
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΣ

Ζήσε την  Ζήσε την  
καλύτερη  καλύτερη  
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Φροντίδα για την κοινότητα
Ως κοινοτικός οργανισμός υγείας συμμετέχουμε 
ενεργά στη διαδικασία βελτίωσης της υγείας 
των ατόμων και των κοινοτήτων και στην 
προώθηση καλύτερων αποτελεσμάτων υγείας 
για το ευρύ κοινό. 

Ένα βασικό μέρος του έργου μας περιλαμβάνει 
την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την 
ενίσχυση της κοινοτικής δράσης, τη δημιουργία 
υποστηρικτικών περιβαλλόντων και τη 
βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων. 

Το έργο μας περιλαμβάνει τα προγράμματα 
Baby Makes 3 και Needle Syringe (CHOPER).

Ψυχική υγεία 
Η υπηρεσία ψυχικής υγείας μας είναι 
ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη, εστιάζοντας 
στο να προχωράμε μαζί σας καθώς οι ανάγκες 
σας για υποστήριξη της ψυχικής υγείας αλλάζουν. 

Στόχος μας είναι να πείτε την ιστορία σας μόνο 
μία φορά, ώστε η επαφή με την υπηρεσία 
ψυχικής υγείας να είναι μια απρόσκοπτη και 
υποστηρικτική εμπειρία. 

Η επαγγελματική και έμπειρη ομάδα μας παρέχει 
ποικίλες επιλογές συμβουλευτικής, νοσηλευτικής 
ψυχικής υγείας και κοινωνικής και κοινοτικής 
φροντίδας.

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

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.

Ορισμένες φωτογραφίες έχουν ληφθεί πριν από την πανδημία 
COVID-19. Όλες οι πληροφορίες στο φυλλάδιο ήταν σωστές  
κατά τη στιγμή της εκτύπωσης.

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 κωδικό QR για 
να αποκτήσετε πρόσβαση 
στον ιστότοπό μας

Είμαστε στο πλευρό σας, 
καθώς το ευρύ φάσμα των 
υπηρεσιών μας παρέχεται 
στο σπίτι σας, στην κοινότητα, 
μέσω τηλεϊατρικής ή σε μία 
από τις τοποθεσίες μας.

Greek



Η απόλαυση της 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 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.

Υποστήριξη παιδιών,  
νέων και οικογενειών
Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να δώσετε 
στο παιδί σας το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή, 
γι' αυτό και προσφέρουμε μια σειρά από 
θεραπείες, ομάδες και προγράμματα, υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και οδοντιατρικές υπηρεσίες 
για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, την 
αυτοπεποίθηση και την ευημερία του παιδιού. 

Τα παιδιά που βλέπουμε μπορεί να κυμαίνονται 
από τη βρεφική ηλικία έως την εφηβεία και την 
πρώιμη ενήλικη ζωή.

Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών
Προσφέρουμε φιλική και προσιτή οδοντιατρική 
περίθαλψη σε όλους στην κοινότητά μας. 

Προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό 
ιδιωτικής και δημόσια χρηματοδοτούμενης 
οδοντιατρικής περίθαλψης, διασφαλίζουμε ότι 
μπορούμε να καλύψουμε τις ποικίλες ανάγκες 
της κοινότητας σε θέματα στοματικής υγείας, 
με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν γενική 
οδοντιατρική, παιδική οδοντιατρική, αισθητική, 
προληπτική και αποκαταστατική οδοντιατρική 
και το πρόγραμμα οδοντιατρικής εκπαίδευσης 
Little Chompers.

Ενήλικες με αναπηρία
Μέσω του φάσματος συντονισμού υποστήριξης, 
των θεραπειών, της προσωπικής φροντίδας και 
υποστήριξης και των ομάδων Connect Well Groups, 
δίνουμε τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία 
να επιτύχουν τους στόχους τους και να έχουν την 
καλύτερη δυνατή αξία από το πακέτο του Εθνικού 
Συστήματος Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS).

Η ενθουσιώδες και έμπειρη ομάδα μας θα θέσει 
τις ατομικές σας ανάγκες στο επίκεντρο κάθε 
απόφασης για να σας προσφέρει μια πραγματικά 
προσαρμοσμένη εμπειρία που θα σας βοηθήσει 
να ζήσετε την καλύτερη δυνατή ζωή.

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

Η ομάδα φροντίδας μας 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 εκτεταμένη εμπειρία στη φροντίδα 
ηλικιωμένων, ευρύ φάσμα υπηρεσιών και βαθιά 
γνώση των πόρων της τοπικής κοινότητας, 
μπορούμε επίσης να προσαρμόζουμε τις 
υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες σας.


