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Πουθενά σαν το σπίτι σας
Εάν εσείς ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο χρειάζεστε υποστήριξη 
στο σπίτι, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε στο 
σύστημα My Aged Care (MAC), να συντονίσουμε το πλήρες φάσμα 
της φροντίδας που χρειάζεστε και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη 
δυνατή αξία από το πακέτο κατ' οίκον φροντίδας.

Η επαγγελματική και υποστηρικτική μας ομάδα συνεργάζεται μαζί 
σας και με τα άτομα που είναι σημαντικά για εσάς, για να σας δώσει 
σιγουριά στη λήψη αποφάσεων και στις ασφαλείς και αξιόπιστες 
υπηρεσίες μας.

Με μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα ηλικιωμένων, ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
και βαθιά γνώση των πόρων της τοπικής κοινότητας, μπορούμε να 
προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Με τοποθεσίες στις ανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της 
Μελβούρνης, προσφέρουμε ευέλικτες επιλογές παροχής υπηρεσιών 
είτε σε ένα από τα κέντρα μας, είτε στο σπίτι σας ή στην κοινότητά σας, 
είτε μέσω τηλεϊατρικής.



Διαχείριση φροντίδας
Η έμπειρή μας ομάδα 
διαχείρισης των Πακέτων Κατ' 
οίκον Φροντίδας εξετάζει την 
ατομική σας κατάσταση και 
σας παρέχει τις υπηρεσίες 
φροντίδας που χρειάζεστε. 

Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 
φροντίδας καταρτίζεται μαζί με 
εσάς και όσους θα θέλατε να 
συμπεριλάβετε στη διαχείριση 
της κατ' οίκον φροντίδας σας. 

Έχετε τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσετε τις εσωτερικές 
μας διαπιστευμένες υπηρεσίες 
φροντίδας, ή αν έχετε ήδη 
έναν πάροχο της επιλογής σας, 
μπορούμε να κανονίσουμε τις 
υπηρεσίες απευθείας.

Με την εξατομικευμένη και 
ευέλικτη υπηρεσία διαχείρισης 
της φροντίδας μας, θα έχετε 
πάντα τη δυνατότητα να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, για 
οποιονδήποτε λόγο. Έχετε πάντα  
τον έλεγχο των υπηρεσιών που 
λαμβάνετε και ποιος τις παρέχει.

Σύνδεση υπηρεσίας
Εάν δεν έχετε Πακέτο Κατ' οίκον 
Φροντίδας, ο υπάλληλός μας 
πρόσβασης και υποστήριξης 
μπορεί να παρέχει βραχυπρόθεσμη 
υποστήριξη σε ευπαθή και 
ηλικιωμένα άτομα, άτομα με 
άνοια και τους φροντιστές τους, 
που χρειάζονται βοήθεια για 
να παραμείνουν στο σπίτι τους.

  Δεν το πίστευα ότι  
  ήταν δυνατόν να βρεθεί 
ένας συνδυασμός προσωπικού 
το οποίο να είναι στοργικό, 
ευχάριστο, αποτελεσματικό, 
επαγγελματικό και έμπειρο.  
Είμαι σίγουρος ότι βρίσκομαι  
στα καλύτερα χέρια.
Τζίνα, πελάτης Πακέτων   
Κατ’ οίκον Φροντίδας





Προσωπική φροντίδα
Η εξειδικευμένη και αξιόπιστη 
ομάδα μας παρέχει υποστήριξη 
με το ντους, βοήθεια με την 
αυτοθεραπεία και με άλλες 
δραστηριότητες της καθημερινής 
ζωής, ώστε να μπορέσετε εσείς  
ή κάποιος που φροντίζετε να  
ζήσει με αξιοπρέπεια στο ίδιο  
του το σπίτι. 

Εκτός από τη βοήθεια με 
προσωπικές εργασίες, το 
προσωπικό μας μπορεί να 
βοηθήσει με την πρόσβαση 
σε κοινοτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.

Κοινοτική βοήθεια
Υποστηρίζουμε τα άτομα να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς τους 
στόχους και υποστηρίζουμε την 
πρόσβαση σε προσωπικές και 
κοινοτικές δραστηριότητες. 

Οι υποστηρικτές μας κατανοούν 
ότι η ανεξαρτησία και οι επιλογές 
σας είναι σημαντικές και θα 
είναι στο πλευρό σας για να σας 
βοηθήσουν να είστε πραγματικά 
μέρος της κοινότητάς σας

Υποστήριξη στο σπίτι και  
στην κοινότητα
Οι υπηρεσίες υποστήριξης στο σπίτι και στην κοινότητα 
παρέχονται από την επαγγελματική, ελεγμένη και έμπειρη 
ομάδα μας. 

