
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΗΠΩΣ ΒΟΗΘΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ;

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Greek

SUPPORTING CARERS



Μερικές φορές ενδέχεται να είναι πολύ απαιτητική και δύσκολη η 
παροχή φροντίδας σε κάποιο άτομο καθώς μεγαλώνει και χρειάζεται 
πρόσθετη υποστήριξη. Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της δουλειάς 
σας ως φροντιστή είναι ότι πρέπει να φροντίζετε και τον εαυτό σας. 
Κάθε φροντιστής χρειάζεται συντροφιά. Κάθε φροντιστής χρειάζεται 
συμβουλές. Κάθε φροντιστής χρειάζεται υποστήριξη.

Το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας έχει εκπονηθεί για να 
βοηθήσει τους φροντιστές να καταλάβουν καλύτερα τι σημαίνει να 
είσαι φροντιστής και πώς μπορείς να βρεις συντροφιά, συμβουλές και 
υποστήριξη όποτε τις χρειαστείς.

Στο φυλλάδιο διαβάζουμε την ιστορία της Μαρίας που φροντίζει 
τον Τόνι. Παρακολουθούμε τη ζωή τους για να δούμε πώς η Μαρία 
μπορεί να επιδιώξει να βρει συντροφιά, συμβουλές και υποστήριξη 
για να καταφέρει αφενός να φροντίζει τον εαυτό της και αφετέρου να 
φροντίζει ακόμη καλύτερα τον Τόνι.

Όταν λέμε ότι κάποιος είναι φροντιστής, εννοούμε ότι βοηθά ή στηρίζει 
κάποιον συγγενή ή φίλο του που χρειάζεται βοήθεια. Το άτομο που 
χρειάζεται βοήθεια μπορεί να είναι κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος με 
εύθραυστη υγεία, κάποιο ενήλικο άτομο ή παιδί με αναπηρία ή κάποιος 
που αναρρώνει μετά από μακροχρόνια ασθένεια ή ατύχημα. 
Φροντιστής μπορεί να είναι κάθε άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας, 
κουλτούρας ή θρησκείας. Το να φροντίζουμε τους ανθρώπους που 
αγαπάμε είναι ένα απολύτως φυσιολογικό πράγμα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φροντιστές μας για τη συμβολή τους στην εκπόνηση 
αυτού του φυλλαδίου. Οι φροντιστές των οποίων τις φωτογραφίες θα δείτε στο 
φυλλάδιο συμμετέχουν στο πρόγραμμα της MCCI για την Υποστήριξη Φροντιστών. Οι 
εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές.

ΜΗΠΩΣ ΒΟΗΘΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ;



Κάθε φροντιστής χρειάζεται συντροφιά.      7
Κάθε φροντιστής χρειάζεται συμβουλές.    11
Κάθε φροντιστής χρειάζεται υποστήριξη.    17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

Μαρία   &   Τόνι

Επικοινωνεί με τους φορείς 
Carer Gateway/Carers NSW.

Κάθε φροντιστής χρειάζεται 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Η Μαρία αρχίζει να 
συμμετέχει στις συναντήσεις 

μιας τοπικής Ομάδας 
Υποστήριξης Φροντιστών.

Κάθε φροντιστής χρειάζεται 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.

Επικοινωνεί με τον φορέα 
My Aged Care.

Κάθε φροντιστής χρειάζεται 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Η Μαρία φροντίζει τον σύζυγό 
της που είναι άνω των 65 ετών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

3

2
4

1
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Η Μαρία και ο Τόνι 
είναι ένα ζευγάρι 

ηλικιωμένων ανθρώπων.

Όσο περνούν τα χρόνια, 
ο Τόνι χρειάζεται όλο και 

περισσότερη βοήθεια.

Η Μαρία τον βοηθά να ξαπλώσει 
και να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Τον βοηθά στο 
μπάνιο.

Μαγειρεύει και για 
τους δυο τους.

