή χρειάζονται αλλαγή - 
π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης, 
διεύθυνση κ.λ.π.

• Θα σας ρωτάνε το όνομά σας πολλές 
φορές καθ' όλη τη διάρκεια της 
παραμονής σας. Αυτό αποτελεί έλεγχο 
ασφάλειας για να μειωθεί ο κίνδυνος να 
κάνουμε λάθος.
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EASTERN
HEALTH
BHH

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Όταν είστε στο νοσοκομείο ο κίνδυνος να 
παρουσιάσετε θρόμβο αίματος στο πόδι ή 
στον πνεύμονά σας είναι πολύ υψηλότερος 
απ' ότι συνήθως. 

Εξαιτίας αυτού, είναι σημαντικό να συνεχίσετε 
να κινείστε εάν είναι ασφαλές.

• Αν μπορείτε σηκωθείτε απ’ το κρεβάτι σας.

• Αποτρέψτε το σχηματισμό θρόμβων αίματος 
κάνοντας απλές ασκήσεις στο κρεβάτι ή 
στην καρέκλα σας όπως:
- Περιστροφές αστράγαλου
- Ανύψωση ποδιών
- Βαθιές αναπνοές και βήχα

• Να φοράτε τις κάλτσες συμπίεσης εάν σας 
τις συνέστησαν.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή συμπίεσης 
ποδιών εάν σας το συνέστησαν.

• Διατηρείτε μια υγιεινή διατροφή και να 
πίνετε αρκετά υγρά.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
Μπορεί να πάθετε μόλυνση ενώ είστε στο 
νοσοκομείο που μπορεί να οδηγήσει σε πιο 
πολύπλοκη νοσηλεία. Τρόποι να μειώσετε τον 
κίνδυνο αυτού περιλαμβάνουν :

• Να πλένετε τα χέρια σας μετά την τουαλέτα 
και κάθε φορά πριν φάτε.

• Να ρωτάτε το προσωπικό αν έχει πλύνει 
τα χέρια του ή αν έχει χρησιμοποιήσει 
απολυμαντικό χεριών πριν από κάθε επαφή 
μαζί σας.

• Ενημερώστε μας εάν δεν είστε καλά, για 
παράδειγμα έχετε διάρροια ή εμετό.

• Ενημερώστε το νοσηλευτή σας εάν το 
δωμάτιο ή το μπάνιο σας είναι βρώμικα και 
χρειάζονται καθάρισμα.

• Ρωτήστε το γιατρό σας εάν ο ορός 
(φλεβοκαθετήρας) μπορεί να  
αφαιρεθεί.

• Παροτρύνετε τους επισκέπτες να 
χρησιμοποιούν το απολυμαντικό  
χεριών κατά την είσοδο και την  
έξοδο από τον θάλαμο.

• Ζητήστε από τους επισκέπτες να  
μην σας επισκέπτονται εάν  
είναι αδιάθετοι.

Μερικές φορές πρέπει να φοράμε ειδικό 
προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη νοσηλεία 
σας. Πράγματα όπως μάσκες, προστατευτικά 
γυαλιά, ασπίδες προσώπου, ρόμπες και 
γάντια μιας χρήσης συνιστώνται κατά καιρούς 
από το Υπουργείο Υγείας για την πρόληψη 
της εξάπλωσης των εξαιρετικά μεταδοτικών 
ασθενειών όπως γαστρεντερίτιδα και κορονοϊός 
μεταξύ ασθενών και προσωπικού. 

Εάν πρόκειται να λάβουμε αυτά τα μέτρα, 
θα σας τα εξηγήσουμε καθώς και για πόσο 
χρονικό διάστημα μπορείτε να αναμένετε ότι θα 
χρειάζονται.

Hand Hygiene
easternhealth

SOAP
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ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ
Τα φάρμακα είναι η συνηθέστερη θεραπευτική 
αγωγή που χρησιμοποιείται στην υγειονομική 
περίθαλψη. Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να 
διαχειρίζεστε τα φάρμακά σας.

