
Πληροφορίες Υγείας Ασθενών από το Peninsula  
 
Σχετικά µε την Υπηρεσία Υγείας Peninsula 
 
Η Υπηρεσία Υγείας Peninsula (Χερσόνησος) είναι ο σηµαντικότερος προµηθευτής 
περίθαλψης υγείας που εξυπηρετεί τη µητροπολιτική και αγροτικές περιοχές στη 
Χερσόνησο Mornington της Βικτώριας. 
 
Παρέχουµε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών από τη µαιευτική ως τη φροντίδα 
ηλικιωµένων, αποκατάσταση, έκτακτη ανάγκη και εντατική παρακολούθηση, 
ογκολογία, ψυχιατρικές υπηρεσίες και Νοσοκοµείο στο Σπίτι (HITH). 
 
Εκτός από την παροχή ποιότητας, προσιτές υπηρεσίες περίθαλψης υγείας, είµαστε 
ένα νοσοκοµείο διδασκαλίας και έχουµε ιστορικό συµβολής στην ιατρική έρευνα. 
 
∆εδοµένου ότι και τα νοσοκοµεία Frankston και Rosebud είναι διδακτικά νοσοκοµεία, 
είναι δυνατό ότι κατά τη διάρκεια της παραµονής σας σε µια από τις εγκαταστάσεις 
µας µερική από την καθηµερινή περίθαλψη σας θα αναληφθεί από εκπαιδευόµενους 
γιατρούς, υπό την επίβλεψη του ανώτερου ιατρικού προσωπικού. Μερική από την 
περίθαλψη και την αγωγή σας µπορούν επίσης να αναληφθούν από το νοσοκοµικό ή 
βοηθητικό σπουδαστικό προσωπικό κάτω από επίβλεψη. 
 
Ενώ έχουµε πολλές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές, η οργάνωσή µας είναι 
δοµηµένη να προσφέρει ενσωµατωµένη περίθαλψη υγείας που παρέχει ένα ευρύ 
φάσµα συντονισµένων υπηρεσιών στην κοινότητα. 
 
Υπηρεσία ∆ιερµηνέων Υγείας Peninsula  
 
Η Υπηρεσία Υγείας Peninsula έχει ισχυρή δέσµευση για την εξυπηρέτηση των 
ασθενών διαφορετικής πολιτιστικής και γλωσσική καταγωγής.  
 
Περίπου 10 τοις εκατό των ασθενών µας γεννήθηκαν σε µια χώρα εκτός Αυστραλίας. 
Για αυτό το λόγο η Υπηρεσία Υγείας Peninsula παρέχει µια Υπηρεσία Κράτησης 
∆ιερµηνέων που είναι διαθέσιµη σε όλους τους ασθενείς. Μια κεντρική υπηρεσία 
κράτησης διερµηνέων καθιερώθηκε το 2001. Αυτή η υπηρεσία έχει οδηγήσει σε µια 
αυξανόµενη χρήση διερµηνέων σε όλη την Υπηρεσία Υγείας Peninsula και έχει 
συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των γλωσσικών αναγκών της κοινότητάς µας.  
Οι γλώσσες που ζητούνται συχνότερα από την Υπηρεσία Υγείας Peninsula είναι: 
 

 ιταλικά  
 ελληνικά  
 κροατικά 
 Auslan (γλώσσα νοηµάτων)  
 ισπανικά και κινέζικα  
 Dari (Αφγανιστάν)  
 αραβικά  

 
Πώς να κάνετε κράτηση για διερµηνέα 
 
Το Τµήµα Κοινωνικών Λειτουργών της Υπηρεσίας Υγείας Peninsula συντονίζει την 
υπηρεσία κράτησης διερµηνέων στο νοσοκοµείο Frankston. Οι διερµηνείς είναι 
διαθέσιµοι 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, είτε για επιτόπιο 



εξυπηρέτηση είτε τηλεφωνική διερµηνεία για όλες τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας 
Υγείας Peninsula. 
 