Τον πάει στον
γιατρό.

Η Μαρία φροντίζει τον Τόνι αγόγγυστα, αλλά έχει αρχίσει να κουράζεται.
Της μένει ελάχιστος χρόνος για τον εαυτό της και μερικές φορές νιώθει μόνη. 

ΜΑΡΙΑ & ΤΟΝΙ
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ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.



71ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.
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Φροντιστής είναι κάθε άτομο σαν τη Μαρία, δηλαδή όποιος παρέχει υποστήριξη σε κάποιον συγγενή ή φίλο του 
που χρειάζεται βοήθεια. Το άτομο που χρειάζεται βοήθεια μπορεί να είναι κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος με 
εύθραυστη υγεία, κάποιο ενήλικο άτομο ή παιδί με αναπηρία ή κάποιος που αναρρώνει μετά από ατύχημα ή 
μακροχρόνια ασθένεια. Ο φροντιστής μπορεί να είναι γονιός, άλλος συγγενής ή φίλος που φροντίζει κάποιον 
μερικές ώρες την εβδομάδα ή όλη την ημέρα κάθε μέρα. Φροντιστές μπορεί να είμαστε όλοι μας ανεξαρτήτως 
ηλικίας, κουλτούρας ή θρησκείας.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

Επικοινωνεί με τους φορείς 
Carer Gateway/Carers NSW.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Η Μαρία αρχίζει να συμμετέχει 
στις συναντήσεις μιας 

τοπικής Ομάδας Υποστήριξης 
Φροντιστών.

Κάθε φροντιστής χρειάζεται 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.

Επικοινωνεί με τον φορέα 
My Aged Care.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Η Μαρία φροντίζει τον σύζυγό 
της που είναι άνω των 65 ετών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

Μαρία   &   Τόνι

3

2
4

1
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Νιώθετε να σας κυριεύουν η κούραση, η μοναξιά και το άγχος ή απλώς θέλετε να κάνετε παρέα με άλλους 
ανθρώπους; Όλα αυτά τα έχει νιώσει η Μαρία. Σκέφτεται να ζητήσει βοήθεια και αποφασίζει να συμμετέχει στις 
συναντήσεις της τοπικής Ομάδας Υποστήριξης Φροντιστών.

Οι ομάδες είναι ένας ασφαλής χώρος για να μοιραστείτε την 
ιστορία σας με άλλα άτομα. Κανείς δεν θα σας κρίνει και οι 

πληροφορίες σας θα παραμείνουν ιδιωτικές και εμπιστευτικές.

ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (CARER 

SUPPORT GROUP)

Γνωρίζετε φροντιστές που 
μιλούν τη γλώσσα σας.

Βρίσκεστε σε ασφαλή και 
εμπιστευτικό χώρο.

Έχετε την ενημέρωση 
που χρειάζεστε.

Αποκτάτε πρόσβαση σε 
πόρους.

Συναντάτε άλλα άτομα με
παρόμοιες εμπειρίες.

Κάνετε ερωτήσεις
ή απλώς ακούτε.

Βρίσκετε τη 
βοήθεια που 
χρειάζεστε.

Ψυχαγωγείστε και 
χαλαρώνετε.

1

2

3

4

5

6

7

8
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112ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.
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Η διαδικασία αναζήτησης ανθρώπων που μπορούν να σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές ίσως σας φανεί χαοτική 
γιατί δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Στην Ομάδα Υποστήριξης Φροντιστών η Μαρία συναντιέται με άλλους 
φροντιστές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες και μαθαίνει μέσα από τις δικές τους εμπειρίες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η Μαρία αρχίζει 
να συμμετέχει στις 

συναντήσεις μιας τοπικής 
Ομάδας Υποστήριξης 

Φροντιστών.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.

