
 

 

 

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα 
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την υποστήριξή 
μας  

 

Γράψτε παρακάτω τα σχόλιά σας, συμπεριλαμβανομένων των φιλοφρονήσεων, των 

παραπόνων ή των προτάσεων.  

Ημερομηνία:  /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Για να ξανακούσετε από μας, σας παρακαλούμε γράψτε τα κατάλληλα 
στοιχεία σας επικοινωνίας  

Όνομα    
 

Τηλέφωνο    
 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση    

Εάν τα σχόλιά σας έχουν σχέση με κάποιο παράπονο που έχετε, τι θα θέλατε 
να συμβεί ως αποτέλεσμα των σχολίων σας;   

□ Να βελτιωθεί η πρόσβαση στην υπηρεσία 

□ Να ζητηθεί συγνώμη 

□ Να δοθεί επεξήγηση 

□ Να γίνει αλλαγή της διαδικασίας ή της πολιτικής 

□ Να ενημερωθεί ο διευθυντής του τμήματος  

□ Δεν είμαι σίγουρος/η, απλώς καταγράφω την ανησυχία μου 

Όταν τα ολοκληρώσετε, μπορείτε να: 

  Τα τοποθετήσετε στο κιβώτιο Σχόλιων στη ρεσεψιόν 

 

 

 

 

 



 Τα δώσετε σε οποιονδήποτε ρεσεψιονίστα ή πάροχο 
υπηρεσιών 

 Τα στείλετε με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
feedback@healthability.org.au 

 Τηλεφωνήσετε στο 9430 9100 και να ζητήσετε να 
μιλήσετε με την ομάδα μας Ποιότητας (Quality team) 

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά 
σας 

Δωρεάν πρόσβαση σε 
διερμηνέα. 
Τηλεφωνήστε στο 131 
450 και ζητήστε τους να 
τηλεφωνήσουν το 
healthAbility. 
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Συχνές ερωτήσεις 

Τι θα γίνει με τα σχόλιά μου αφού τα λάβετε;                                                                                                                         

Θα εξετάσουμε τα σχόλιά σας εντός 5 ημερών. Εάν έχετε ζητήσει απάντηση, θα σας πούμε ότι τα 
λάβαμε εντός 5 ημερών. Στη συνέχεια, θα απαντήσουμε στα σχόλιά σας εντός 28 ημερών. Εάν τα 
σχόλιά σας είναι πιο περίπλοκα και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιλυθούν, θα σας 
ενημερώσουμε. 

Χρειάζεται να δώσω το όνομά μου; 

Όχι, μπορείτε να επιλέξετε να κρατήσετε την ανωνυμία σας. Εάν θέλετε μια απάντηση από εμάς, θα 
χρειαστούμε τα στοιχεία σας επικοινωνίας. 

Αν κάνω αρνητικά σχόλια, αυτό θα επηρεάσει τη φροντίδα ή τη θεραπεία μου;  

Εάν κάνετε αρνητικά σχόλια, η χρήση των υπηρεσιών healthAbility ΔΕΝ θα επηρεαστεί. Έχετε επίσης 
το δικαίωμα να έχετε έναν εξωτερικό συνήγορο ή άλλη ανεξάρτητη υποστήριξη για να σας βοηθήσει 
με τα σχόλιά σας. 

Προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα όταν κάνω σχόλια;  

Τα δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουμε στα σχόλιά σας. Τα σχόλιά 
σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή όπου 
έχετε συναινέσει διαφορετικά. 

Τι θα γίνει αν δεν είμαι ευχαριστημένο/η με την απάντηση στα σχόλιά μου;   
Το Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) του HealthAbility στο: 9890 2220                                                                        
Την Επιτροπή Παραπόνων Υγείας (Health Complaints Commission) στο: 1800 136 066 ή 
στο: www.hcc.vic.gov.au                                                                                                                                                             
Την Επιτροπή Παραπόνων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Aged Care Complaints Commission) 
στο: 1800 550 552ή στο: www.agedcarecomplaints.gov.au.                                                                                                                
Τον Επίτροπο Υπηρεσιών Αναπηρίας (Disability Services Commissioner) στο: 1800 677 
342 ή στο: www.odsc.vic.gov.au                                                                                                                                                      
Την Επιτροπή Ποιότητας και Διασφαλίσεων NDIS (NDIS Quality and Safeguards 
Commission ) στο: 1800 035 544 ή στο: www.ndiscommission.gov.au                                                                                                                
Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Department of Social Services) στο: 1800 634 035 
ή στο: www.dss.gov.au 

Εάν δεν είστε ευχαριστημένος/η, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο του Διαμεσολαβητή  
Ombudsman) στο: 

1300 362 072. 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στον αριθμό: 

9430 9100 
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