
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τα σχόλιά 
σας σχετικά με τη φροντίδα σας

Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή παράπονο για την υπηρεσία μας:

• Μιλήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο ή το πρόσωπο που 
σας παρέχει φροντίδα τη στιγμή που παρουσιάζεται το 
πρόβλημα

• Νοσοκομεία και Κοινότητες για Συνταξιούχους: 
Μπορείτε να γράψετε, να τηλεφωνήσετε ή να δείτε 
τον υπεύθυνο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαμονής σας ή αργότερα.

 Κοινοτική Φροντίδα: Καλέστε τον αριθμό 1300 660 
022 και ζητήστε να μιλήσετε με τον διευθυντή του 
κέντρου που σας παρέχει υπηρεσίες

• Αν δεν είστε ικανοποιημένος/η με τα αποτελέσματα του 
παραπόνου σας, επικοινωνήστε με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της σχετικής Υπηρεσίας Calvary ή το Εθνικό 
Γραφείο. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο 
πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου

• Αν δεν καταφέρετε να επιλύσετε το πρόβλημα, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία 
της Πολιτείας, της Επικράτειας ή την Ομοσπονδιακή 
υπηρεσία, όπως είναι η Μονάδα Παραπόνων 
Υγειονομικής Φροντίδας, ο Διαμεσολαβητής, 
τα Πολιτειακά Υπουργεία Υγείας ή ο Επίτροπος 
Υγειονομικών Υπηρεσιών. 

Να είστε βέβαιος/α ότι:

• Το Calvary θέλει να επιλύσει τις ανησυχίες σας ώστε να 
μείνετε ικανοποιημένος/η

• Μπορείτε να αναμένετε ότι τυχόν παράπονα θα 
αντιμετωπίζονται γρήγορα και δίκαια

• Το παράπονό σας δεν θα επηρεάσει αρνητικά την 
υπηρεσία που λαμβάνετε

• Το παράπονό σας θα τύχει πλήρους εμπιστευτικότητας. Συνεχίζοντας την Αποστολή των Μοναχών του Τάγματος  
Sisters of the Little Company of Mary

Δικαιώματα και 
Υποχρεώσεις

του προσώπου που λαμβάνει φροντίδα

Εθνικό Γραφείο
Little Company of Mary Health  
Care Limited 
Τηλ: 02 9258 1700 
www.calvarycare.org.au

Calvary Community Care
Λειτουργεί στη Victoria, New South Wales, 
ACT, South Australia, Tasmania, Northern 
Territory and Tiwi Islands  
Τηλ: 1300 660 022 
www.calvarycommunitycare.org.au

Νοσοκομεία
Calvary Public Hospital Bruce, ACT  
Τηλ: 02 6201 6111 
www.calvary-act.com.au

Calvary Bruce Private Hospital, ACT  
Τηλ: 02 6201 6111 
www.calvaryactprivate.org.au

Calvary John James Hospital, ACT 
Τηλ: 02 6281 8100 
www.calvaryjohnjames.com.au

Calvary North Adelaide Hospital 
Τηλ: 08 8239 9100 
www.calvarynorthadelaide.org.au

Calvary Wakefield Hospital, Adelaide 
Τηλ: 08 8405 3333  
www.calvarywakefield.org.au

Calvary Rehabilitation Hospital, Adelaide 
Τηλ: 08 8168 5700  
www.calvaryrehabsa.org.au

Calvary Central Districts Hospital, SA 
Τηλ: 08 8250 4111  
www.calvarycentraldistricts.org.au

Calvary Lenah Valley Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6278 5333  
www.calvarylenahvalley.org.au

Calvary St John’s Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6223 7444  
www.calvarystjohns.org.au

Calvary St Luke’s Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6335 3333 
 www.calvarystlukes.org.au

Calvary St Vincent’s Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6332 4999  
www.calvarystvincents.org.au