Επικοινωνεί με τον φορέα 
My Aged Care.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Η Μαρία φροντίζει τον σύζυγό 
της που είναι άνω των 65 ετών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

Επικοινωνεί με τους φορείς 
Carer Gateway/Carers NSW.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Μαρία   &   Τόνι

2

4

1

3
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ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
• Ποιες υπηρεσίες υπάρχουν διαθέσιμες για φροντιστές στην περιοχή μου;
• Τι δικαιώματα έχω ως φροντιστής;
• Πώς μπορώ να μιλήσω με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας;
• Μπορώ να έχω οικονομική υποστήριξη;
• Πώς θα εξοικονομήσω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου; 
• Από πού μπορώ να πάρω νομικές συμβουλές;

Οι άλλοι φροντιστές προτείνουν στη Μαρία να αποταθεί στους φορείς Carer Gateway και Carers NSW. 
Εκεί θα μπορέσουν να την ενημερώσουν όσον αφορά υπηρεσίες και υποστήριξη για φροντιστές. Η Μαρία 
νιώθει ανακουφισμένη γιατί θα μπορέσει να βρει τους αναγκαίους πόρους πληροφοριών στη γλώσσα της. 
Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service (TIS)) θα 
μπορέσει επίσης να μιλήσει με τους αρμόδιους στη γλώσσα της.

Η ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
CARER GATEWAY.

Κλήση χωρίς χρέωση στον αριθμό 1800 422 737
Δευτέρα έως Παρασκευή/8 π.μ. ως 6 μ.μ.

Ιστότοπος: www.carergateway.gov.au

Η ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
CARERS NSW.

Κλήση χωρίς χρέωση στον αριθμό 1800 242 636
Δευτέρα έως Παρασκευή/9 π.μ. ως 5 π.μ.
Ιστότοπος: www.carersnsw.org.au

Και αν δεν μιλώ Αγγλικά; 
Τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η Μαρία ανησυχεί διαρκώς για τον Τόνι και τον εαυτό της. Κι αυτή μεγαλώνει όπως κι εκείνος. Προσπαθεί να 
κρύψει από την οικογένειά της ότι κουράζεται όλο και περισσότερο και δεν θέλει να τους κάνει να ανησυχήσουν. 
Η Ομάδα Υποστήριξης Φροντιστών στην οποία συμμετέχει η Μαρία προτείνει ότι μάλλον θα της ήταν χρήσιμο να 
αποταθεί σε κάποιον σύμβουλο που καταλαβαίνει τι περνάει η Μαρία.

Η δουλειά ενός συμβούλου είναι να σας ακούει χωρίς να σας κρίνει και να σας καθοδηγεί για τον τρόπο 
αντιμετώπισης των προβλημάτων σας. Όσο περισσότερα πράγματα μάθει ένας σύμβουλος για το πώς νιώθετε, 
τόσο ευκολότερο είναι να σας βοηθήσει.

Ιδιωτικά και εμπιστευτικά

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για φροντιστές 
μπορούν να σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε στα 
καθήκοντα που έχετε επωμιστεί ως φροντιστής.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ

Επικοινωνία με τον φορέα My Aged Care 
στον αριθμό 1800 200 422

Σας ευχαριστώ 
που ακούτε τα 

προβλήματά μου.

1

2

3

4
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Η Μαρία ανησυχεί μήπως ο Τόνι πάσχει από άνοια. Η συμπεριφορά του έχει αλλάξει. Όσο περνάει ο καιρός, ο Τόνι 
δυσκολεύεται να θυμηθεί πράγματα, μπερδεύεται πιο εύκολα και γίνεται όλο και πιο κυκλοθυμικός. Η Μαρία θέλει 
να είναι προετοιμασμένη για την περίπτωση που ο Τόνι θα χρειαστεί πρόσθετη βοήθεια στο μέλλον.

• Μιλήστε με τον οικογενειακό γιατρό σας.
• Καλέστε την Εθνική Γραμμή Βοήθειας για θέματα Άνοιας (National Dementia Helpline) στον αριθμό  

1800 100 500.

