
 

Υποστήριξη Φροντιστών 

Στον Οργανισμό healthAbility 
γνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι 
φροντιστές στην υγεία και την 
ευημερία αυτών που τους 
φροντίζουν. Δεσμευόμαστε να 
αναγνωρίζουμε και να 
σεβόμαστε τους φροντιστές 
όπως περιγράφεται στον Νόμο 
2012 περί Αναγνώρισης των 
Φροντιστών (Carers Recognition 
Act 2012). Το προσωπικό μας 
κατανοεί και συμμορφώνεται 
με τον Νόμο και βοηθά όσους 
έχουν σχέσεις φροντίδας να 
γνωρίζουν τι σημαίνει ο Νόμος 
για αυτούς.  

Ως φροντιστής μπορείτε 
να αναμένετε να:  

 Σας σέβονται και να σας 
αναγνωρίζουν  

o ως άτομο με τις δικές 
του ανάγκες  

o για το ρόλο σας, τις 
προσπάθειες και την 
αφοσίωσή σας ως 
φροντιστής  

o ως άτομο με ειδικές 
γνώσεις για το άτομο που 
φροντίζετε  

 να υποστηρίζεστε ως άτομο 
και ως φροντιστής, ακόμη 
και κατά τη διάρκεια 
αλλαγών στη σχέση 
φροντίδας 

 να αναγνωρίζονται και να 
συμπεριλαμβάνονται οι 

απόψεις και η πολιτιστική 
σας ταυτότητα. 

 να καλυφθούν οι κοινωνικές 
και υγειονομικές σας 
ανάγκες σε θέματα που 
σχετίζονται με τη σχέση 
φροντίδας. 

 να ληφθεί υπόψη ότι έχετε 
την δυνατότητα ως 
φροντιστής να εργάζεστε 
και να σπουδάζετε. 

Ως άτομο που σας 
φροντίζουν, μπορείτε να 
αναμένετε να: 

 λαμβάνονται υπόψη οι 
απόψεις, οι ανάγκες, η 
πολιτιστική ταυτότητα και τα 
καλύτερα συμφέροντά σας 
σε σχέση με τον τρόπο με τον 
οποίο σας φροντίζουν 

 λάβετε πληροφορίες που 
είναι εύκολα κατανοητές. 

Ο Νόμος 2012 περί 
Αναγνώρισης Φροντιστών 
(Carers Recognition Act 2012) 
έχει καθοδηγήσει την ανάπτυξη 
των πολιτικών, των διαδικασιών 
και των υπηρεσιών μας. 

Για να το υποστηρίξουμε αυτό, 
εμείς θα: 

 παρέχουμε υπηρεσίες, 
πληροφορίες και υποστήριξη 
που επιτρέπουν την 
πολιτιστική ταυτότητα του 
φροντιστή και του ατόμου 
που φροντίζει  

 υποστηρίξουμε τη σχέση 
φροντίδας  

 παρακολουθούμε και θα 
ελέγχουμε πόσο καλά 
υποστηρίζουμε τα άτομα σε 
σχέσεις φροντίδας  

 ενθαρρύνουμε τους φροντιστές 
και τα άτομα που φροντίζονται να 
συμμετέχουν στον 
προγραμματισμό της φροντίδας 
τους  

 βελτιώσουμε την υποστήριξη 
προς τους φροντιστές  
ευαισθητοποιώντας την 
κοινότητα σχετικά με τη 
σημαντικότητα των 
φροντιστών.  

Εάν θέλετε 
περισσότερες 
πληροφορίες: 

 Μιλήστε με τον πάροχό σας 
φροντίδας εδώ στο 
healthAbility 

  Στο Carer Gateway 
www.carergateway.gov.au 

 

Κάθε περιοχή στην Αυστραλία έχει 
έναν πάροχο υπηρεσιών του Carer 
Gateway. Αυτό σημαίνει ότι το 
άτομο με το οποίο μιλάτε γνωρίζει 
τι υποστήριξη και υπηρεσίες είναι 
διαθέσιμες στην περιοχή που 
μένετε.  

Τηλέφωνο: 1800 422 737 
 

 



 

 