Calvary Riverina, NSW 
Τηλ: 02 6925 3055 
www.calvary-wagga.com.au

Calvary Mater Newcastle, NSW 
Τηλ: 02 4921 1211  
www.calvarymater.org.au

Calvary Kogarah, NSW 
Τηλ: 02 9553 3111 
www.calvary-sydney.org.au

Calvary Bethlehem, VIC 
Τηλ: 03 9596 2853  
www.bethlehem.org.au

Calvary Retirement  
Communities
Τηλ: 1300 660 022
www.calvarycare.org.au

Calvary Ryde 
Retirement Community  
Τηλ: 02 8878 1400

Calvary Haydon 
Retirement Community 
Τηλ: 02 6264 7400

Calvary Cessnock  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4993 9000

Calvary Retirement  
Communities Hunter
Hunter Regional Office 
Τηλ: 02 4967 0670

Calvary St Joseph’s  
Retirement Community  
Τηλ: 02 4967 0600

Calvary Cooinda 
Retirement Community 
Τηλ: 02 6572 1537

Calvary Mt Carmel  
Retirement Community  
Τηλ: 02 4932 0350

Calvary Mt Providence 
Retirement Community 
Τηλ: 02 6543 2053

Calvary Nazareth  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4947 0047 

Calvary St Francis  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4942 7477

Calvary St Martin de Porres  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4968 2244 

Calvary St Paul’s  
Retirement Community 
Τηλ: 02 6553 9219

Calvary Tanilba Shores 
Retirement Community 
Τηλ: 02 4984 5922

Calvary Ephesus 
Retirement Community 
Τηλ: 1800 222 000 

Calvary St Luke’s 
Retirement Community 
Τηλ: 1800 222 000 

Calvary Tours Terrace 
Retirement Community 
Τηλ: 1800 222 000 
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Τι μπορώ να περιμένω από το Calvary;

Τα Δικαιώματά μου Τι σημαίνει αυτό

Πρόσβαση
Έχω δικαίωμα στην υγειονομική 
περίθαλψη.

Έχω δικαίωμα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 
των αναγκών της υγείας και της 
φροντίδας μου.

Ασφάλεια
Έχω δικαίωμα να λαμβάνω ασφαλή 
και υψηλής ποιότητας περίθαλψη.

Λαμβάνω ασφαλείς και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, που 
παρέχονται με επαγγελματική 
φροντίδα και αποτελεσματικότητα 
από το προσωπικό του Calvary.

Σεβασμός
Έχω δικαίωμα να μου φέρονται 
με σεβασμό, αξιοπρέπεια και 
ευαισθησία.

Η φροντίδα που παρέχει το 
προσωπικό του Calvary επιδεικνύει 
σεβασμό σε μένα και το πολιτικό 
μου υπόβαθρο, τις πεποιθήσεις, 
τις αξίες και τα προσωπικά μου 
χαρακτηριστικά.

Επικοινωνία
Έχω το δικαίωμα να ενημερώνομαι 
σχετικά με τις υπηρεσίες, τη 
θεραπεία, τις επιλογές και τις 
δαπάνες με σαφήνεια και διαφάνεια.

Λαμβάνω ειλικρινή, έγκαιρη και 
αρμόζουσα επικοινωνία από το 
προσωπικό του Calvary σχετικά με τη 
φροντίδα μου με τρόπο που μπορώ 
να καταλάβω.

Συμμετοχή
Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων και τον καθορισμό 
επιλογών σχετικά με τη φροντίδα 
μου.

Θα μπορώ αν θέλω να συμμετέχω 
στη λήψη αποφάσεων και τον 
καθορισμό επιλογών για τη φροντίδα 
μου και το σχεδιασμό υπηρεσιών.

Εχεμύθεια
 Έχω δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής μου ζωής και του 
απορρήτου των προσωπικών μου 
δεδομένων.

Τηρείται η προστασία της ιδιωτικής 
μου ζωής και εξασφαλίζεται 
η ασφαλής διαχείριση των 
προσωπικών μου στοιχείων και 
αρχείων υγείας. 

Σχόλια
Έχω το δικαίωμα να σχολιάζω 
την φροντίδα μου και να 
αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες μου. 

Μπορώ να σχολιάσω ή να κάνω 
παράπονο για τη φροντίδα μου και 
οι ανησυχίες μου  αντιμετωπίζονται 
σωστά και έγκαιρα.

Σχετικά με το Calvary
Το Calvary είναι ένας Καθολικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
με περισσότερους από 12.000 υπαλλήλους και εθελοντές, 
15 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, 14 ιδρύματα Στέγασης 
Συνταξιούχων και Γηροκομεία και ένα εθνικό δίκτυο κέντρων 
Κοινοτικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες μας λειτουργούν σε 
έξι πολιτείες και επικράτειες εντός της Αυστραλίας.