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 
 
Η περίθαλψη της υγείας είναι µια συνεργασία µεταξύ της οµάδας περίθαλψης υγείας 
και εσάς. Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από αυτή την συνεργασία είναι 
σηµαντικό να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες.  
 
http://www.health.vic.gov.au/patientcharter/pamphlet/greek.pdf 
 
ΚΟΜΠΛΙΜΕΝΤΑ, ΣΧΟΛΙΑ και ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: 
 
Η Υπηρεσία Υγεία Peninsula δέχεται ευπρόσδεκτα την λήψη των κοµπλιµέντων, 
σχόλιων και ανησυχιών για την φροντίδα ή τις υπηρεσίες που σας παρέχονται. Τα 
σχόλια σας µας βοηθούν να βελτιώνουµε συνεχώς τις υπηρεσίες που σας παρέχουµε. 
Οι έρευνες ικανοποίησης πραγµατοποιούνται τακτικά και µπορεί να θέλετε να 
συµπληρώσετε ένα ερωτηµατολόγιο. 
 
Παρακαλούµε µας πέστε αν δεν είστε ευχαριστηµένοι. ∆εχόµαστε ευπρόσδεκτα τα 
σχόλια σας που µας βοηθούν να βελτιώσουµε συνεχώς την ποιότητα της περίθαλψής 
µας. Αν δεν ικανοποιούµε τις προσδοκίες σας, συστήνουµε πρώτα ότι συζητάτε τις 
ανησυχίες σας µε τη νοσοκόµα υπεύθυνη για το θάλαµό σας ή τον ειδικό σας γιατρό. 
 
Αν δεν είστε ακόµα ικανοποιηµένοι ή θα αισθανόσαστε πιό άνετα να µιλούσατε σε 
κάποιο άλλο άτοµο, µην διστάστε να έρθετε σε επαφή µε το Προσωπικό µας Σχέσεων 
Πελατών στη εσωτερική γραµµή 7298. Σας διαβεβαιώνουµε ότι η περίθαλψή σας δεν 
θα επηρεαστεί αν εκφράσετε τις ανησυχίες σας.  
 
Μετά από την έξοδο σας µπορείτε να θέλετε να γράψετε στο Γραφείο Σχέσεων 
Πελατών στο ΡΟ Box 52, Frankston, 3199 ή να τηλεφωνήσετε στο νοσοκοµείο στο 
9784.7298 για πληροφορίες ή βοήθεια. Τα ζητήµατα που θα θέσετε θα εξεταστούν 
µε τρόπο εµπιστευτικό και θα ερευνηθούν πλήρως, ιδανικά µέσα σε 21 ηµέρες. 
 
Αν επιθυµείτε να συνεχίσετε διαδικασίες για ικανοποίηση των ανησυχιών σας, ο 
Επίτροπος Υπηρεσιών Υγείας είναι ο ∆ιαµεσολαβητής της Πολιτειακής Υγείας. Αν 
θεωρείτε ότι οι ανησυχίες σας δεν εξετάστηκαν επαρκώς, µπορείτε να έρθετε σε 
επαφή µε: 
The Health Services Commissioner 
Level 30, 570 Bourke Street 
Melbourne, 3000 
 
Τηλέφωνο: 8601 5200 or 
Χωρίς χρέωση: 1800 136 006 (κάτοικοι επαρχίας). 
 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ: 
 
Όταν γίνετε ασθενής της Υπηρεσίας Υγείας Peninsula, δηµιουργείται ένα αρχείο που 
περιέχει το όνοµά σας, τη διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, την κατάστασή σας και 
οι εκβάσεις της αγωγής. Κάθε φορά που παρευρίσκεστε σε µια υπηρεσία που είναι 
µέρος της Υπηρεσίας Υγείας Peninsula, νέα στοιχεία προστίθενται στο αρχείο σας. 
Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στον προγραµµατισµό της περίθαλψης και της 



αγωγής σας, εξασφαλίζει γρήγορο προσδιορισµό των αγωγών που είναι πιθανό να 
είναι ασφαλείς και αποτελεσµατικές, µειώνει την πιθανότητα της επανάληψης των 
εξετάσεων που είχατε ήδη κάνει και βοηθά στη συνοχή της περίθαλψης. 
 