Προσφέρουμε την ακόλουθη υποστήριξη:

• Προσωπική φροντίδα 

• Κοινοτική βοήθεια 

• Οικιακή βοήθεια 

• Προετοιμασία γεύματος 

• Συντήρηση σπιτιού

• Ανάπαυλα και υποστήριξη 
φροντιστών

• Μεταφορά

• Connect Well Groups 
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Οικιακή βοήθεια
Οι γενικές εργασίες καθαριότητας 
παρέχονται από την ομάδα 
μας που σας σέβεται και είναι 
αποτελεσματική. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 
σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, 
ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα, 
καθαρισμό χώρων υγιεινής 
και πάγκων κουζίνας, πλύσιμο 
ρούχων και βασικό σιδέρωμα 
και άλλες εργασίες καθαριότητας, 
όπου απαιτείται.

Προετοιμασία γεύματος
Μπορούμε να σχεδιάσουμε 
και να ετοιμάσουμε θρεπτικά 
γεύματα και να σας βοηθήσουμε 
με τα ψώνια, ώστε να διατηρήσετε 
τη διατροφή που έχετε συνηθίσει, 
στην άνεση του σπιτιού σας.
Αυτό μπορεί να γίνει μαζί σας 
ή για λογαριασμό σας.

Συντήρηση σπιτιού
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε 
να διατηρήσετε ένα σπιτικό 
περιβάλλον για να διασφαλίσουμε 
ότι εσείς ή κάποιος που φροντίζετε 
να συνεχίζει να ζει όσο το δυνατόν 
πιο ασφαλής και ανεξάρτητος στο 
σπίτι του. 
Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση 
μικρών εργασιών συντήρησης, 
όπως να ξεμαγκώσουμε πόρτες 
και παράθυρα, να αλλάξουμε 
τις μπαταρίες του συναγερμού 
καπνού, να στερεώσουμε σανίδες 
του πατώματος που κουνιούνται 
και να αλλάξουμε γλόμπους.
Μπορούμε επίσης να παρέχουμε 
φροντίδα και συντήρηση του 
κήπου.



Ανάπαυλα και υποστήριξη 
φροντιστών
Παρέχουμε υποστήριξη και 
δραστηριότητες ανάπαυλας 
είτε στο σπίτι σας, είτε στην 
κοινότητα, είτε στο κέντρο μας, 
προσαρμοσμένες στις δικές 
σας ανάγκες και τις ανάγκες του 
ατόμου που φροντίζετε. 

Διαχειριζόμαστε επίσης ομάδες  
ειδικά για τις ανάγκες 
των φροντιστών, για να 
προσφέρουμε ανάπαυλα και 
κοινωνική αλληλεπίδραση σε 
ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Μεταφορά
Για να μπορέσουν οι άνθρωποι 
να ζήσουν όσο το δυνατόν 
πιο ανεξάρτητα και υγιώς, 
κατανοούμε την ανάγκη να 
πηγαίνετε εσείς ή κάποιος που 
φροντίζετε σε μέρη εκτός σπιτιού 
για υποστήριξη και να είστε 
συνδεδεμένοι με την κοινότητα. 

Τα λεωφορεία μας μεταφέρουν 
τα άτομα από και προς τα 
Connect Well Groups μας που 
λειτουργούν στο κέντρο και 
οι εργαζόμενοι υποστήριξης 
παρέχουν μεταφορά σε 
δραστηριότητες με βάση την 
κοινότητα και το σπίτι.
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  Απολαμβάνω τη γενική παρέα,  
  και βγαίνω από το σπίτι στη 
διάρκεια της μέρας. Υπάρχει μια μεγάλη 
γκάμα από ποικίλες δραστηριότητες,  
κατάλληλες για τους ηλικιωμένους.
Συμμετέχων σε 
Connect Well Group



Connect Well Groups
Τα Connect Well Groups μας 
παρέχουν δραστηριότητες που 
βοηθούν τους ηλικιωμένους 
να διάγουν μια πιο υγιή, 
ικανοποιητική και κοινωνικά 
ενεργή ζωή. 
Τα Connect Well Groups παρέχουν 
ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
που διατηρεί και ενισχύει τις 
δεξιότητες διαβίωσης όλων των 
συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων αφορά τις 
φυσικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, 
συναισθηματικές και ψυχαγωγικές 
ανάγκες του συμμετέχοντα και 
παρέχει ευκαιρίες να παραμείνει 
συνδεδεμένος με την κοινότητα. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να 
ενταχθείτε σε ένα από τα Connect 
Well Group μας:
• Οικονομικά προσιτές 

