
Συνεχίζοντας την Αποστολή των Μοναχών του Τάγματος Sisters of the Little 
Company of Mary

Calvary Community 
Health (Κοινοτική 
Υγεία Calvary)
Φροντίζουμε τους ευπαθείς ηλικιωμένους, 
νεαρά άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές 
τους στην κοινότητα.

Υγειονομική 
Περίθαλψη Kogarah

Ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας
Θα θέλαμε να μάθουμε για τις εμπειρίες σας σχετικά με την 
υπηρεσία μας. Αν έχετε θετικά σχόλια ή παράπονα, επικοινωνήστε 
με τον Non Admitted Patient Services Manager στον αριθμό  
9553 3549.

Έχουμε επίσης έναν Εκπρόσωπο Ασθενών, με τον οποίο μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στον αριθμό 9553 3111. Ο Εκπρόσωπος 
Ασθενών μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες και τις οικογένειές 
τους κατά την υποβολή ενός παραπόνου.

Αν έχετε προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί σχετικά με την 
υπηρεσία μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Την Επιτροπή Παραπόνων Υγειονομικής Φροντίδας ΝΝΟ 
(NSW Health Care Complaints Commission)

Locked Mail Bag 18, 
Strawberry Hills 2012 

Ή

Τον Επίτροπο Παραπόνων Φροντίδας Ηλικιωμένων  
(The Aged Care Complaints Commissioner)

Διαδικτυακά – agedcarecomplaints.gov.au 

Τηλέφωνο – καλέστε 1800 550 552

Γραπτώς – απευθύνετε το έγγραφο παράπονό σας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Aged Care Complaints Commissioner, GPO Box 9848, 
(Πολιτειακή Πρωτεύουσα και Πολιτεία/Επικράτεια)

Ή

Παράπονα Ασφάλισης Υγείας (Health Insurance Complaints)

Διαμεσολαβητής Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας  
(Private Health Insurance Ombudsman)

Τηλέφωνο – Χωρίς χρέωση 1800 640 695

Ραντεβού

Θα προσπαθήσουμε να σας κλείσουμε ραντεβού σε χρόνο που 
σας βολεύει. Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε το ραντεβού σας, 
ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό. Θα κάνουμε κι εμείς 
το ίδιο αν υπάρξουν αλλαγές  στην υπηρεσία μας.

Αν δεν μιλάτε αγγλικά

Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να επικοινωνήσετε  
μαζί μας, καλέστε την Τηλεφωνική Υπηρεσία  
Διερμηνέων στον αριθμό 131 450.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να καταλαβαίνετε ή να μιλάτε αγγλικά, 
μπορούμε να οργανώσουμε εξυπηρέτηση από διερμηνέα.

Πρόκειται για μια δωρεάν και εμπιστευτική υπηρεσία.

Σχετικά με το Calvary

Το Calvary είναι ένας φιλανθρωπικός καθολικός μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός με περισσότερους από 12.000 υπαλλήλους και 
εθελοντές, 15 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, 15 εγκαταστάσεις 
Φροντίδας για Αφυπηρετήσαντες και Ηλικιωμένους και 22 κέντρα 
Κοινοτικής Φροντίδας. Δραστηριοποιούμαστε σε έξι πολιτείες και 
επικράτειες εντός της Αυστραλίας.

Το Calvary ιδρύθηκε στο Σύδνεϋ το 1885, με την άφιξη των Μοναχών 
του Τάγματος των Sisters of the Little Company of Mary στην 
Αυστραλία. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε υγειονομική περίθαλψη 
στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων 
που φθάνουν στο τέλος της ζωής τους.

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
www.calvarycare.org.au

Στοιχεία επικοινωνίας

91-111 Rocky Point Rd, Kogarah NSW 2217  
PO Box 261, Kogarah NSW 1485 

Τηλ: (02) 9553 3000  
Φαξ: (02) 9553 3048

Ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. — 4.30 μ.μ. 
Εξαιρουμένων των αργιών

Αυτός ο οργανισμός υποστηρίζεται με οικονομική βοήθεια από τις κυβερνήσεις της ΝΝΟ και της 
Κοινοπολιτείας.

Παρόλο που η χρηματοδότηση ορισμένων υπηρεσιών CCH έχει παρασχεθεί από την Αυστραλιανή 
Κυβέρνηση, το περιεχόμενο του παρόντος δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως τις απόψεις ή τις 
πολιτικές της Αυστραλιανής Κυβέρνησης.
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Κοινοτική Υγεία Calvary

Η Calvary Community Health (CCH) είναι μια ομάδα εργαζομένων 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι βοηθούν 
τους ηλικιωμένους, τους ευπαθείς ανθρώπους και τα άτομα με 
αναπηρία να διατηρούν την υγεία τους, και να μένουν στο σπίτι 
τους ή να εισέρχονται σε ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων. Η 
ομάδα φροντίζει τους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης του Georges River (πρώην Kogarah και Hurstville) 
και Bayside, νότια του Cooks River (πρώην Δήμος Rockdale).