Αυτά τα στοιχεία προστατεύονται µέσω διάφορων νόµων που γράφονται για να 
προστατεύσουν την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων περίθαλψης υγείας των 
ασθενών και για να επιτρέψουν τη συγκέντρωση των σηµαντικών στοιχείων 
περίθαλψης υγείας που θα διευκολύνουν τις βελτιώσεις στα συστήµατά µας 
περίθαλψης υγείας. 
 
Η Υπηρεσία Υγείας Peninsula εµµένει στους Νόµους Απόρρητου Προσωπικών 
∆εδοµένων και Αρχείων Υγείας, που υπάρχουν για να προστατεύσουν τα προσωπικά 
δεδοµένα. 
 
Στο πλαίσιο του Νόµου Ελευθερίας των Πληροφοριών (FOI), οι ασθενείς έχουν γενικά 
το δικαίωµα για πληροφόρηση για τα στοιχεία που περιέχονται στα ιατρικά αρχεία. 
Όµως, στοιχεία, που προσδιορίζουν οποιοδήποτε άλλο άτοµο ή αποκαλύπτει τη 
διεύθυνσή τους µπορεί να διαγραφεί. Για περισσότερες πληροφορίες για το FOI, 
ελάτε σε επαφή µε τον Υπάλληλο FOI στο 9784 7624. 
 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι διαθέσιµα στο 
βιβλιάριο Πληροφοριών ∆ιαδικασίας Εγγραφής που σας δίνουµε όταν εισέρχεστε στο 
νοσοκοµείο. 
 
ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 
 
Συγκατάθεση 
Είναι επιθυµητό ότι ένας γονέας ή κηδεµόνας συνοδεύει τους ασθενείς κάτω από 16 
χρόνων, για να δοθεί η κατάλληλη συγκατάθεση για την αγωγή. 
Τι να  φέρετε - 
Αν δεν φέρατε τα ακόλουθα έγγραφα, παρακαλούµε ζητήστε από έναν συγγενή ή 
φίλο να τα φέρει εκ µέρους σας. 
Έγγραφα: 
 Οι ασθενείς που έχουν µια Συνεχή Νοµική Εξουσιοδότηση (ιατρικής περίθαλψης ή 
άλλα έγγραφα σχετικά µε τις διαδικασίες) πρέπει να φέρουν αυτά τα έγγραφα όταν 
εισέρχονται. 
 Κάρτα Medicare, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Νοσοκοµείου (ή άλλη απόδειξη της 
ιδιότητας µέλους) ή ∆ελτίο Περίθαλψης Υγείας (Health Benefit Card). 
Φάρµακα - ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΓΡΥΠΝΟΙ: 
 Όλα τα φάρµακα που παίρνετε αυτήν την περίοδο ή τις προηγούµενες τέσσερις 
εβδοµάδες. 
 Λεπτοµέρειες οποιωνδήποτε αλλεργιών ή ευαισθησιών και κάρτα Οµάδας Αίµατος, 
αν είναι δυνατόν. 
 
Προσωπικά Αντικείµενα: 
Μπορεί ένας φίλος ή συγγενής να φέρει τα προσωπικά αντικείµενά σας.  
 
 Του µπάνιου (σαπούνι, ξυράφι, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, χαρτοµάντηλα 
κ.λπ.) Τις ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές µπορείτε να τις φέρετε αν έχουν χαµηλή 
τάση. 
 Ενδυµασία νύχτας, παντόφλες και νυχτικιά. 
 Στυλό ή µολύβι (για να συµπληρώνετε το µενού). 



