
Ја продолжуваме Mission of the Sisters of the Little Company of Mary  
(Мисија на сестрите од малото друштво на Дева Марија)

Calvary Community Health  
(Тим во Calvary за здравствена 
нега во заедницата)
Се грижеме за изнемоштени постари 
лица, онеспособени млади лица и нивните 
негуватели во заедницата.

Здравствена нега - 
Kogarah

Вашите мислења се добредојдени
Би сакале да знаеме какво искуство сте имале во врска со 
нашите услуги.  Ако сакате да нè пофалите или да се пожалите 
за некои работи, телефонирајте му на Non Admitted Patient 
Services Manager на 9553 3549.

Исто така, имаме Застапник за пациенти кој можете да го 
контактирате на 9553 3111. Застапникот на пациенти може 
да им даде поддршка на клиентите и нивните семејства кога 
поднесуваат жалба.

Ако има нерешени работи кои ве загрижуваат во врска со 
нашите услуги, тогаш можете да ги контактирате:

Комисијата на Нов Јужен Велс за жалби во врска со 
здравствена нега

Locked Mail Bag 18, 
Strawberry Hills 2012 

Или 

Канцеларијата на повереникот за жалби во врска со нега 
на постари лица

Преку Интернет – agedcarecomplaints.gov.au 

Телефон – јавете се на 1800 550 552 

На писмено – испратете ја вашата  писмена жалба до: Aged 
Care Complaints Commissioner, GPO Box 9848, (Главниот град  и 
државата/територијата)

Или

Health Insurance Complaints (Жалби за здравствено 
осигурување)

Private Health Insurance Ombudsman (Јавен правобранител за 
приватно здравствено осигурување)

Телефон – Повикот е бесплатен на 1800 640 695

Закажување на средби

Ќе се обидеме да ви закажеме средба тогаш кога вам ви 
одговара. Ако не можете да дојдете на закажаната средба, ве 
молиме да нè известите колку што можете поскоро.  Ние ќе 
го направиме истото ако дојде од промени во нашите услуги.

Ако не зборувате англиски јазик

Ако ви е потребен преведувач да нè  
контактирате, ве молиме телефонирајте на  
Телефонската преведувачка служба на  
131 450. 

Ако ви треба помош при разбирањето или зборувањето на 
англиски јазик, можеме да ви обезбедиме преведувач.

Оваа услуга е бесплатна и доверлива.

За Calvary

Calvary е добротворна, католичка, непрофитна организација 
која има повеќе од 12.000 персонал и доброволци, 15 
државни и приватни болници, 15 државни и приватни 
домови за пензионери и постари лица на кои им е потребна 
нега и 22 центри за нега во заедницата. Работиме во шест 
држави и територии во Австралија.

После формирањето на организацијата во Сиднеј во 1885 
г., откако пристигнаа Сестрите на малото друштво на 
Дева Марија во Австралија, нашата мисија е да им нудиме 
здравствена нега на лицата кои се најзагрозени, вклучувајќи 
ги лицата кои се приближуваат до крајот на нивниот живот.

За да дознаете повеќе, посетете ги Интернет страниците  
www.calvarycare.org.au

Поединости за контактирање

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

Телефон: (02) 9553 3000  
Факсимил: (02) 9553 3048

Работно време: понеделник до петок, од 8.00 ч. наутро  до 
4.30 ч. попладне 
Не работиме на државни празници

Оваа организација добива финансиска поддршка од Федералната влада и владата на Нов 
Јужен Велс.

Иако Австралиската влада финансира некои од CCH-услугите, информациите во оваа 
брошура не ги застапуваат неопходно мислењата и начелата на Австралиската влада. 
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Тимот во Calvary за здравствена нега во 
заеднцата 

Calvary Community Health (CCH) е тим на здравствени 
работници кои им помагаат на постари, изнемоштени и 
онеспособени лица да го одржуваат нивното здравје и да 
продолжат да живеат во сопствениот дом или да се сместат 
во старечки дом.  Тимот се грижи за лицата кои живеат во 
подрачјата на локалната управа на Georges River (порано 
познати како Kogarah и Hurstville) и Bayside, јужно од Cooks 
River (порано познато како Rockdale Council).

Услуги:

• Тим за оценување на потребите од нега за постари 
лица (ACAT) 
Нуди оценување во врска со пакети за нега во домот или 
нега во старечки дом и одмена на негувател. 

• Служба за преодна нега на постари лица (TACS) 
Службата нуди краткорочна нега во домот за да им помогне 
на постарите лица да се вратат дома после престој во 
болница.  Таа нуди програма за терапија која трае 12 недели 
и има одредена цел.

• Mary Potter House (MPH) 
Група за друштвена поддршка која нуди дружење, одмена на 
негуватели и поддршка за лица со деменција.

• Служба за оценување на способноста за управување 
со моторно возило 
Се оценува како болеста на возачот може да влијае на 
неговата/нејзината способност да управува со моторно 
возило безбедно и во рамките на законот.

CCH-тим:

• Доктори специјалисти - Оценување од доктори кои се 
специјалисти за нега на постари лица и рехабилитација.

• Нега од медицинска сестра - Оценување и поддршка 
за контролирање на здравствени проблеми во врска со 
стареењето, вклучувајќи проблеми во врска со способноста 
да се контролира вршењето на нужда и деменција.

• Физикална терапија - Краткорочно оценување и повторно 
обучување за да се подобри физичката сила, рамнотежата, 
подвижноста и функционирањето. Се нудат програми за 
групно вежбање.

• Ерготерапија - Совети за опрема и приспособување на 
домот со цел тој да биде побезбеден и да им овозможува на 
лицата полесно да живеат самостојно.

• Нега на здрави и болни стапала - Оценување и лекување 
за стапалата да може да се одржуваат во здрава состојба.

• Диететика (Исхрана) - Помош за подобрување на 
здравствената состојба со храна и исхрана.

• Патологија на говорот - Помош за лица кои имаат 
проблеми при комуницирање или голтање.

• Социјална работа - Информации за служби во заедницата 
кои можат да ви помогнат во вашиот дом и информации за 
старечки домови.  Советување во врска со лични и семејни 
проблеми и поддршка за негуватели.

• Психологија - Проценка на влијанието на памтењето и 
проблеми во врска со размислувањето во секојдневните 
активности.

• Верско згрижување - Сочуствителна, духовна и 
емоционална поддршка.

• Здружение за изнајмување на опрема - Краткорочно  
(до три месеци) изнајмување на помагала, на пример, рамки 
за одење, столици за туширање и инвалидски колички, со 
цел на лицето да му се овозможи да биде самостојно дома.

Упат:

Ве молиме, за информации како да добиете упат, 
телефонирајте на 9553 3000.

За некои услуги ќе биде потребно да имате упат од вашиот 
доктор, болница или други здравствени лица.

За други услуги ќе биде потребно да добиете упат преку My 
Aged Care на 1800 200 422.

На Интернет страниците ‘Мојата нега во постари години’ 
(My Aged Care), можете да ги најдете нашите услуги во 
‘Пронајдувач на услуги’ (Service Finder) под Calvary Kogarah 
Community Health.

Ве молиме, посетете ги нашите Интернет страници за 
повеќе информации во врска со сите услуги што ги нуди 
Calvary Health Care Kogarah. 

www.calvary-sydney.org.auЗа некои од овие услуги можеби треба да се плати