δραστηριότητες αναψυχής, 
ψυχαγωγίας και κοινωνικές 
δραστηριότητες

• Γνωριμία με άλλους ανθρώπους 
και απόκτηση νέων φίλων

• Να μένετε συνδεδεμένοι με 
την κοινότητα και 
κοινωνική αλληλεπίδραση 

• Να διατηρείτε δεξιότητες που 
απαιτούνται για ανεξάρτητη 
διαβίωση

• Να διατηρείτε το σώμα και τον 
νου σας ενεργά

• Ανάπαυλα για τον/τους 
φροντιστή/ές

Για περισσότερες πληροφορίες 
Για να μάθετε περισσότερα για τα Connect Well  
Groups μας, δείτε την ιστοσελίδα μας healthability.org.au 
ή σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR





Θεραπείες υγείας
Το φάσμα των θεραπευτικών υπηρεσιών μας σας βοηθά 
να παραμείνετε δραστήριοι και υγιείς:

• Εργοθεραπεία

• Φυσικοθεραπεία

• Φυσιολογία της άσκησης 

• Ποδιατρική

• Λογοθεραπεία

• Συμβουλευτική και ψυχολογία

Εργοθεραπεία 
Οι εργοθεραπευτές μας υποστηρίζουν εσάς και όσους σας φροντίζουν, 
επιτρέποντάς σας να συμμετέχετε στις καθημερινές δραστηριότητες 
που είναι σημαντικές για εσάς.

Οι εργοθεραπευτές μπορούν να σας υποστηρίξουν με:

• Προσωπικές εργασίες, όπως 
ντους, τουαλέτα και το φαγητό

• Οικιακές εργασίες, όπως 
μαγείρεμα, καθάρισμα 
και κηπουρική

• Κοινοτικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αγορών και της συμμετοχής 
σε κοινωνικά χόμπι και χόμπι 
αναψυχής

• Συστάσεις και στρατηγικές 
που μπορεί να περιλαμβάνουν 
διαφορετικούς τρόπους 
να κάνετε πράγματα, να 
χρησιμοποιείτε κάποιον 
εξοπλισμό ή τεχνικές που 
μπορούν να σας βοηθήσουν 
να είστε όσο το δυνατόν πιο 
ασφαλείς, ικανοί και ανεξάρτητοι

• Υποστήριξη και συμβουλές 
στους φροντιστές
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Φυσικοθεραπεία 
Οι φυσικοθεραπευτές μας σας 
υποστηρίζουν για να βελτιώσετε 
την κίνηση και την ποιότητα ζωής 
σας, αντιμετωπίζοντας:
• Αρθρίτιδα, μυϊκή αδυναμία και 

δυσκαμψία των αρθρώσεων 
• Τραυματισμούς
• Διαχείριση πόνου
• Αποκατάσταση μετά από 

κατάγματα ή χειρουργικές 
επεμβάσεις

• Προβλήματα κινητικότητας
• Πνευμονικές και αναπνευστικές 

παθήσεις

Φυσιολογία της άσκησης 
Οι φυσιολόγοι άσκησής μας σας 
υποστηρίζουν με την άσκηση 
για να σας βοηθήσουν να 
διαχειριστείτε:
• Μυϊκές παθήσεις και παθήσεις 

των αρθρώσεων
• Καρδιακές και πνευμονικές 

παθήσεις
• Το πριν και το μετά από 

χειρουργική επέμβαση
• Παθήσεις των νεύρων 
• Τη ζωή με καρκίνο ή μετά 

τον καρκίνο
Διαθέτουμε μια σειρά από 
ομάδες και προγράμματα για να 
υποστηρίξουμε την υγεία και την 
ευεξία σας.