 Ένα µικρό χρηµατικό ποσό για εφηµερίδες, γραµµατόσηµα, τηλεφωνήµατα κ.λπ. 
 Τα παιδιά µπορούν να φέρουν τα αγαπηµένα παιχνίδια και βιβλία (παρακαλούµε 
ονοµάστε τα προσεκτικά). 
 Τα µωρά µπορούν να έχουν τις αγαπηµένες τους πιπίλες, ρώγες και µπουκάλια 

(παρακαλούµε γράψτε προσεκτικά το όνοµα του). 
 Επιτρέποντα ραδιόφωνα µπαταρίας/κασσετόφωνα µε ακουστικά. 

 
Τι να µην φέρετε - 
Ηλεκτρικές συσκευές: 
 Π.χ. τηλεόραση, στεγνωτήρες µαλλιών, κ.λπ. που µπορεί να επηρεάσουν τον 
ιατρικό εξοπλισµό και µπορεί να είναι επικίνδυνα. 
 Κινητά τηλέφωνα που µπορούν επίσης να επηρεάσουν τον ιατρικό εξοπλισµό. 

 
Τιµαλφή: 
 Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας το νοσοκοµείο δεν δέχεται καµία 
ευθύνη για προσωπικά αντικείµενα ή τιµαλφή. Σας συµβουλεύουµε 
ιδιαίτερα να µην φέρετε κανένα µεγάλο ποσό µετρητών ή τιµαλφή, όπως 
κοσµήµατα κ.λπ. 
 
Κατανοµή Κρεβατιών και Πιθανές Ακυρώσεις: 
 
Παρακαλείστε όπως έχετε υπόψη σας ότι το νοσοκοµείο προσπαθεί να φιλοξενήσει 
τους ασθενείς στα δωµάτια µε ασθενείς του ίδιου φύλου, αλλά δεν µπορεί να το 
εγγυηθεί αυτό. Κάθε προσπάθεια θα γίνει να διατηρηθεί η διακριτικότητα και η 
µυστικότητα. 
 
∆υστυχώς µερικές φορές είναι απαραίτητο να αλλαχτεί η ηµεροµηνία και η ώρα των 
σχεδιασµένων διαδικασιών σας για να ανταποκριθούµε στους  ασθενείς έκτακτης 
ανάγκης. Αυτό µπορεί να συµβεί µε πολύ λίγη προειδοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, 
αυτές οι περιστάσεις είναι πέρα από τον έλεγχό µας, όµως, κάθε εύλογη προσπάθεια 
θα γίνει για να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσχέρεια. 
 
Οι αριθµοί τηλεφώνου για πληροφορίες ασθενών είναι:  
Νοσοκοµείο Frankston 9784 7777  
Νοσοκοµείο Rosebud 5986 0666 
Κέντρο Mt Eliza 9788 1200. 
 
Πληροφορίες: 
Οι ασθενείς µπορούν να ορίσουν δύο άτοµα (συνήθως συγγενείς) µε τους οποίους 
µπορούµε να επικοινωνήσουµε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά µε την 
πρόοδο και την αγωγή. Για να αποφευχθούν οι υπερβολικές τηλεφωνικές κλήσεις 
µέσω του σταθµού νοσοκόµων, οι ασθενείς πρέπει να ορίσουν ένα άτοµο επαφής 
που κάνει όλες τις ερωτήσεις στο νοσοκοµείο εξ ονόµατος των φίλων και της 
οικογένειας. 
 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: 
 
Όπου έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, όταν εισέλθετε µπορείτε να επιλέξετε αγωγή 
ως ιδιωτικός ασθενής. Ένα χωριστό φυλλάδιο είναι διαθέσιµο για την αγωγή ως 
ιδιωτικός ασθενής σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Για περισσότερες συµβουλές, 
παρακαλείστε να µιλήστε στον θεράποντα γιατρό σας, υπεύθυνη νοσοκόµα ή την 
ασφάλεια υγείας. Σαν ιδιωτικός ασθενής δεν είναι απαραίτητο να καταβάλετε 



οποιοδήποτε επιπλέον κόστος. ∆εν υπάρχουν άλλα επιπλέον έξοδα δεδοµένου ότι το 
Νοσοκοµείο Frankston ακολουθεί την πολιτική ‘µη χρέωσης πάνω της 
προκαθορισµένης αµοιβής’ για τις υπηρεσίες νοσοκοµείων. Όµως αρµόδιος για το 
νοσοκοµείο και τους ιατρικούς απολογισµούς σας (συµπεριλαµβανοµένης της 
οδοντιατρικής αγωγής και της προσθετικής) είστε εσείς.  
 