Πείτε μας για την υγεία σας και για όλα τα φάρμακα 
που παίρνετε στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων 
των μη-συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή 
παραδοσιακών / συμπληρωματικών φαρμάκων, π.χ. 
βιταμίνες ή φυτικές θεραπείες.

Φέρτε μαζί σας στο νοσοκομείο την τελευταία λίστα 
με τα ονόματα των φαρμάκων που παίρνετε, τη 
δραστική ουσία, τη δοσολογία, πόσα παίρνετε και 
πότε τα παίρνετε.

Ενημερώστε μας εάν είχατε ποτέ αλλεργική 
αντίδραση ή παρενέργεια από κάποιο φάρμακο 
στο παρελθόν.

Όταν είναι καιρός να πάτε στο σπίτι, ρωτήστε 
για τυχόν αλλαγές στα φάρμακά σας, τις πιθανές 
παρενέργειες τυχόν νέου φαρμάκου και τις σχετικές 
οδηγίες για το σπίτι.

Εάν δεν είστε σίγουροι ή ανησυχείτε για τα 
φάρμακά σας, μιλήστε με το γιατρό, νοσηλευτή ή 
φαρμακοποιό σας.

Ενημερώστε μας εάν δυσκολεύεστε να πάρετε τα 
φάρμακα π.χ. κατάποση δισκίων.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Είναι σημαντικό να έχετε τις πληροφορίες 
που χρειάζεστε πριν φύγετε από το 
νοσοκομείο.

Θα σας μιλήσουμε για τα εξής:

• Περίληψη της νοσηλείας σας κατά το 
εξιτήριο ('discharge summary') για τον 
οικογενειακό γιατρό σας (GP).

• Τα φάρμακά σας.

• Την ημερομηνία, ώρα και ιατρείο των 
επακόλουθων ραντεβού, εάν χρειάζεται.

• Στοιχεία τυχόν παραπεμπτικών σε 
κοινωνικές υπηρεσίες για να σας παρέχουν 
στήριξη στο σπίτι.

• Με ποιον να επικοινωνήσετε αν έχετε 
κάποιες απορίες ή προβλήματα που σας 
ανησυχούν.

Για εμάς είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε 
τις πληροφορίες που σας έχουν δοθεί. Σας 
παρακαλούμε να ρωτάτε αν χρειάζεται.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ
Η προστασία της ιδιωτικότητας και 
η εχεμύθεια των προσωπικών σας 
στοιχείων έχει μεγάλη σημασία για μας. 
Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους της 
Βικτώριας που αφορούν την ιδιωτικότητα και 
την εχεμύθεια.

Συλλέγουμε μόνο τα στοιχεία που 
χρειαζόμαστε για την παροχή καλής 
περίθαλψης και για συναφείς διοικητικές 
δραστηριότητες, π.χ. λογαριασμούς 
χρεώσεων.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να μας πείτε αν δεν 
θέλετε να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για 
την υγεία σας με άλλους ανθρώπους που σας 
βοηθούν με την φροντίδα της υγείας σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το 
νόμο, πρέπει να κοινοποιήσουμε ορισμένα 
προσωπικά στοιχεία με οργανισμούς όπως το 
Υπουργείο Υγείας και τα Δικαστήρια.

Οι πληροφορίες σας μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για έρευνα που σχετίζεται 
με την υγεία - οι ερευνητές υπόκεινται σε 
αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και 
επομένως δεν επιτρέπεται η χρήση των 
προσωπικών ή αναγνωρίσιμων στοιχείων για 
ερευνητικούς σκοπούς χωρίς τη συναίνεσή 
σας. Η έρευνα που σχετίζεται με την υγεία 
πραγματοποιείται μόνο αφού εγκριθεί από 
επιτροπή  ερευνητικής δεοντολογίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ
Όλοι οι ασθενείς με κάρτα Medicare ή DVA 
έχουν πλέον αρχείο υγείας, «My Health Record», 
εκτός εάν έχουν ζητήσει να «εξαιρεθούν» αφού 
επικοινώνησαν με το Medicare.