Τι είναι η άνοια; Η λέξη «άνοια» περιγράφει μια σειρά συμπτωμάτων τα οποία προκαλούνται από διαταραχές 
που επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές άνοιας και η καθεμιά τους έχει τις δικές 
της αιτίες. Η άνοια επηρεάζει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και τη δυνατότητα επιτέλεσης καθημερινών καθηκόντων. 
(Alzheimer’s Australia)

Άνοια μπορεί να παρουσιάσει οποιοσδήποτε, αλλά συνηθέστερα μετά την ηλικία των 65 ετών.

Όταν ο Τόνι ήταν στο νοσοκομείο γιατί είχε πέσει στο σπίτι, η Μαρία είπε στους νοσηλευτές ότι ανησυχούσε για 
το πώς θα τα καταφέρει να τον φροντίζει μόνη της. Η Ομάδα Αξιολόγησης Φροντίδας Ηλικιωμένων (Aged Care 
Assessment Team (ACAT)) αξιολόγησε τον Τόνι και έκρινε ότι δικαιούνταν υπηρεσίες μεταβατικής φροντίδας όταν 
θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο. 

Τι είναι οι υπηρεσίες μεταβατικής φροντίδας;

Οι υπηρεσίες μεταβατικής φροντίδας παρέχουν βραχυπρόθεσμη υποστήριξη για την ανάρρωση ηλικιωμένων 
ανθρώπων μετά την παραμονή τους στο νοσοκομείο. Ο ασθενής πρέπει να αξιολογηθεί από την Aged Care 
Assessment Team (ACAT) όσο βρίσκεται στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες μεταβατικής φροντίδας μπορούν να 
παρασχεθούν σε νοσοκομείο, σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ή σε ειδικές εγκαταστάσεις διαμονής 
και φροντίδας. Μπορούν να παρασχεθούν για έως και 12 εβδομάδες και να παραταθούν έως και τις 18 εβδομάδες. 

Στις υπηρεσίες του Πακέτου Μεταβατικής Φροντίδας (Transition Care Package) περιλαμβάνονται οι εξής: 

• Θεραπεία χαμηλής έντασης, π.χ. φυσικοθεραπεία (άσκηση, κινητικότητα, δύναμη και ισορροπία) και 
ποδιατρική (φροντίδα ποδιών)

• Πρόσβαση σε κοινωνικό λειτουργό
• Νοσηλευτική υποστήριξη για κλινική φροντίδα, π.χ. φροντίδα πληγών
• Προσωπική φροντίδα.

ΑΝΟΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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173ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

Η Μαρία αρχίζει 
να συμμετέχει στις 

συναντήσεις μιας τοπικής 
Ομάδας Υποστήριξης 

Φροντιστών.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.

Επικοινωνεί με τον φορέα 
My Aged Care.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Η Μαρία φροντίζει τον σύζυγό 
της που είναι άνω των 65 ετών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

Επικοινωνεί με τους φορείς Carer 
Gateway/Carers NSW.

Κάθε φροντιστής 
χρειάζεται ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Μαρία   &   Τόνι

2

4

1

3
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Η Μαρία έχει αποφασίσει να ζητήσει βοήθεια. Απλώς χρειάζεται αυτή τη μικρή πρόσθετη υποστήριξη για να 
επιτελεί ευκολότερα τα καθημερινά της καθήκοντα. Γνωρίζει ότι καλύτεροι φροντιστές είναι όσοι προλαβαίνουν 
να φροντίσουν και τον εαυτό τους. Αυτό κάνει και η ίδια για τον εαυτό της και τον Τόνι. Η Μαρία χρειάζεται να 
επικοινωνήσει με τον φορέα My Aged Care για να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ MY AGED CARE

Ο φορέας My Aged Care αποτελεί την αφετηρία για την παροχή όλων 
των κρατικά χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών που προορίζονται για 

άτομα άνω των 65 ετών και τους φροντιστές τους.