Η έντυπη αίτηση των εσωτερικών ασθενών, που ορίζει τη δηµόσια ή ιδιωτική 
κατάστασή σας, συµπληρώνεται συνήθως κατά την εισαγωγή. Αν εσείς ή ο 
φροντιστής σας είναι ανίκανος να συµπληρώσει το έντυπο έγκαιρα, πρέπει να γίνει το 
συντοµότερο δυνατόν. Αν οι αιτήσεις σας συµπληρωθούν αφότου έχετε εισαχθεί, η 
επιλογή σας για να είστε στο νοσοκοµείο ως ιδιωτικός ή δηµόσιος ασθενής θα ήταν 
αναδροµική στο χρόνο της εισαγωγής σας. 
 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ: 
Η Υπηρεσία Υγείας Peninsula είναι δεσµευµένη στην παρεµπόδιση της µετάδοσης 
µολύνσεων στους ασθενείς, στο προσωπικό και στους επισκέπτες. Οι πολύ νέοι, οι 
πολύ ηλικιωµένοι και πολλοί ασθενείς διατρέχει τον αυξανόµενο κίνδυνο µόλυνσης 
λόγω αποδυναµωµένων ανοσοποιητικών συστηµάτων.  
Μπορούν επίσης να υπάρξουν κίνδυνοι µόλυνσης που συνδέονται µε µερικές 
διαδικασίες όπως η εισαγωγή των ενδοαγγειακών συσκευών (ενδοφλέβιοι οροί) ή της 
χειρουργικής επέµβασης.  Ενώ αυτοί οι κίνδυνοι µόλυνσης είναι µικροί και κάθε 
προσπάθεια καταβάλλεται µέσω των αυστηρών µέτρων ποιοτικού ελέγχου για να 
αποτραπούν, µπορούν ακόµα να συµβούν.  Οι διαφορετικές διαδικασίες συνδέονται 
µε τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου µόλυνσης και αυτές θα σας εξηγηθούν από το 
γιατρό σας. 
Μερικές µολύνσεις µπορούν να παρουσιαστούν στα νοσοκοµεία από τα οικογενειακά 
µέλη ή τους επισκέπτες που έρχονται να επισκεφτούν κατά τη διάρκεια της 
παραµονής σας.  Επιδιώκουµε τη βοήθειά σας στην αποθάρρυνση των επισκέψεων 
από εκείνα τα άτοµα που µπορούν να είναι αδιάθετα, ιδιαίτερα οποιοσδήποτε µε 
αναφυλαξία άγνωστης αιτίας (που θα µπορούσε να είναι ιλαρά ή ανεµοβλογιά), 
µολύνσεις των αναπνευστικών οδών (κρυώµατα, γρίπη), και διάρροια ή/και εµετός 
(που θα µπορούσε να είναι γαστρεντερίτιδα).  
Παρακαλείστε αποθαρρύνετε τους επισκέπτες που µπορούν να έχουν µια 
µολυσµατική ασθένεια, που µπορεί να µεταδοθεί σε άλλους ευαίσθητους ασθενείς ή 
προσωπικό. 
 