Η Eastern Health ανεβάζει μια ποικιλία εγγράφων 
στο My Health Record. Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες για το My Health 
Record στον ιστότοπο της Eastern Health 

 www.easternhealth.org.au 
 ή μπορείτε να στείλετε email στο

 myhealthrecord@easternhealth.org.au

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ένα αντίγραφο των 
εργαστηριακών ή ακτινολογικών αποτελεσμάτων 
σας από μέλος του προσωπικού μας.

Μπορείτε να ζητήσετε να δείτε ή να λάβετε ένα 
αντίγραφο άλλων πληροφοριών σχετικά με την 
υγεία σας που κρατάει η υπηρεσία μας. Η αίτησή 
σας πρέπει να γίνει γραπτώς και να υποβληθεί 
στην υπηρεσία ελευθερίας πληροφόρησης 
«Freedom of Information Service -FOI».

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με 
την υπηρεσία στο (03) 9871 3170 

 ή μπορείτε να στείλετε email
 foi@easternhealth.org.au

 Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για το FOI στον ιστότοπο της 
Eastern Health  www.easternhealth.org.au



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ EASTERN HEALTH;

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ

Πρόσβαση

Έχετε δικαίωμα να 
λαμβάνετε νοσηλεία 
που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της υγείας σας.

Ασφάλεια Έχετε δικαίωμα σε ασφαλή 
υγειονομική περίθαλψη.

Σεβασμός

Έχετε το δικαίωμα να σας 
σέβονται όταν βρίσκεστε 
σε μια υγειονομική 
υπηρεσία.

Συνεργασία

Έχετε το δικαίωμα να 
συνεργαστείτε με τον 
πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης.

Πληροφορίες

Έχετε δικαίωμα να 
παίρνετε πληροφορίες 
για την υγεία σας, να 
δείτε πληροφορίες 
που σας αφορούν, 
και να σας βοηθούν 
για να κατανοήσετε 
τις πληροφορίες που 
αφορούν την υγεία σας.

Ιδιωτικότητα

Οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης πρέπει να 
σέβονται την ιδιωτικότητά 
σας.

Υποβάλετε 
Σχόλια

Έχετε το δικαίωμα να 
υποβάλετε σχόλια.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
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Ως ασθενής της Eastern Health, έχετε το 
δικαίωμα να αναμένετε και να λαμβάνετε 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και νοσηλεία.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι μπορείτε να 
αναμένετε από την Eastern Health και ποιες 
είναι οι υποχρεώσεις σας ενώ νοσηλεύεστε 
στην υπηρεσία μας.

Ο Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων 
Υγειονομικής Περίθαλψης Αυστραλίας 
«Australian Charter of Healthcare Rights» 
περιγράφει τα δικαιώματα των ασθενών, 
καταναλωτών και άλλων ατόμων που 
χρησιμοποιούν το υγειονομικό σύστημα 
της Αυστραλίας. Αυτά τα δικαιώματα είναι 
απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι, όταν 
παρέχεται περίθαλψη, είναι ασφαλής 
και υψηλής ποιότητας. Η Eastern Health 
υποστηρίζει και δεσμεύεται με αυτές τις 
αρχές.

 Πλήρεις αναλυτικές πληροφορίες για 
τον Καταστατικό Χάρτη Δικαιωμάτων 
Υγειονομικής Περίθαλψης Αυστραλίας, 
συμπεριλαμβανομένων μιας έκδοσης στην 
απλή αγγλική, μεταφράσεων σε  
19 γλώσσες, βίντεο και ψηφιακού υλικού, 
διατίθενται από το   
www.safetyandquality.gov.au/ 
consumers/working-your-healthcare-
provider/australian-charter-healthcare-
rights/supportive-resources-second-
edition-charter

Ομοίως, θεωρούμε σημαντική την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των ανηλίκων και 
δεσμευόμαστε στην προστασία των ανηλίκων 
ως θέμα που μας αφορά όλους.
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ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
Ως ασθενής, μέλος της οικογένειας ή 
φροντιστής, έχετε και εσείς υποχρεώσεις όταν 
λαμβάνετε υπηρεσίες υγείας από εμάς.