Από την ίδρυσή μας στο Σύδνεϋ το 1885 από τις μοναχές 
του Τάγματος Sisters of the Little Company of Mary 
(Αδελφές του Μικρού Μοναχικού Τάγματος της Παναγίας), 
αποστολή μας είναι να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στα 
πιο ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους. Παρέχουμε φροντίδα 
σε ηλικιωμένους και κοινοτική φροντίδα, οξεία και υποξεία 
υγειονομική περίθαλψη, εξειδικευμένη παρηγορητική 
φροντίδα και ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ανθρώπους.

Σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας
Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Calvary υποστηρίζουν 
τους ενδεδειγμένους Χάρτες Δικαιωμάτων και τις 
νομοθετικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή 
φροντίδας σε σας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται:

Αυστραλιανός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής 
Περίθαλψης - Ο Χάρτης αυτός περιγράφει τα 
δικαιώματα των ασθενών και άλλων ατόμων που 
χρησιμοποιούν το αυστραλιανό σύστημα υγείας. Τα 
δικαιώματα αυτά είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται 
ότι οπουδήποτε και οποτεδήποτε παρέχεται 
περίθαλψη, είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλής.

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ατόμων που 
Λαμβάνουν Φροντίδα - Ιδρυματική Φροντίδα  - Ο Χάρτης 
αυτός περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ατόμων 
που λαμβάνουν Φροντίδα Ηλικιωμένων σε Ίδρυμα. 

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ατόμων 
που Λαμβάνουν Κατ’ Οίκον Φροντίδα -  Ο Χάρτης 
αυτός αναγνωρίζει τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα 
της οικογένειας και των φροντιστών σας, καθώς και τις 
υποχρεώσεις σας. Σύμφωνα με τον Χάρτη, οι υπηρεσίες πρέπει 
να παρέχονται με σεβασμό. Ο Χάρτης αναφέρει επίσης ότι 
οι φροντιστές πρέπει να αναγνωρίζονται ως εταίροι στην 
φροντίδα, και να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις φροντίδας όπου το άτομο 
που λαμβάνει τη φροντίδα δεν είναι σε θέση να το πράξει.

Οι Χάρτες βοηθούν όλους να εργαστούν από κοινού για 
ασφαλή και υψηλής ποιότητας περίθαλψη. Μια πραγματικά 
εταιρική σχέση μεταξύ των ενοίκων, πελατών, ασθενών και 
φορέων παροχής υπηρεσιών είναι σημαντική, έτσι ώστε ο 
καθένας να πετυχαίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Τι μπορεί να περιμένει από εσάς το Calvary;

Οι Υποχρεώσεις μου Τι σημαίνει αυτό

Ειλικρίνεια και διαφάνεια
Έχω την υποχρέωση να απαντώ σε 
ερωτήσεις σχετικά με την υγεία μου 
ειλικρινά και πλήρως. 

Θα αποκαλύπτω όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες 
της υγείας και της φροντίδας μου 
ειλικρινά και πλήρως προς το 
προσωπικό του Calvary.

Συμμόρφωση
Έχω την υποχρέωση να 
συμμορφώνομαι με τις 
προτεινόμενες θεραπείες ή να 
ενημερώνω τους επαγγελματίες 
που φροντίζουν την υγεία μου ή 
τους υπαλλήλους που με στηρίζουν 
αν δεν προτίθεμαι να το πράξω.

Αν δεν θέλω τη θεραπεία που μου 
συνιστούν, θα συζητήσω με τους 
επαγγελματίες που φροντίζουν την 
υγεία μου ή τους υπαλλήλους που 
με στηρίζουν στο Calvary.

Σεβασμός
Έχω την υποχρέωση να σέβομαι τις 
πολιτισμικές καταβολές των άλλων.

Θα φέρομαι με ευγένεια, 
διακριτικότητα και σεβασμό προς 
τους άλλους.

Ασφάλεια
Έχω την υποχρέωση να σέβομαι 
τα δικαιώματα των άλλων ώστε να 
αισθάνονται ασφαλείς.