Υγιεινή Χεριών: 
 
Η υγιεινή των χεριών (πχ. η απολύµανση ή το πλύσιµο των χεριών) είναι ένα από τα 
απλούστερα µέτρα που βοηθά στην αποτροπή της µετάδοσης της µόλυνσης. Όλοι 
διδασκόµαστε σαν παιδιά να πλένουµε τα χέρια µας µετά που θα πάµε στην τουαλέτα 
και πριν από το χειρισµό και την προετοιµασία των τροφίµων. Αυτό πρόκειται να 
αποτρέψει την κατάποση µικροβίων που µπορεί να είναι στα χέρια µας. 
Μερικές φορές τα µικρόβια που µεταφέρουµε στο δέρµα µας ή τα παίρνουµε από το 
περιβάλλον ενώ µπορεί να µη προκαλούν κακό, όµως µπορούν να κάνουν κακό στα 
άτοµα στο νοσοκοµείο, καθώς µπορεί να είναι πιό ευαίσθητα στη µόλυνση. Σε 
πολλούς τοµείς των υπηρεσιών υγείας οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να πλένουν τα 
χέρια τους πριν και µετά από την επίσκεψη στους ασθενείς για να βοηθήσουν στην 
αποτροπή µετάδοσης της µόλυνσης. 
 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: 
  



Οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα να αποφασίσουν αν πρέπει να δεχτούν τους 
επισκέπτες και για πόσο καιρό να µείνουν. Το προσωπικό µπορεί επίσης να 
αποφασίσει ότι είναι προς το συµφέρον του ασθενή να περιοριστούν οι επισκέψεις 
και σε αυτές τις περιστάσεις να ζητήσει από τους επισκέπτες να φύγουν. Οι ώρες 
επισκέψεων στους γενικούς θαλάµους στα νοσοκοµεία Frankston και Rosebud είναι 
από 2.30µµ ως 8µµ. Υπάρχουν διαφορετικές ώρες επίσκεψης για τα µαιευτήρια, τη 
παιδιατρική, τη στεφανιαία φροντίδα, τις ψυχιατρικές υπηρεσίες και στα Κέντρα 
Αποκατάστασης και Φροντίδας Ηλικιωµένων, τα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωµένων. 
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε τη συγκεκριµένη περιοχή ή την υπηρεσία για να 
επιβεβαιώσετε τις ώρες επισκέψεων. (link to services and locations page). 
 
Πως να δείξετε συµπαράσταση σαν επισκέπτης: 
Οι ασθενείς αναµένουν µε ενδιαφέρον τους επισκέπτες, αλλά οι άρρωστοι και οι 
εµποτισµένοι µε φάρµακα ασθενείς κουράζονται εύκολα, για αυτό σας παρακαλούµε 
να παρατηρήστε τα εξής για την άνεση και την ασφάλειά τους: 
 
 Μόνο δύο επισκέπτες ανά ασθενή οποιαδήποτε στιγµή. 
 Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται και να δείξουν την κατάλληλη συµπεριφορά. 
 Οι επισκέπτες που ήταν σε επαφή µε µολυσµατικές ασθένειες (π.χ. ιλαρά, 
παρωτίτιδα, ή ανεµοβλογιά) ή πάσχουν από κρύωµα ή συµπτώµατα γρίπης, θα πρέπει 
να αναβάλουν την επίσκεψή τους µέχρι πλήρη ανάρρωση. 
 Οι επισκέπτες πρέπει να µιλούν και να κινούνται ήσυχα για να µην κάνουν 
φασαρία. 
 Να εφαρµόζετε αυστηρά την πολιτική ΜΗ καπνίσµατος. 
 Πάντα να ελέγχτε µε την εγγραµµένη νοσοκόµα πρίν δόσει το φάρµακο, το 
φαγητό, ποτά ή γλυκά σε οποιοδήποτε ασθενή. 
 Μην φέρνετε γλυκά, σοκολάτες, µπισκότα ή ποτά στο θάλαµο των παιδιών. 
 Η χρέωση στους χώρους στάθµευσης του νοσοκοµείου ισχύουν από 8πµ µέχρι 

6µµ. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε τους κανονισµούς στάθµευσης και 
κυκλοφορίας. 
 
