
 
 

 

 

Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις σας  
 

Η κοινότητά μας είναι ένα 
ασφαλές μέρος και όλοι είναι 
ευπρόσδεκτοι  

Πρόκειται για την υγεία σας και έχετε το δικαίωμα να 
κάνετε τις καλύτερες επιλογές για τη φροντίδα σας. 

Παρακαλούμε μιλήστε με τον υγειονομικό/ υπάλληλο 
υποστήριξης εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. 

Τα δικαιώματά σας 

Σεβασμός 

Θα δείξουμε σεβασμό σε εσάς, στις πεποιθήσεις σας, 
στις προσωπικές σας συνθήκες και στην ταυτότητά σας. 

Θα ρωτήσουμε για τις ανάγκες σας, θα ακούσουμε το τι 
είναι σημαντικό για εσάς και θα παρέχουμε φροντίδα 
που σέβεται τις επιλογές και τις προτιμήσεις σας. 

Ασφάλεια 

Θα εργαστούμε δίπλα σας για να παρέχουμε 
υγειονομική περίθαλψη που είναι ασφαλής και υψηλής 
ποιότητας που σας επιτρέπει να ζήσετε όσο το δυνατόν 
καλύτερα. 

Διασφαλίζουμε το ότι το προσωπικό εργάζεται σύμφωνα 
με ένα μοντέλο βέλτιστων πρακτικών, ότι είναι 
ειδικευμένο και καταρτισμένο, εποπτεύεται και 
υποστηρίζεται. 

Διασφαλίζουμε το ότι στρατολογούμε τους κατάλληλους 
ανθρώπους για τους ρόλους μας. 

Συμμετοχή 

Θα επικοινωνoύμε μαζί σας με σαφή, σεβαστό και 
έγκαιρο τρόπο.                                                                                      

Θα εργαστούμε δίπλα σας και θα σας ενθαρρύνουμε 
και θα διευκολύνουμε ενεργά τη συμμετοχή σας στη 
διαχείριση της υγείας και της ευημερίας σας. 

 

Μπορείτε να αρνηθείτε οποιαδήποτε αξιολόγηση ή 
θεραπεία, ή να λάβετε θεραπεία από μαθητευόμενο ή 
να λάβετε μέρος σε οποιοδήποτε ερευνητικό ή 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε έναν 
ανεξάρτητο συνήγορο για να εκπροσωπήσει τα 

συμφέροντά σας εάν το ζητήσετε. 

Πρόσβαση 

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε υπηρεσίες και 
παρόχους υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες σας όσο είναι δυνατόν. 

Θα διασφαλίσουμε το ότι οι υπηρεσίες παρέχονται 
έγκαιρα (όσο είναι δυνατόν), σε συνεργασία μαζί σας 
και σε ασφαλές περιβάλλον. 

Έχετε το δικαίωμα να επανασυνδεθείτε με την 
υπηρεσία κατόπιν αιτήματός σας. 

Πληροφορίες 

Θα σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις 
επιλογές υπηρεσίας, την έκβαση και τους κινδύνους, 
ώστε να μπορείτε να δώσετε μια ενημερωμένη 
συγκατάθεση. 

Θα σας ενημερώσουμε για τους χρόνους αναμονής και 
το κόστος που ενδέχεται να ισχύει. 

Θα σας παρέχουμε βοήθεια, όταν τη χρειάζεστε, για να 
σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε πληροφορίες για την υγεία. 

Διαθέτουμε μια υπηρεσία διερμηνέα για να σας 
βοηθήσουμε όταν ζητηθεί. 

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας 
δεδομένα ανά πάσα στιγμή. 

 

 



 
 
 

 

Θα σας πούμε εάν κάτι πήγε στραβά κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής της φροντίδας σας, πώς συνέβη, πώς μπορεί 
να σας επηρεάσει και τι γίνεται ώστε να είναι η φροντίδα 
ασφαλής. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 
Διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς. 

 

Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να μοιραστούμε τις 
πληροφορίες σας. 

 

Ακολουθούμε την αυστραλιανή νομοθεσία περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

Παροχή σχόλιων 

Είναι καλοδεχούμενες οποιεσδήποτε προτάσεις, 
φιλοφρονήσεις ή/και παράπονα που έχετε. Αυτό μας 
βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
συνεργαζόμαστε μαζί σας στο μέλλον. 

Οποιαδήποτε σχόλια που μας παρέχετε δεν θα 
επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεστε. 

Εξετάζουμε τυχόν ανησυχίες σας με δίκαιο, διαφανή και 
έγκαιρο τρόπο 

Μπορείτε να παρέχετε τα σχόλιά σας ως εξής: 

• Μιλήστε με το προσωπικό μας 

• Συμπληρώστε μια φόρμα σχολίων και τοποθετήστε 
την στο κιβώτιο σχολίων που βρίσκονται στους 
χώρους αναμονής. 

• Στείλτε email στη διεύθυνση: 
feedback@healthAbility.org.au 

• Γράψτε στην Ομάδα Ποιότητας στη διεύθυνση:                             
The Quality Team, 917 Main Road Eltham. Vic 3095. 

 Ή τηλεφωνήστε στο: 9430 9100 και ζητήστε να 
μιλήσετε με την Ομάδα Ποιότητας. 

Οι Υποχρεώσεις σας 
Για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να 
συνεργαστούμε στη διαδρομή της φροντίδας σας για να 
ζήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα, σας ζητάμε κατά την 
επίσκεψή σας μαζί μας να κάνετε τα εξής:  

 

 

 

 

Να δείχνετε σεβασμό και ευγένεια προς το προσωπικό μας 
και στους άλλους πελάτες. 

 

Να σεβαστείτε το απόρρητο του προσωπικού και των άλλων 
πελατών που παρευρίσκονται στις υπηρεσίες μας. 

 

Να μας πείτε τι πρέπει να ξέρουμε και να κάνετε ερωτήσεις. 

 

Να κατανοήσετε το ότι μπορεί να χρειαστεί να δούμε άλλους 
πελάτες εάν καθυστερείτε ή χάνετε συνέχεια ραντεβού. 

 

Να μας ενημερώσετε εάν πρόκειται να χάσετε ένα ραντεβού. 

 

Να κατανοήσετε το ότι μπορεί να σας αρνηθούμε μια 
υπηρεσία εάν ενεργήσετε με καταχρηστικό, ασεβή ή 
απειλητικό τρόπο. 

 

Να ενημερώσετε το προσωπικό εάν υπάρχει κίνδυνος να 
μεταδώσετε μια μόλυνση ή έναν ιό. 

 

Φροντιστές 

Αυτά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ισχύουν και για 

τους φροντιστές. 

Τι χρησιμοποιούμε για να 
ενημερωθούμε 

 

 

 



 

 