Θα ενεργώ με τρόπο που να βοηθά 
τόσο τον εαυτό μου όσο και τους 
άλλους ώστε να είμαστε ασφαλείς.

Μήπως χρειάζεστε βοήθεια για την 
κατανόηση αυτού του φυλλαδίου;
Παρακαλώ ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού για περαιτέρω βοήθεια 
εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία ή θέλετε βοήθεια για να κατανοήσετε τις 
πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο.

Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Για μεταφράσεις αυτού του φυλλαδίου σε διάφορες γλώσσες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.calvarycare.org.au 

Για βοήθεια σχετικά με τη μετάφραση των πληροφοριών σε αυτό το 
φυλλάδιο επισκεφθείτε
www.calvarycare.org.au/contact/language
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τις αξίες και τα προσωπικά μου 
χαρακτηριστικά.

Επικοινωνία
Έχω το δικαίωμα να ενημερώνομαι 
σχετικά με τις υπηρεσίες, τη 
θεραπεία, τις επιλογές και τις 
δαπάνες με σαφήνεια και διαφάνεια.

Λαμβάνω ειλικρινή, έγκαιρη και 
αρμόζουσα επικοινωνία από το 
προσωπικό του Calvary σχετικά με τη 
φροντίδα μου με τρόπο που μπορώ 
να καταλάβω.

Συμμετοχή
Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων και τον καθορισμό 
επιλογών σχετικά με τη φροντίδα 
μου.

Θα μπορώ αν θέλω να συμμετέχω 
στη λήψη αποφάσεων και τον 
καθορισμό επιλογών για τη φροντίδα 
μου και το σχεδιασμό υπηρεσιών.

Εχεμύθεια
 Έχω δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής μου ζωής και του 
απορρήτου των προσωπικών μου 
δεδομένων.

Τηρείται η προστασία της ιδιωτικής 
μου ζωής και εξασφαλίζεται 
η ασφαλής διαχείριση των 
προσωπικών μου στοιχείων και 
αρχείων υγείας. 

Σχόλια
Έχω το δικαίωμα να σχολιάζω 
την φροντίδα μου και να 
αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες μου. 

Μπορώ να σχολιάσω ή να κάνω 
παράπονο για τη φροντίδα μου και 
οι ανησυχίες μου  αντιμετωπίζονται 
σωστά και έγκαιρα.

Σχετικά με το Calvary
Το Calvary είναι ένας Καθολικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
με περισσότερους από 12.000 υπαλλήλους και εθελοντές, 
15 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, 14 ιδρύματα Στέγασης 
Συνταξιούχων και Γηροκομεία και ένα εθνικό δίκτυο κέντρων 
Κοινοτικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες μας λειτουργούν σε 
έξι πολιτείες και επικράτειες εντός της Αυστραλίας.

Από την ίδρυσή μας στο Σύδνεϋ το 1885 από τις μοναχές 
του Τάγματος Sisters of the Little Company of Mary 
(Αδελφές του Μικρού Μοναχικού Τάγματος της Παναγίας), 
αποστολή μας είναι να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στα 
πιο ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους. Παρέχουμε φροντίδα 
σε ηλικιωμένους και κοινοτική φροντίδα, οξεία και υποξεία 
υγειονομική περίθαλψη, εξειδικευμένη παρηγορητική 
φροντίδα και ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ανθρώπους.

Σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας
Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Calvary υποστηρίζουν 
τους ενδεδειγμένους Χάρτες Δικαιωμάτων και τις 
νομοθετικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή 
φροντίδας σε σας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται:

Αυστραλιανός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής 
Περίθαλψης - Ο Χάρτης αυτός περιγράφει τα 
δικαιώματα των ασθενών και άλλων ατόμων που 
χρησιμοποιούν το αυστραλιανό σύστημα υγείας. Τα 
δικαιώματα αυτά είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται 
ότι οπουδήποτε και οποτεδήποτε παρέχεται 
περίθαλψη, είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλής.

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ατόμων που 
Λαμβάνουν Φροντίδα - Ιδρυματική Φροντίδα  - Ο Χάρτης 
αυτός περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ατόμων 
που λαμβάνουν Φροντίδα Ηλικιωμένων σε Ίδρυμα. 