Μη φέρνετε µπαλόνια: 
 
Σαν µέρος των συνεχών προσπαθειών της Υπηρεσίας Υγείας Peninsula για τη 
διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ασθενείς, επισκέπτες και το 
προσωπικό, λαστιχένια (latex) µπαλόνια δεν επιτρέπονται στο νοσοκοµείο Frankston 
ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση της Υπηρεσίας Υγείας Peninsula. Η αυξηµένη 
χρήση λάστιχου σε ένα µεγάλο αριθµό προϊόντων έχει δηµιουργήσει σε µερικά άτοµα 
ευαισθησίες στα φυσικά αλλεργιογόνα αυτού του υλικού. Τα συµπτώµατα από το 
λάστιχο µπορεί να κυµαίνονται από µέτρια (τσούξιµο στα µάτια) ως σοβαρά (κόµµα 
και θάνατο). Αν θέλετε να δώσετε µπαλόνια σαν δώρο σε ασθενή, παρακαλείστε να 
είναι µόνο µπαλόνια από αλουµίνιο. 
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ PENINSULA: 
 
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100.000 ασθενείς λαµβάνουν περίθαλψη στο 
νοσοκοµείο Frankston. Πρέπει να αντικαθιστούµε τον εξοπλισµό και µε τις ταχείες 
τεχνολογικές προόδους, χρειάζεται συνεχώς η αγορά νέου εξοπλισµού. 
 
Η Πολιτειακή κυβέρνηση παρέχει έναν προϋπολογισµό εξοπλισµού για το νοσοκοµείο. 
Η κοινότητα, µέσω των δωρεών, έχει βοηθήσει το νοσοκοµείο να αγοράσει πρόσθετο 
εξοπλισµό. 



 
Οι δωρεές στις Υπηρεσίες Υγείας Peninsula αφαιρούνται πλήρως από την φορολογία 
και αναγνωρίζονται εγγράφως. Αν επιθυµείτε να κάνετε µια δωρεά, παρακαλούµε 
στείλτε την στο:  

 
Healthy Community Fund,  
Peninsula Health,  
PO Box 52,  
Frankston, 3199. 

 
Μπορεί να θέλετε να παράσχετε ένα µόνιµο δώρο στην κοινότητά σας µέσω ενός 
κληροδοτήµατος στην Υπηρεσία Υγείας Peninsula στη διαθήκη σας. Η κατάλληλη 
διατύπωση µπορεί να τακτοποιηθεί µέσω του πληρεξούσιού σας ή µε το να 
επικοινωνήσετε µε τη Μονάδα ∆ηµόσιων Σχέσεων στην Υπηρεσία Υγείας Peninsula 
στο 9784 7821. 
 
Μπορείτε να θέλετε να αναµιχθείτε προσωπικά στις δραστηριότητες του νοσοκοµείου 
και στις προσπάθειες συλλογής χρηµάτων µε το να προσχωρήσετε στη φιλική οµάδα 
εθελοντών µας. Οι εθελοντικές οµάδες περιλαµβάνουν τη Ροζ Φιλόπτωχο Γυναικών, η 
Φιλόπτωχος Ανδρών, Η Φιλόπτωχος Βιβλιοθήκης του Νοσοκοµείου Frankston και η 
Φιλόπτωχος Carrum. Αυτές οι οµάδες παρέχουν πρακτική βοήθεια στο νοσοκοµείο και 
τα µέλη κάνουν τους φίλους για όλη τους τη ζωή µέσω των κοινωνικών γεγονότων 
συλλογής χρηµάτων και των επιτόπιων δραστηριοτήτων. 
 
Αν ανήκετε σε ένα αθλητικό ή χόµπι κλαµπ ή σε κλαµπ υπηρεσιών, µπορείτε να 
ζητήσετε από την οµάδα σας να αφιερώσετε µια ηµέρα συλλογής χρηµάτων στο 
νοσοκοµείο.  
 
Για να µάθετε περισσότερα για αυτές τις οµάδες, εκδηλώσεις συλλογής χρηµάτων, 
για το νοσοκοµείο, για ζητήµατα υγείας ή γενικότερα για την Υπηρεσία Υγείας 
Peninsula, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη Μονάδα ∆ηµόσιων Σχέσεων στο 
97847821 για να λαβαίνετε το ενηµερωτικό δελτίο µας, ο Σφυγµός της Peninsula 
(Pulse Peninsula), ταχυδροµικά (χωρίς χρέωση) δύο φορές το χρόνο.  
 