Ποδιατρική 
Οι ποδίατροί μας βοηθούν στη 
διαχείριση και τη βελτίωση της 
υγείας και της λειτουργίας των 
ποδιών σας. Επισκεφθείτε τους 
ποδιάτρους μας για:
• Προβλήματα νυχιών και 

δέρματος
• Δυσκολίες στα οστά και τις 

αρθρώσεις
• Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας, 

του κυκλοφορικού και των 
μυϊκών προβλημάτων, όπως 
οι νευρολογικές δυσκολίες

• Παθήσεις και δραστηριότητες 
που προκαλούν πόνο στα  
πόδια σας

• Ορθωτικές διατάξεις για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των 
ποδιών σας και του τρόπου που 
περπατάτε

• Προτεινόμενα υποδήματα
• Πληροφορίες που θα σας 

βοηθήσουν να διαχειριστείτε  
τη φροντίδα των ποδιών σας
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Συμβουλευτική 
και ψυχολογία
Η ομάδα ψυχικής υγείας μπορεί 
να σας υποστηρίξει σε διάφορους 
τομείς, όπως κατάθλιψη, άγχος, 
σχέσεις, απώλεια και πένθος.

Λογοθεραπεία
Οι λογοθεραπευτές μας μπορούν 
να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε  
και να αναπτύξετε:

• Γλώσσα, φωνή, ομιλία και 
ευχέρεια 

• Ασφαλείς τεχνικές κατάποσης

• Διαφορετικές στρατηγικές 
επικοινωνίας



Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν: 

• Πακέτα κατ’ οίκον φροντίδας

• Συντονισμό υποστήριξης

• Στην υποστήριξη στο σπίτι 
και στην κοινότητα

• Υπηρεσίες για παιδιά, νέους 
και για όλη την οικογένεια

• Θεραπείες υγείας

• Ψυχική υγεία

• Οδοντιατρικές υπηρεσίες

• Φροντίδα για την κοινότητα

Σχετικά με τη healthAbility
Η απόλαυση καλής υγείας 
είναι κάτι παραπάνω από το να 
είστε σωματικά υγιής ή χωρίς 
ασθένειες. Πρόκειται για την 
ευημερία σας ως άτομο, μέσα 
στο οικογενειακό, εργασιακό 
και κοινωνικό σας περιβάλλον.

Η επαγγελματική και 
υποστηρικτική μας ομάδα 
συνεργάζεται μαζί σας για να 
προσαρμόσει το ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών υγείας και ευεξίας 
στις μοναδικές σας ανάγκες. 

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, 
την ικανότητα ή το στάδιο της 
ζωής. Ως πάροχος υπηρεσιών του 
Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης 
Αναπηρίας (NDIS), πάροχος 

υπηρεσιών My Aged Care (MAC) 
και οργανισμός κοινοτικής υγείας 
με δυνατότητα επεξεργασίας 
αιτήσεων για το Medicare 
Benefits Schedule (MBS) και 
την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας, 
θα σας βοηθήσουμε να βρείτε 
τους τρόπους για να λάβετε την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα και 
υποστήριξη που χρειάζεστε για 
να ζήσετε καλά. 

Ενθαρρύνοντας την επιλογή, 
την αυτοπεποίθηση και τον 
έλεγχο, θα σας ενδυναμώσουμε 
στο ταξίδι της υγείας σας. 
Η healthAbility είναι δίπλα σας, 
υποστηρίζοντάς σας να ζήσετε 
την καλύτερη δυνατή ζωή.

Οι υπηρεσίες υγείας και ευεξίας μας

Είμαστε στο πλευρό σας, καθώς το ευρύ φάσμα των 
υπηρεσιών μας παρέχεται στο σπίτι σας, στην κοινότητα, 
μέσω τηλεϊατρικής ή σε ένα από τα κέντρα μας.



Care for seniors
OUR SERVICES AND SUPPORTS

Box Hill 43 Carrington Road, Box Hill VIC 3128

Eltham 917 Main Road, Eltham VIC 3095

Άλλες τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών  
Boronia, Nunawading και Wellington Road, Box Hill

Τηλέφωνο (03) 9430 9100  |  Email contact@healthability.org.au

Ιστοσελίδα healthability.org.au

Για περισσότερες  
πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες,  
ή για να δηλώσετε το ενδιαφέρον  
σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο  
9430 9100 ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα healthability.org.au 

Ανοίξτε την κάμερα στο smartphone 
σας και σαρώστε τον παραπάνω 
κωδικό QR για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

Αναγνωρίζουμε τον λαό 
Wurundjeri και άλλους λαούς των 
εθνών Kulin στα μη κατοχυρωμένα 
εδάφη των οποίων βρίσκεται 
η κοινότητά μας.

Δεσμευόμαστε για κοινότητες 
χωρίς αποκλεισμούς.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές κατά τη στιγμή της 
δημοσίευσης (2022). Ορισμένες φωτογραφίες έχουν ληφθεί πριν από την 
πανδημία COVID-19.