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ατόμων 
που Λαμβάνουν Κατ’ Οίκον Φροντίδα -  Ο Χάρτης 
αυτός αναγνωρίζει τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα 
της οικογένειας και των φροντιστών σας, καθώς και τις 
υποχρεώσεις σας. Σύμφωνα με τον Χάρτη, οι υπηρεσίες πρέπει 
να παρέχονται με σεβασμό. Ο Χάρτης αναφέρει επίσης ότι 
οι φροντιστές πρέπει να αναγνωρίζονται ως εταίροι στην 
φροντίδα, και να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις φροντίδας όπου το άτομο 
που λαμβάνει τη φροντίδα δεν είναι σε θέση να το πράξει.

Οι Χάρτες βοηθούν όλους να εργαστούν από κοινού για 
ασφαλή και υψηλής ποιότητας περίθαλψη. Μια πραγματικά 
εταιρική σχέση μεταξύ των ενοίκων, πελατών, ασθενών και 
φορέων παροχής υπηρεσιών είναι σημαντική, έτσι ώστε ο 
καθένας να πετυχαίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Τι μπορεί να περιμένει από εσάς το Calvary;

Οι Υποχρεώσεις μου Τι σημαίνει αυτό

Ειλικρίνεια και διαφάνεια
Έχω την υποχρέωση να απαντώ σε 
ερωτήσεις σχετικά με την υγεία μου 
ειλικρινά και πλήρως. 

Θα αποκαλύπτω όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες 
της υγείας και της φροντίδας μου 
ειλικρινά και πλήρως προς το 
προσωπικό του Calvary.

Συμμόρφωση
Έχω την υποχρέωση να 
συμμορφώνομαι με τις 
προτεινόμενες θεραπείες ή να 
ενημερώνω τους επαγγελματίες 
που φροντίζουν την υγεία μου ή 
τους υπαλλήλους που με στηρίζουν 
αν δεν προτίθεμαι να το πράξω.

Αν δεν θέλω τη θεραπεία που μου 
συνιστούν, θα συζητήσω με τους 
επαγγελματίες που φροντίζουν την 
υγεία μου ή τους υπαλλήλους που 
με στηρίζουν στο Calvary.

Σεβασμός
Έχω την υποχρέωση να σέβομαι τις 
πολιτισμικές καταβολές των άλλων.

Θα φέρομαι με ευγένεια, 
διακριτικότητα και σεβασμό προς 
τους άλλους.

Ασφάλεια
Έχω την υποχρέωση να σέβομαι 
τα δικαιώματα των άλλων ώστε να 
αισθάνονται ασφαλείς.

Θα ενεργώ με τρόπο που να βοηθά 
τόσο τον εαυτό μου όσο και τους 
άλλους ώστε να είμαστε ασφαλείς.

Μήπως χρειάζεστε βοήθεια για την 
κατανόηση αυτού του φυλλαδίου;
Παρακαλώ ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού για περαιτέρω βοήθεια 
εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία ή θέλετε βοήθεια για να κατανοήσετε τις 
πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο.

Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Για μεταφράσεις αυτού του φυλλαδίου σε διάφορες γλώσσες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.calvarycare.org.au 

Για βοήθεια σχετικά με τη μετάφραση των πληροφοριών σε αυτό το 
φυλλάδιο επισκεφθείτε
www.calvarycare.org.au/contact/language



Τι μπορώ να περιμένω από το Calvary;

Τα Δικαιώματά μου Τι σημαίνει αυτό

Πρόσβαση
Έχω δικαίωμα στην υγειονομική 
περίθαλψη.

Έχω δικαίωμα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 
των αναγκών της υγείας και της 
φροντίδας μου.

Ασφάλεια
Έχω δικαίωμα να λαμβάνω ασφαλή 
και υψηλής ποιότητας περίθαλψη.

Λαμβάνω ασφαλείς και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, που 
παρέχονται με επαγγελματική 
φροντίδα και αποτελεσματικότητα 
από το προσωπικό του Calvary.

Σεβασμός
Έχω δικαίωμα να μου φέρονται 
με σεβασμό, αξιοπρέπεια και 
ευαισθησία.

