
Παροχή Σχολίων 

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. 
Θα θέλαμε να μοιραστείτε τις 
εμπειρίες σας μαζί μας, ώστε να 
μάθουμε ποιους τομείς μπορούμε 
να καλυτερέψουμε και να 
βελτιώσουμε και ποια είναι αυτά 
που κάνουμε καλά προκειμένου 
να κάνουμε περισσότερα από 
αυτά. 

Τα σχόλια μπορεί να είναι 
φιλοφρονήσεις, προτάσεις, 
θέματα ανησυχίας ή παράπονα. 

Μπορείτε να παρέχετε τα σχόλιά 
σας ανώνυμα εάν θέλετε. 

Εάν θέλετε να επικοινωνήσουμε 
μαζί σας, αφήστε μας τα στοιχεία 
σας. 

Πως μπορείτε να μας παρέχετε 
τα σχόλιά σας  

Έχουμε πολλούς τρόπους με τους 
οποίους μπορείτε να μας παρέχετε 
τα σχόλιά σας. 

 Φόρμα σχόλιων – διατίθεται στη 
ρεσεψιόν ή ψάξτε να βρείτε το 
κιβώτιο σχόλιων στις αίθουσες 
αναμονής.  

 Μέσω του ιστότοπού μας 
στη διεύθυνση:  
www.healthability.org.au 

  Στέλνοντάς μας email στη 
διεύθυνση: 
quality@healthability.org.au 

 Απευθείας στον επαγγελματία 
σας υγείας ή μπορείτε να 
ζητήσετε να μιλήσετε μ’ έναν 
υπεύθυνο της υπηρεσίας στο: 

 9430 9100. 

Τι κάνουμε με τα σχόλιά σας 

Εξετάζουμε πώς μπορούμε να 
βελτιωθούμε σε τομείς όπου δεν 
έχουμε καλύψει τις προσδοκίες. 

Γιορτάζουμε με το προσωπικό όταν 
έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες. 

Αναζητούμε τυχόν τάσεις και 
ενημερώνουμε το Εκτελεστικό και 
το Διοικητικό Συμβούλιό μας για το 
πώς βιώνουν οι πελάτες τις 
υπηρεσίες μας. 

Πώς διαχειριζόμαστε τα 
παράπονα ή τα θέματα που 
σας ανησυχούν  

Τα παράπονα λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη και θα εξεταστούν 
άμεσα, δίκαια. Οι υπηρεσίες σας 
δεν θα επηρεαστούν με κανέναν 
τρόπο. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ένα εξωτερικό άτομο υποστήριξης 
ή συνήγορο για να σας βοηθήσει 
με το παράπονό σας. 

Όταν λάβουμε το παράπονό σας, 
θα: 

 επικοινωνήσουμε μαζί σας για 
να διευκρινίσουμε το 
παράπονό σας και να μας 
ενημερώσετε ποιος είναι ο 
υπεύθυνος επικοινωνίας σας, 
εντός τριών εργάσιμων 
ημερών. 

 ρωτήσουμε για εσάς και το τι 
θα θέλατε να συμβεί από τη 
στιγμή που θέσετε τις 
ανησυχίες σας.  

 ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή 
σας σε αυτή τη διαδικασία εάν 
το επιθυμείτε. 

 
 
 
 
 

 

 διερευνήσουμε το παράπονό σας 
εντός 30 ημερών ή και λιγότερο. 
Ορισμένα θέματα είναι πιο 
περίπλοκα και μπορεί να χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για να 
διευθετηθούν. Αν συμβεί αυτό θα 
σας κρατάμε ενήμερους. 

  Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι 
με τον τρόπο που 
διαχειριστήκαμε ή 
ανταποκριθήκαμε στο 
παράπονό σας, σας 
ενθαρρύνουμε να κλιμακώσετε 
τις ανησυχίες σας. Μπορείτε 
να το κάνετε αυτό 
επικοινωνώντας με το: 

 Γενικό Διευθυντής της 
υπηρεσίας που σας απασχολεί 
στο 9430 9100. 

 Υπεύθυνο Ποιότητας μέσω του 
9430 9100. 

 Διευθύνοντα Σύμβουλό μας 
στο 9890 2220. 

Εξωτερικά 

 Επίτροπο Παραπόνων Υγείας 1300 

582 113 (Health Complaints 
Commissioner) www.hcc.vic.gov.au 

 Ποιότητα και Ασφάλεια του 
Εθνικού Ασφαλιστικού 
Συστήματος Αναπηρίας (NDIS 
Quality and Safegurarding) 
www.ndiscommission.gov.au/ 
about/complaints 
1800 035   544 

 Επιτροπή Ποιότητας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (Aged Care Quality 
commission)                                            
Lodge a complaint | Aged Care 
Quality and Safety Commission 
1800 951 822 
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