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Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις σας  
 
Your rights and responsibilities – Greek 

 

Αυτό το ενηµερωτικό φυλλάδιο εξηγεί τι µπορείτε να περιµένετε από εµάς και τι περιµένουµε εµείς από εσάς 
όταν χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες µας. 
 

Τι µπορείτε να περιµένετε από εµάς  
 
Σεβασµό  
• Έχετε δικαίωµα να σας συµπεριφέρονται µε σεβασµό και αξιοπρέπεια. 

• Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε την παροχή περίθαλψης που θα ανταποκρίνεται στις πολιτιστικές και θρησκευτικές 
σας ανάγκες και αν δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε, θα σας εξηγήσουµε το γιατί. 

Επικοινωνία 
• Έχετε δικαίωµα να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες, τη θεραπεία, τις υπάρχουσες επιλογές 

περίθαλψης και το κόστος µε σαφή και ξεκάθαρο τρόπο.   
 

• Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να κάνετε ερωτήσεις.  
 

• Μπορείτε, αν χρειάζεστε, να ζητήσετε διερµηνέα.  
 

• Θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν οι πληροφορίες που θα σας δώσουµε να είναι κατανοητές. 
 

Συµµετοχή 
• Έχετε δικαίωµα συµµετοχής στις αποφάσεις και επιλογές, σχετικά µε την περίθαλψη της υγείας σας. Για 

παράδειγµα, µπορεί να θέλετε να συµπεριλάβετε την οικογένειά σας, φίλους σας ή άλλα άτοµα που σας στηρίζουν 
στη λήψη αποφάσεων για την περίθαλψή σας.  

 

• Στις περισσότερες περιπτώσεις, µπορείτε να αρνηθείτε την παροχή περίθαλψης, αν δεν την επιθυµείτε.  
 

• Ίσως να θέλετε να πάρετε µέρος σε κάποιο από τα ερευνητικά µας προγράµµατα ή στην εκπαίδευση 
µαθητευόµενων. Αν όµως, δεν συµφωνείτε, µπορείτε να αρνηθείτε.  

 

Ασφάλεια 
• Έχετε δικαίωµα να νιώθετε ασφαλείς κατά τη διάρκεια της περίθαλψής σας. Από την πλευρά µας θα εξασφαλίσουµε 

ότι όλες οι θεραπείες και οι εγκαταστάσεις νοσηλείας πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις υγιεινής και 
ασφάλειας. 

Πρόσβαση 
• Έχετε το δικαίωµα πρόσβασης σε υγειονοµική περίθαλψη υψηλού επιπέδου.  

 

• Παρέχουµε δηµόσια και ιδιωτική περίθαλψη. Οι δαπάνες για τη δηµόσια περίθαλψη καλύπτονται από την 
κυβέρνηση. Αν έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, µπορείτε να επιλέξετε την ιδιωτική περίθαλψη.  

 

Απόρρητο 
• Έχετε δικαίωµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών σχετικά µε 

την υγεία σας.  
 

Σχόλια 
• Έχετε δικαίωµα σχολιασµού της περίθαλψής σας. Θα ανταποκριθούµε σε οποιοδήποτε θέµα σας απασχολεί. 
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Τι περιµένουµε από εσάς  
 

Σεβασµό  

• Περιµένουµε να συµπεριφέρεστε στο προσωπικό, στους ασθενείς, στους φροντιστές, στις οικογένειες και στους 
επισκέπτες µας µε σεβασµό και αξιοπρέπεια.  

 
Επικοινωνία 
Παρακαλούµε να µας πείτε όλα όσα γνωρίζετε για την υγεία σας.  
Σε αυτά τα στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται τα εξής: 

• το  ιατρικό σας ιστορικό  • οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη 

• τυχόν φάρµακα που παίρνετε • το πώς είναι η διάθεσή σας 

• συµπληρωµατικές θεραπείες • τον τρόπο ζωής και τις πολιτιστικές σας 
πεποιθήσεις 

 
Εάν δεν µπορείτε να µιλήσετε για τον εαυτό σας, µπορείτε να ζητήσετε από κάποιο άλλο άτοµο να σας βοηθήσει.  
 
Συµµετοχή 

• Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην περίθαλψή σας. Αυτό σηµαίνει να κάνετε ερωτήσεις και να επιλέγετε την 
περίθαλψη και τη φροντίδα σας. 

 
Ασφάλεια 

• Περιµένουµε να χρησιµοποιείτε τις εγκαταστάσεις µας µε προσοχή και να τις διατηρείτε καθαρές και ασφαλείς. Σας 
ζητάµε να ακολουθείτε τους κανόνες και τις οδηγίες. Σας ζητάµε να µην καπνίζετε όταν βρίσκεστε σε χώρους των 
εγκαταστάσεών µας.  

 
Προσωπικά ∆εδοµένα 

•  Περιµένουµε ότι θα δείχνετε τον απαιτούµενο σεβασµό στην ιδιωτική ζωή των άλλων. 
 

Υπάρχει κάτι που σας απασχολεί; 
Θα θέλαµε την ευκαιρία να σας βοηθήσουµε µε οποιοδήποτε θέµα σας απασχολεί το συντοµότερο δυνατό. 
Αν δεν είστε ικανοποιηµένοι µε την εµπειρία σας στο Monash Health, παρακαλώ µιλήστε µας: 
1ο Βήµα: Μιλήστε σε κάποιο µέλος της οµάδας που σας φροντίζει 
2ο Βήµα: Μιλήστε µε την προϊσταµένη νοσοκόµα 

3ο Βήµα: Αν υπάρχουν ακόµη θέµατα που σας απασχολούν, ή αν δεν αισθάνεστε άνετα να 
µιλήσετε στο προσωπικό του θαλάµου νοσηλείας, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε 

             κάποιον υπάλληλο του Νοσοκοµείου Υπεύθυνο για Θέµατα Ασθενών.                                                 
                                                                                   
Monash Medical Centre 
Monash Children’s Hospital 
Dandenong Hospital 
Moorabbin Hospital 
Kingston Centre 

9594 2702 
9594 2702 
9554 8078 
9928 8584 
9265 1000 

Casey Hospital 
Cranbourne Centre 
Mental Health 
Monash Health Community 

8768 1465 
8768 1465 
9554 9237 
9554 9376 

    

Εναλλακτικά, µπορείτε να µας πείτε την 
γνώµη σας στον ιστότοπο: 
 
www.monashhealth.org    

Ή στείλτε µας επιστολή προς: 
Complaints and Compliments 
Monash Health Locked Bag 29  
Clayton South VIC 3169 

  

Αν δεν έχουµε καταφέρει να βοηθήσουµε µε κάποιο θέµα που σας απασχολεί, µπορείτε να επικοινωνήστε 
µε τον Επίτροπο Υγείας-Αρµόδιο για την Εξέταση Καταγγελιών. 

Level 26, 570 Bourke Street 
Melbourne VIC 3000 
Telephone: 1300 582 113 
Website: www.hcc.vic.gov.au  

 

Οι Αξίες µας: Ακεραιότητα, Συµπόνια, Υπευθυνότητα, Σεβασµός, Αριστεία 