Οι υποχρεώσεις σας περιλαμβάνουν:

• Συνεργασία με την θεράπουσα ομάδα με 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με την 
υγεία σας και τις περιστάσεις που μπορεί να 
επηρεάσουν τη νοσηλεία, τη θεραπεία ή την 
παραμονή σας στο νοσοκομείο.

• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την περίθαλψή σας.

• Να πηγαίνετε σε όλα τα προγραμματισμένα 
ραντεβού κι αν δεν μπορείτε, πρέπει να 
βεβαιωθείτε να ειδοποιηθεί εγκαίρως το 
νοσοκομείο ή η σχετική υπηρεσία, όπου είναι 
δυνατό,.

• Να μην καπνίζετε, και σ' αυτό 
συμπεριλαμβάνεται η χρήση των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων, εντός των χώρων 
που ανήκουν στην Eastern Health. Η Eastern 
Health ενθαρρύνει και υποστηρίζει ενεργά 
τους ασθενείς που θέλουν να μειώσουν ή να 
κόψουν το κάπνισμα.

• Να αναγνωρίζετε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να 
αισθάνονται ασφαλείς και να τους συμπεριφ 
έρονται με σεβασμό στην Eastern Health.

• Nα μην φέρετε στο νοσοκομείο όπλα, 
παράνομα ναρκωτικά ή αλκοόλ.

• Να συμπεριφέρεστε με σεβασμό σε όλο το 
προσωπικό, τους άλλους ασθενείς και τους 
επισκέπτες

 Η επιθετική, απειλητική συμπεριφορά 
ή η βία κατά των εργαζομένων μας 
και την περιουσία μας ΔΕΝ είναι 
αποδεκτά. Μπορεί να ζητηθεί 
από ασθενείς και επισκέπτες που 
συμπεριφέρονται με επιθετικό ή 
απειλητικό τρόπο να απομακρυνθούν 
και μπορεί να καταγγελθούν στην 
αστυνομία. Οι παραβάτες μπορεί να 
διωχθούν ποινικά.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας 
στο νοσοκομείο, ίσως χρειαστεί να σας 
μεταφέρουμε σε άλλο παράρτημα για να 
παρέχουμε τη νοσηλεία που χρειάζεστε. Θα 
θέλαμε να σας καθησυχάσουμε ότι θα σας 
στείλουμε στο καταλληλότερο παράρτημα για 
την καλύτερη νοσηλεία και θεραπεία για σας.

Δεδομένου ότι η Eastern Health είναι 
ένα εκπαιδευτικό νοσοκομείο, μπορεί να 
συμμετέχουν στην θεράπουσα ομάδα σας 
φοιτητές και εκπαιδευόμενοι.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Μερικές φορές οι ασθενείς ή μέλη των 
οικογενειών  αναφέρουν ένα γεγονός ή 
περιστατικό που θα μπορούσε να καταλήξει, ή 
κατέληξε, σε ακούσια ή περιττή ζημιά σε κάποιο 
ασθενή.

Αυτό λέγεται περιστατικό. Σας παροτρύνουμε 
να ενημερώνετε τον υπεύθυνο θαλάμου 
ή τμήματος για τυχόν περιστατικά ή 
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των επιλογών 
σχολίων στην επόμενη σελίδα.
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Τα κινούμενα σχέδια είναι του Taehoon Gwag, βοηθός υπηρεσιών ασθενών, Νοσοκομείο Box Hill

easternhealth.org.au
© Eastern Health 2021

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε 
τηλεφωνήστε στο Κέντρο Επικοινωνίας «Eastern Health Contact 
Centre» στο 1300 342 255.