* Οι κλήσεις στους αριθμούς με το πρόθεμα 1800 από σταθερό τηλέφωνο είναι χωρίς χρέωση και οι περισσότεροι παροχείς 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Αυστραλία παρέχουν πλέον τη δυνατότητα κλήσεων χωρίς χρέωση σε αριθμούς με το 

πρόθεμα 1800. Ρωτήστε τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Η ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ  
MY AGED CARE ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ. 

ΚΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ 1800 200 422
www.myagedcare.gov.au

My Aged Care

Επιλεξιμότητα &
αξιολόγηση

Επιλογή της 
υπηρεσίας σας

Επιλογή υπηρεσιών Παρεχόμενη υποστήριξη
Επικοινωνήστε με τον φορέα 

My Aged Care για να εξηγήσετε 
την κατάστασή σας.

Οι εκπρόσωποι του φορέα My Aged Care 
θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν 
την κατάστασή σας και ενδέχεται να 

σας παραπέμψουν σε υπηρεσίες. Ίσως 
χρειαστεί να σας επισκεφτεί στο σπίτι σας 

κάποιος αξιολογητής προκειμένου να μάθει 
περισσότερα πράγματα για τις ανάγκες σας.

Μόλις επιλέξετε την υπηρεσία 
που καλύπτει τις ανάγκες σας, 
ο αξιολογητής θα σας δώσει το 

ανάλογο παραπεμπτικό ή θα σας 
βοηθήσει να προχωρήσετε στο 

επόμενο βήμα. 

Ο αξιολογητής της RAS (Regional 
Assessment Service, Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Αξιολόγησης) ή της ACAT 

(Aged Care Assessment Team, Ομάδας 
Αξιολόγησης Φροντίδας Ηλικιωμένων) 

θα σας ενημερώσει για τις επιλογές 
υπηρεσιών που έχετε στη διάθεσή σας.

Ο παροχέας υπηρεσιών θα 
επικοινωνήσει μαζί σας για να 

συζητήσετε όσον αφορά την υπηρεσία 
που χρειάζεστε.  Για πακέτο φροντίδας 

κατ' οίκον (Home Care Package) ή 
ανάπαυλα σε ειδικά κέντρα διαμονής 
(Residential Respite), θα χρειαστεί να 
βρείτε παροχέα δικής σας επιλογής. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ
Μερικές φορές οι φροντιστές χρειάζονται ένα διάλειμμα. Οι υπηρεσίες ανάπαυλας ίσως είναι κάτι που θα βοηθήσει 
τη Μαρία και τον Τόνι.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΥΛΑ;

Οι φροντιστές συχνά ανησυχούν γιατί θα φύγουν και θα αφήσουν μόνο του το άτομο που 
φροντίζουν. Η ανάπαυλα είναι μόνο για μια μικρή χρονική περίοδο και τα τακτικά διαλείμματα 

μπορεί να σας βοηθήσουν σημαντικά να αντεπεξέλθετε στα καθήκοντά σας ως φροντιστή.

COMMONWEALTH RESPITE AND
CARELINK CENTRE

1800 052 222

EMERGENCY RESPITE
(εκτός ωραρίου εργασίας) 

1800 059 059

Έκτακτη ανάγκη! Τι γίνεται αν ένας φροντιστής αρρωστήσει ή νοσηλευτεί σε νοσοκομείο και δεν 
μπορεί να παρέχει φροντίδα; Τι γίνεται αν κάποιος συγγενής πάθει μια κρίση ή πεθάνει οπότε ο 
φροντιστής απαιτείται να βρίσκεται αλλού;

• Ανάπαυλα σε ειδικό κέντρο: Κοινοτικά κέντρα και τοπικοί οργανισμοί διοργανώνουν εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, π.χ. Ομάδες Υποστήριξης Φροντιστών, στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να γνωριστούν 
και να κάνουν παρέα.