Υπηρεσίες:

• Ομάδα Αξιολόγησης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ACAT) 
Παρέχει αξιολόγηση για πακέτα κατ’ οίκον φροντίδας ή 
φροντίδα ηλικιωμένων σε γηροκομείο και προσωρινή φροντίδα 
για ανακούφιση των φροντιστών.

• Μεταβατική Υπηρεσία Φροντίδας Ηλικιωμένων (TACS) 
Η μεταβατική φροντίδα παρέχει βραχυπρόθεσμη, κατ ‘οίκον 
φροντίδα που υποστηρίζει τους ηλικιωμένους να επιστρέψουν 
στο σπίτι μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο. Παρέχει ένα 
θεραπευτικό πρόγραμμα 12 εβδομάδων με συγκεκριμένους 
στόχους.

• Mary Potter House (MPH) 
Ομάδα κοινωνικής υποστήριξης που προσφέρει ευκαιρίες 
για κοινωνικές σχέσεις, ανακούφιση για τον φροντιστή και 
υποστήριξη για άτομα που ζουν με άνοια. 

• Υπηρεσία Αξιολόγησης Οδηγού 
Αξιολόγηση σχετικά με το πώς η ιατρική κατάσταση ενός 
οδηγού μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να οδηγεί με 
ασφάλεια και σύμφωνα με το νόμο.

Ομάδα CCH:

• Ειδικοί Γιατροί - Αξιολόγηση από γιατρούς που εξειδικεύονται 
στην φροντίδα ηλικιωμένων και την αποκατάσταση της υγείας.

• Νοσηλευτική - Αξιολόγηση και υποστήριξη για τη διαχείριση 
προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την ηλικία, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκράτειας ούρων και της άνοιας.

• Φυσιοθεραπεία - Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση και 
επανεκπαίδευση για τη βελτίωση της σωματικής δύναμης, της 
ισορροπίας, της κινητικότητας και λειτουργικότητας. Διατίθενται 
προγράμματα ομαδικής άσκησης.

• Εργοθεραπεία - Παρέχει συμβουλές σχετικά με τον εξοπλισμό 
και τις μετατροπές της κατοικίας, ώστε να είναι ασφαλέστερη και 
ευκολότερη η ανεξάρτητη διαβίωση. 

• Ποδιατρική - Αξιολόγηση και θεραπεία για τη διατήρηση της 
υγείας των ποδιών.

• Διαιτητική - Βοήθεια για τη βελτίωση της υγείας μέσω της 
σωστής διατροφής.

• Λογοθεραπεία - Βοήθεια για άτομα με προβλήματα 
επικοινωνίας ή κατάποσης.

• Κοινωνικός Λειτουργός - Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοτικές υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν στο σπίτι καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων. 
Συμβουλευτική αρωγή για προσωπικά και οικογενειακά 
προβλήματα και υποστήριξη σε φροντιστές.

• Ψυχολογία - Αξιολόγηση των επιπτώσεων από προβλήματα 
μνήμης και σκέψης στις καθημερινές δραστηριότητες.

• Ποιμαντική Φροντίδα - Παροχή συμπονετικής, πνευματικής 
και συναισθηματικής στήριξης.

• Δανεισμός Εξοπλισμού - Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
(μέχρι τρεις μήνες) βοηθητικού εξοπλισμού, όπως πλαίσια για 
περπάτημα, καρέκλες ντουζιέρας και αναπηρικές καρέκλες, για 
να εξασφαλίζουν ανεξαρτησία κινήσεων στο σπίτι.

Παραπομπή:

Επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό 9553 3000 για 
πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει παραπομπή.

Ορισμένες υπηρεσίες θα απαιτούν παραπομπή από το γιατρό 
σας, το νοσοκομείο ή άλλους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Άλλες υπηρεσίες θα απαιτούν παραπομπή μέσω της υπηρεσίας 
My Aged Care on 1800 200 422.  

Στην ιστοσελίδα της My Aged Care, οι υπηρεσίες μας 
βρίσκονται στο Ευρετήριο Υπηρεσιών (Service Finder) με την 
ονομασία Calvary Kogarah Community Health.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
Calvary Health Care Kogarah.

www.calvary-sydney.org.au
Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις για ορισμένες από αυτές τις 
υπηρεσίες