∆ικαιώµατα και Ευθύνες 
 
Τα ∆ικαιώµατά σας είναι: 
 
Πρόσβαση 
 

• να έχετε πρόσβαση σε µια µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών δηµόσιας υγείας 
 

• να λαβαίνετε αγωγή µε βάση την κλινική σας ανάγκη άσχετα από την 
κατάσταση της ασφάλειας  υγείας σας ή από την ικανότητά σας να πληρώσετε 

 
• να έχετε πρόσβαση στα ιατρικά µητρώα σας 

 
 
 
 
Επιλογή 
 



• να επιλέξετε αν θέλετε να σας παρασχεθεί αγωγή σαν δηµόσιος ή ιδιώτης 
ασθενής  

 
 
 
Πληροφορίες 
 

• να λάβετε πληροφορίες για τη φροντίδας υγείας σας και αν επιθυµείτε 
δεύτερη ιατρική γνώµη 

 
• να γνωρίζετε ποιός θα σας παράσχει φροντίδα και να σας πληροφορήσουν αν 

η φροντίδα  ή αγωγή σας είναι µέρος οποιουδήποτε φοιτητικού ή ερευνητικού 
προγράµµατος  

 
• να λάβετε πληροφορίες για τα βήµατα που έχουν ληφθεί για βελτίωση της 

ασφάλειας και ποιότητας φροντίδας  
 
 
 
Προσωπικό Απόρρητο και Αξιοπρέπεια  
 

• να σας φροντίζουν µε σεβασµό, αξιοπρέπεια και σεβασµό του προσωπικού 
απόρρητου 

 
• υπηρεσίες που θα παρέχονται µε πολιτισµική ευαισθησία  

 
• να έχει δικαίωµα πρόσβασης σε εγκεκριµένο διερµηνέα 

 
 
 
 
Ασφάλεια 
 

• αγωγή και φροντίδα σε ασφαλές περιβάλλον  
 
 
 
Εµπιστευτικότητα 
 

• να αναµένετε ότι θα µεταχειριστούµε τα ιατρικά σας δεδοµένα µε 
εµπιστευτικό τρόπο 

 
• να αρνηθούµε την αποκάλυψη ιατρικών δεδοµένων σε άλλους  

 
 
 
Συµµετοχή στις Αποφάσεις 
 

• να λαβαίνετε µέρος στην λήψη αποφάσεων για την αγωγή και φροντίδα σας 
 

• να λαβαίνετε µέρος σε αποφάσεις και να λαβαίνετε πληροφορίες για την 
έξοδό σας  



Ανησυχίες 
 

• να έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που µπορεί να 
έχετε αναφορικά µε την φροντίδα σας. 

 
• να κάνετε παράποναto σε ανεξάρτητο οργανισµό παραπόνων  

 
 
 
Οι Ευθύνες σας Είναι: 
 
Συνεργασία 
 

• να συνεργαστείτε µε την οµάδα αγωγής σας µε το να παρέχετε σχετικές 
πληροφορίες για την υγεία σας και τις καταστάσεις που µπορούν να 
επηρεάσουν την αγωγή, ανάρρωση ή παραµονή σας. 

 
 
Συµπεριφορά 
 

• να είστε ευγενείς και σεβάσµιοι προς άλλα άτοµα που λαβαίνουν φροντίδα, 
επισκέπτες και µέλη της οµάδας φροντίδας υγείας.  

 
 
 
Περιβάλλον 
 

• να συµβάλετε προς ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον σε σχέση µε τον 
θόρυβο, κατανάλωση αλκοόλ, καπνίσµατος και παράνοµων ναρκωτικών  

 
 
Μεταφραστικές υπηρεσίες από το VITS LanguageLink. 
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