• Φροντίδα ανάπαυλας σε κέντρα διαμονής: Σύντομη παραμονή σε κέντρο διαμονής.

• Σύντομα διαλείμματα – λίγες ώρες την ημέρα: Προσφέρονται από υπηρεσίες ανάπαυλας στο σπίτι και 
από ημερήσια κέντρα.

• Μεγαλύτερα διαλείμματα – ολόκληρη ημέρα, διανυκτέρευση, Σαββατοκύριακο ή εβδομάδες: 
Προσφέρονται από ημερήσια κέντρα, καταλύματα διανυκτέρευσης και κέντρα διαμονής.

• Ανάπαυλα στο σπίτι: Ένας λειτουργός φροντίδας παρέχει φροντίδα στο σπίτι ή μπορεί να οργανώσει 
εξόδους. Η ανάπαυλα στο σπίτι μπορεί επίσης να διαρκέσει μία νύχτα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 

Τι φροντίδα και ιατρική 
αγωγή θέλω;

ΔΙΑΘΗΚΗ

Ποιος θα με
κληρονομήσει;

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (POWER 
OF ATTORNEY)

Ποιος θα παίρνει αποφάσεις 
για τα οικονομικά μου αν 

δεν θα είμαι σε θέση να το 
κάνω εγώ;

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ 
(ENDURING POWER OF 

ATTORNEY) 

Ποιος θα παίρνει αποφάσεις 
για την υγεία μου και τον 
τρόπο διαβίωσής μου αν 

δεν θα είμαι σε θέση να το 
κάνω εγώ;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Όσο μεγαλώνουμε, η ζωή μας ενδέχεται να αλλάξει γρήγορα. Η Μαρία ανησυχεί για τον Τόνι και για τον εαυτό της. 
Ο προγραμματισμός για το μέλλον μπορεί να συμβάλει στη μείωση του άγχους. Είναι εύκολο να ξεχάσετε, αλλά 
σημαντικό να βρείτε τον χρόνο να προετοιμαστείτε και να προγραμματίσετε το μέλλον σας.
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ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Υπάρχουν πολλές Ομάδες Υποστήριξης Φροντιστών στην περιοχή της Illawarra. Επικοινωνήστε με τον φορέα 
Multicultural Communities Council of Illawarra (MCCI) και οι εκπρόσωποί του θα σας παραπέμψουν σε τοπικούς 
οργανισμούς και παροχείς υπηρεσιών.

ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MULTICULTURAL COMMUNITIES COUNCIL OF ILLAWARRA

117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500

www.mcci.org.au

02 4226 3146

1800 422 737

www.carergateway.gov.au

Carer Gateway 

1800 242 636

www.carersnsw.org.au

Carers NSW

1800 242 636

www.carersaustralia.com.au

National Carer Counselling Program 

1800 100 500

www.fightdementia.org.au/helpline

Alzheimer’s Australia

1800 424 079
www.seniorsrightsservice.org.au

Seniors Rights Service

1800 550 552

www.agedcarecomplaints.gov.au

Aged Care Complaints Commissioner

02 4229 7566
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ΚΑΘΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

www.tisnational.gov.au

TRANSLATING AND INTERPRETING SERVICE (TIS)

My Aged Care 

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

02 4221 6770

www.islhd.health.nsw.gov.au

1800 052 222

www.carersillawarra.org.au

llawarra Commonwealth Respite and Carelink

1800 052 222 ή

1800 059 059 (μετά το ωράριο εργασίας)

Emergency RespiteIllawarra Multicultural Health Service



Το φυλλάδιο αυτό έχει εκπονηθεί από τον φορέα Multicultural Communities Council of Illawarra 
(MCCI) με την υποστήριξη της αυστραλιανής κυβέρνησης.

www.mcci.org.au
Τηλ.: 02 4229 7566  Φαξ: 02 4226 3146  Ιστότοπος: www.mcci.org.au

117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500