ΣΧΟΛΙΑ
Γίνονται δεκτά και ενθαρρύνονται οι ασθενείς 
και οι οικογένειές τους να υποβάλουν τα σχόλιά 
τους σχετικά με τις εμπειρίες τους. Τα σχόλιά 
σας είναι σημαντικά για μας και μας βοηθούν 
να γνωρίζουμε ποια πράγματα κάνουμε καλά 
και πού χρειάζεται να βελτιωθούμε.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια (φιλοφρονήσεις, 
προτάσεις, παράπονα) σχετικά με την εμπειρία σας 
στην Eastern Health, θέλουμε να τα ακούσουμε.

Εάν ανησυχείτε ή δεν είστε ικανοποιημένοι με 
οποιαδήποτε πτυχή της νοσηλείας σας, παρακαλούμε 
να μιλήσετε πρώτα με τον υπεύθυνο του θαλάμου 
ή του τμήματος. Εάν εξακολουθείτε να ανησυχείτε, 
επικοινωνήστε με κάποιον Αρμόδιο Δημοσίων Σχέσεων 
Ασθενών «Patient Relations Advisor» με email στο

 feedback@easternhealth.org.au  
ή καλέστε το 

 1800 EASTERN (1800 327 837).  
Αυτή είναι δωρεάν κλήση.

Μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι 
που αισθάνονται ότι μπορεί να τους 
συμπεριφέρονται διαφορετικά εάν 
παραπονεθούν ενώ χρησιμοποιούν κάποια 
από τις υπηρεσίες μας. Όλα τα σχόλια τα 
χειριζόμαστε ανεξάρτητα από το ιατρικό 
ιστορικό του ασθενή και τα τυχόν προβλήματα 
που αναφερθούν δεν θα επηρεάσουν την 
τρέχουσα ή τη μελλοντική νοσηλεία.

Εάν αισθάνεστε πιο άνετα, είστε ελεύθεροι να 
υποβάλετε τα σχόλιά σας μετά το εξιτήριό σας 
ή και ανώνυμα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
σχολίων που διατίθεται από το 
www.easternhealth.org.au/contact-us/
complaints-compliments-and-comments

Εάν υποβάλατε τα σχόλιά σας ανώνυμα, τα 
σχόλιά σας θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο 
διευθυντή για εξέταση και γνώση του, ωστόσο 
χωρίς τα στοιχεία σας, δεν θα μπορέσουμε να 
σας απαντήσουμε.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Ευχαριστούμε τους ασθενείς και τα μέλη 
του καταλόγου καταναλωτών, «consumer 
register” που συμμετείχαν στη σύνταξη αυτού 
του φυλλαδίου. Εκτιμούμε τη συμβολή των 
ασθενών μας στη βελτίωση της ποιότητας και 
της ασφάλειας της νοσηλείας που παρέχουμε.

Η Eastern Health δεσμεύεται να «ακούει τη 
φωνή» των καταναλωτών μας.

Τα μέλη του καταλόγου καταναλωτών 
συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές 
και βελτιωτικές δραστηριότητες. Εάν 
ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για να 
γίνετε μέλος του καταλόγου καταναλωτών, 
επικοινωνήστε με το Διευθυντή Συμμετοχής 
Καταναλωτών και Κοινού, «Manager 
Consumer and Community Engagement»:

 consumers@easternhealth.org.au

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή προτάσεις 
σχετικά με βελτιώσεις σ' αυτό το φυλλάδιο 
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εμπειριών 
Ασθενών «Centre for Patient Experience»:

 feedback@easternhealth.org.au  
ή καλέστε 

 1800 327 837

Η Eastern Health είναι διαπιστευμένη από 
το Αυστραλιανό Συμβούλιο Προτύπων 
Υγειονομικής Περίθαλψης, «Australian 
Council on Healthcare Standards».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ EASTERN HEALTH

• Angliss Hospital
• Box Hill Hospital
• Healesville Hospital και  

Yarra Valley Health
• Maroondah Hospital
• Peter James Centre
• Wantirna Health
• Yarra Ranges Health