Η φροντίδα που παρέχει το 
προσωπικό του Calvary επιδεικνύει 
σεβασμό σε μένα και το πολιτικό 
μου υπόβαθρο, τις πεποιθήσεις, 
τις αξίες και τα προσωπικά μου 
χαρακτηριστικά.

Επικοινωνία
Έχω το δικαίωμα να ενημερώνομαι 
σχετικά με τις υπηρεσίες, τη 
θεραπεία, τις επιλογές και τις 
δαπάνες με σαφήνεια και διαφάνεια.

Λαμβάνω ειλικρινή, έγκαιρη και 
αρμόζουσα επικοινωνία από το 
προσωπικό του Calvary σχετικά με τη 
φροντίδα μου με τρόπο που μπορώ 
να καταλάβω.

Συμμετοχή
Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων και τον καθορισμό 
επιλογών σχετικά με τη φροντίδα 
μου.

Θα μπορώ αν θέλω να συμμετέχω 
στη λήψη αποφάσεων και τον 
καθορισμό επιλογών για τη φροντίδα 
μου και το σχεδιασμό υπηρεσιών.

Εχεμύθεια
 Έχω δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής μου ζωής και του 
απορρήτου των προσωπικών μου 
δεδομένων.

Τηρείται η προστασία της ιδιωτικής 
μου ζωής και εξασφαλίζεται 
η ασφαλής διαχείριση των 
προσωπικών μου στοιχείων και 
αρχείων υγείας. 

Σχόλια
Έχω το δικαίωμα να σχολιάζω 
την φροντίδα μου και να 
αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες μου. 

Μπορώ να σχολιάσω ή να κάνω 
παράπονο για τη φροντίδα μου και 
οι ανησυχίες μου  αντιμετωπίζονται 
σωστά και έγκαιρα.

Σχετικά με το Calvary
Το Calvary είναι ένας Καθολικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
με περισσότερους από 12.000 υπαλλήλους και εθελοντές, 
15 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, 14 ιδρύματα Στέγασης 
Συνταξιούχων και Γηροκομεία και ένα εθνικό δίκτυο κέντρων 
Κοινοτικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες μας λειτουργούν σε 
έξι πολιτείες και επικράτειες εντός της Αυστραλίας.

Από την ίδρυσή μας στο Σύδνεϋ το 1885 από τις μοναχές 
του Τάγματος Sisters of the Little Company of Mary 
(Αδελφές του Μικρού Μοναχικού Τάγματος της Παναγίας), 
αποστολή μας είναι να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στα 
πιο ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους. Παρέχουμε φροντίδα 
σε ηλικιωμένους και κοινοτική φροντίδα, οξεία και υποξεία 
υγειονομική περίθαλψη, εξειδικευμένη παρηγορητική 
φροντίδα και ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ανθρώπους.

Σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας
Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Calvary υποστηρίζουν 
τους ενδεδειγμένους Χάρτες Δικαιωμάτων και τις 
νομοθετικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή 
φροντίδας σε σας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται:

Αυστραλιανός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής 
Περίθαλψης - Ο Χάρτης αυτός περιγράφει τα 
δικαιώματα των ασθενών και άλλων ατόμων που 
χρησιμοποιούν το αυστραλιανό σύστημα υγείας. Τα 
δικαιώματα αυτά είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται 
ότι οπουδήποτε και οποτεδήποτε παρέχεται 
περίθαλψη, είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλής.

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ατόμων που 
Λαμβάνουν Φροντίδα - Ιδρυματική Φροντίδα  - Ο Χάρτης 
αυτός περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ατόμων 
που λαμβάνουν Φροντίδα Ηλικιωμένων σε Ίδρυμα. 

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ατόμων 
που Λαμβάνουν Κατ’ Οίκον Φροντίδα -  Ο Χάρτης 
αυτός αναγνωρίζει τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα 
της οικογένειας και των φροντιστών σας, καθώς και τις 
υποχρεώσεις σας. Σύμφωνα με τον Χάρτη, οι υπηρεσίες πρέπει 
να παρέχονται με σεβασμό. Ο Χάρτης αναφέρει επίσης ότι 
οι φροντιστές πρέπει να αναγνωρίζονται ως εταίροι στην 
φροντίδα, και να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις φροντίδας όπου το άτομο 
που λαμβάνει τη φροντίδα δεν είναι σε θέση να το πράξει.

Οι Χάρτες βοηθούν όλους να εργαστούν από κοινού για 
ασφαλή και υψηλής ποιότητας περίθαλψη. Μια πραγματικά 
εταιρική σχέση μεταξύ των ενοίκων, πελατών, ασθενών και 
φορέων παροχής υπηρεσιών είναι σημαντική, έτσι ώστε ο 
καθένας να πετυχαίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Τι μπορεί να περιμένει από εσάς το Calvary;

Οι Υποχρεώσεις μου Τι σημαίνει αυτό

Ειλικρίνεια και διαφάνεια
Έχω την υποχρέωση να απαντώ σε 
ερωτήσεις σχετικά με την υγεία μου 
ειλικρινά και πλήρως. 

Θα αποκαλύπτω όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες 
της υγείας και της φροντίδας μου 
ειλικρινά και πλήρως προς το 
προσωπικό του Calvary.

Συμμόρφωση
Έχω την υποχρέωση να 
συμμορφώνομαι με τις 
προτεινόμενες θεραπείες ή να 
ενημερώνω τους επαγγελματίες 
που φροντίζουν την υγεία μου ή 
τους υπαλλήλους που με στηρίζουν 
αν δεν προτίθεμαι να το πράξω.

Αν δεν θέλω τη θεραπεία που μου 
συνιστούν, θα συζητήσω με τους 
επαγγελματίες που φροντίζουν την 
υγεία μου ή τους υπαλλήλους που 
με στηρίζουν στο Calvary.

Σεβασμός
Έχω την υποχρέωση να σέβομαι τις 
πολιτισμικές καταβολές των άλλων.

Θα φέρομαι με ευγένεια, 
διακριτικότητα και σεβασμό προς 
τους άλλους.

Ασφάλεια
Έχω την υποχρέωση να σέβομαι 
τα δικαιώματα των άλλων ώστε να 
αισθάνονται ασφαλείς.

Θα ενεργώ με τρόπο που να βοηθά 
τόσο τον εαυτό μου όσο και τους 
άλλους ώστε να είμαστε ασφαλείς.

Μήπως χρειάζεστε βοήθεια για την 
κατανόηση αυτού του φυλλαδίου;
Παρακαλώ ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού για περαιτέρω βοήθεια 
εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία ή θέλετε βοήθεια για να κατανοήσετε τις 
πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο.

Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Για μεταφράσεις αυτού του φυλλαδίου σε διάφορες γλώσσες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.calvarycare.org.au 

Για βοήθεια σχετικά με τη μετάφραση των πληροφοριών σε αυτό το 
φυλλάδιο επισκεφθείτε
www.calvarycare.org.au/contact/language



Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τα σχόλιά 
σας σχετικά με τη φροντίδα σας

Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή παράπονο για την υπηρεσία μας:

• Μιλήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο ή το πρόσωπο που 
σας παρέχει φροντίδα τη στιγμή που παρουσιάζεται το 
πρόβλημα

• Νοσοκομεία και Κοινότητες για Συνταξιούχους: 
Μπορείτε να γράψετε, να τηλεφωνήσετε ή να δείτε 
τον υπεύθυνο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαμονής σας ή αργότερα.

 Κοινοτική Φροντίδα: Καλέστε τον αριθμό 1300 660 
022 και ζητήστε να μιλήσετε με τον διευθυντή του 
κέντρου που σας παρέχει υπηρεσίες

• Αν δεν είστε ικανοποιημένος/η με τα αποτελέσματα του 
παραπόνου σας, επικοινωνήστε με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της σχετικής Υπηρεσίας Calvary ή το Εθνικό 
Γραφείο. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο 
πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου

• Αν δεν καταφέρετε να επιλύσετε το πρόβλημα, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία 
της Πολιτείας, της Επικράτειας ή την Ομοσπονδιακή 
υπηρεσία, όπως είναι η Μονάδα Παραπόνων 
Υγειονομικής Φροντίδας, ο Διαμεσολαβητής, 
τα Πολιτειακά Υπουργεία Υγείας ή ο Επίτροπος 
Υγειονομικών Υπηρεσιών. 

Να είστε βέβαιος/α ότι:

• Το Calvary θέλει να επιλύσει τις ανησυχίες σας ώστε να 
μείνετε ικανοποιημένος/η

• Μπορείτε να αναμένετε ότι τυχόν παράπονα θα 
αντιμετωπίζονται γρήγορα και δίκαια

• Το παράπονό σας δεν θα επηρεάσει αρνητικά την 
υπηρεσία που λαμβάνετε

• Το παράπονό σας θα τύχει πλήρους εμπιστευτικότητας. Συνεχίζοντας την Αποστολή των Μοναχών του Τάγματος  
Sisters of the Little Company of Mary

Δικαιώματα και 
Υποχρεώσεις

του προσώπου που λαμβάνει φροντίδα

Εθνικό Γραφείο
Little Company of Mary Health  
Care Limited 
Τηλ: 02 9258 1700 
www.calvarycare.org.au

Calvary Community Care
Λειτουργεί στη Victoria, New South Wales, 
ACT, South Australia, Tasmania, Northern 
Territory and Tiwi Islands  
Τηλ: 1300 660 022 
www.calvarycommunitycare.org.au

Νοσοκομεία
Calvary Public Hospital Bruce, ACT  
Τηλ: 02 6201 6111 
www.calvary-act.com.au

Calvary Bruce Private Hospital, ACT  
Τηλ: 02 6201 6111 
www.calvaryactprivate.org.au

Calvary John James Hospital, ACT 
Τηλ: 02 6281 8100 
www.calvaryjohnjames.com.au

Calvary North Adelaide Hospital 
Τηλ: 08 8239 9100 
www.calvarynorthadelaide.org.au

Calvary Wakefield Hospital, Adelaide 
Τηλ: 08 8405 3333  
www.calvarywakefield.org.au

Calvary Rehabilitation Hospital, Adelaide 
Τηλ: 08 8168 5700  
www.calvaryrehabsa.org.au

Calvary Central Districts Hospital, SA 
Τηλ: 08 8250 4111  
www.calvarycentraldistricts.org.au

Calvary Lenah Valley Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6278 5333  
www.calvarylenahvalley.org.au

Calvary St John’s Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6223 7444  
www.calvarystjohns.org.au

Calvary St Luke’s Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6335 3333 
 www.calvarystlukes.org.au

Calvary St Vincent’s Hospital, TAS 
Τηλ: 03 6332 4999  
www.calvarystvincents.org.au

Calvary Riverina, NSW 
Τηλ: 02 6925 3055 
www.calvary-wagga.com.au

Calvary Mater Newcastle, NSW 
Τηλ: 02 4921 1211  
www.calvarymater.org.au

Calvary Kogarah, NSW 
Τηλ: 02 9553 3111 
www.calvary-sydney.org.au

Calvary Bethlehem, VIC 
Τηλ: 03 9596 2853  
www.bethlehem.org.au

Calvary Retirement  
Communities
Τηλ: 1300 660 022
www.calvarycare.org.au

Calvary Ryde 
Retirement Community  
Τηλ: 02 8878 1400

Calvary Haydon 
Retirement Community 
Τηλ: 02 6264 7400

Calvary Cessnock  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4993 9000

Calvary Retirement  
Communities Hunter
Hunter Regional Office 
Τηλ: 02 4967 0670

Calvary St Joseph’s  
Retirement Community  
Τηλ: 02 4967 0600

Calvary Cooinda 
Retirement Community 
Τηλ: 02 6572 1537

Calvary Mt Carmel  
Retirement Community  
Τηλ: 02 4932 0350

Calvary Mt Providence 
Retirement Community 
Τηλ: 02 6543 2053

Calvary Nazareth  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4947 0047 

Calvary St Francis  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4942 7477

Calvary St Martin de Porres  
Retirement Community 
Τηλ: 02 4968 2244 

Calvary St Paul’s  
Retirement Community 
Τηλ: 02 6553 9219

Calvary Tanilba Shores 
Retirement Community 
Τηλ: 02 4984 5922

Calvary Ephesus 
Retirement Community 
Τηλ: 1800 222 000 

Calvary St Luke’s 
Retirement Community 
Τηλ: 1800 222 000 

Calvary Tours Terrace 
Retirement Community 
Τηλ: 1800 222 000 

Στοιχεία επικοινωνίας

V2 Dec 2016

Rights & Responsibilities
of the person receiving care

Greek




