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Τι μπορούμε να περιμένουμε από Εσάς 
(Οι Ευθύνες σας)
Οι υγειονομικές υπηρεσίες μας παρέχονται σε 
συνεργασία μαζί σας για να επιτύχουμε φροντίδα 
υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Για να εξασφαλιστεί αυτό, έχετε την ευθύνη:
• Να δίνετε, απ’ όσο καλύτερα γνωρίζετε, σχετικές  
 και ακριβείς πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη  
 φροντίδα ή θεραπεία σας.
• Να συμμετέχετε στο πρόγραμμα της υγειονομικής  
 σας φροντίδας ή θεραπείας που συμφωνήσατε.
• Να υποβάλλουν ερωτήματα στο αρμόδιο   
 προσωπικό, ώστε να μπορείτε να κάνουν   
 συνειδητές αποφάσεις για την υγεία σχετικά με τη  
 φροντίδα σας.
• Να κρατάτε τα ραντεβού σας, ή να μας ειδοποιείτε  
 εάν χρειαστεί να τα ακυρώσετε.
• Να σέβονται την ιδιωτική ζωή, τις ανάγκες και την  
 αξιοπρέπεια των άλλοι από τη θεραπεία τους σε  
 ένα ευγενικοί και διακριτικοί τρόπο.
• Να ενεργείτε με ασφάλεια ακολουθώντας τις  
 οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες/τα  
 προγράμματά μας.
• Να πληρώνετε το ποσό που συμφωνήσατε να  
 πληρώνετε.

Ο Link Health and Community (Σύνδεσμος Υγείας και 
Κοινότητας) έχει πολιτικές τις οποίες όλοι πρέπει να 
ακολουθούν, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα τα 
οποία δεν επιτρέπονται:

• Η φωτογράφιση, μαγνητοσκόπηση ή ψηφιακή  
 ηχογράφηση οποιασδήποτε μορφής θεραπειών ή  
 επεμβάσεων.
• Το κάπνισμα.
• Το αλκοόλ ή τα παράνομα ναρκωτικά στους   
 χώρους των γραφείων μας.
• Τα όπλα στους χώρους των γραφείων μας.
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Σχετικά με εμάς
Η Link Health and Community είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει ιατρικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και υποστήριξης 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας και 
ευεξία όλων των κατοίκων που κατοικούν στην 
ανατολική και νοτιοανατολική Μελβούρνη.

Locations
Inner East Melbourne
Chadstone | Batesford Reserve, 94 Batesford Road, 
Chadstone 3148
Clayton | First Floor, 9-15 Cooke Street, Clayton 3168  
(Enter via rear carpark)
Glen Waverley | 2 Euneva Avenue, Glen Waverley 3150 
(Corner O’Sullivan Road)
The Glen Shopping Centre | Shop 102, 235 Springvale Road, 
Glen Waverley 3150 (Located in Priceline)
Mulgrave (Head Office) | 1 Jacksons Road, Mulgrave 3170
Oakleigh | 8-10 Johnson Street, Oakleigh 3166
Oakleigh Recreation Centre | 2A Park Road, Oakleigh 3166
Vermont | 607 Canterbury Road, Vermont 3133

Bayside
Brighton | 88 Asling Street, Brighton 3186

Outer East Melbourne
Mooroolbark | Rolling Hills Family & Children’s Services 
Building, Landscape Drive, Mooroolbark 3138
Yarra Junction | Upper Yarra Family Centre,  
2444 Warburton Highway, Yarra Junction 3797

Inner Gippsland
Drouin | 8-9 Commercial Place, Drouin 3818
Leongatha | 46 Koonwarra Road, Leongatha 3953
Traralgon | 1st Floor, 7 Post Office Place, Traralgon 3844
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Τι μπορείτε να περιμένετε από τον  Link Health and Community
Τα δικαιώματά σας
Ως μέρος της υγειονομικής σας φροντίδας και σύμφωνα με τα δικαιώματά σας κάτω από τον Αυστραλιανό Χάρτη 
Δικαιωμάτων Υγείας και το Βικτωριανή Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ευθυνών, μπορείτε να περιμένετε τα εξής:

Πρόσβαση, Ασφάλεια και Σεβασμό
• Να λαβαίνετε υψηλής ποιότητας, ασφαλή και κατάλληλη ιατρική φροντίδα.
• Να σας φέρονται με αξιοπρέπεια, σεβασμό έχοντας υπόψη τις ατομικές σας ανάγκες, τον πολιτισμό, τις αξίες, τις 

πεποιθήσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας, χωρίς διακρίσεις ή κριτική.
• Να λαβαίνετε άμεσες απαντήσεις σε απορίες ή ανησυχίες που εγείρετε για τη φροντίδα της υγείας σας.
• Να έχετε πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του Link Health and Community.

Επικοινωνία και Συγκατάθεση
• Να λαβαίνετε μόνο εκείνη τη φροντίδα ή θεραπεία για την οποία έχετε δώσει την ενημερωμένη    
 συγκατάθεσή σας. Οι Γονείς/Κηδεμόνες έχουν δικαιώματα σε σχέση με τη θεραπεία των παιδιών τους. Θα   
 πρέπει να συζητηθούν με τον επαγγελματία υγείας.
• Να πληροφορείστε για κάθε κόστος που σχετίζεται με τη φροντίδα σας.
• Να λαβαίνετε πληροφορίες στη γλώσσα και μορφή που είναι η πλέον κατάλληλη για τις ανάγκες σας.
• Να λαβαίνετε πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες και τις επιλογές θεραπείας διαθέσιμες σε σας ώστε να   
 παίρνετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την υγειονομική σας φροντίδα.
• Να λαβαίνετε εξηγήσεις για τη προτεινόμενη θεραπεία ή υπηρεσία που προτείνεται ώστε να είναι ξεκάθαρο   
 τι εμπλέκεται και τι κίνδυνοι υπάρχουν σε περίπτωση που υπάρχουν.
• Να αρνηθείτε θεραπεία/υπηρεσία από φοιτητή ή συμμετοχή σε κάποια έρευνα ή πρόγραμμα.
• Να αποσύρετε τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα υπηρεσίας ή θεραπείας χωρίς επιφύλαξη.
• Να αρνηθείτε υπηρεσία ή να αποσύρετε τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα υπηρεσίας ή θεραπείας χωρίς   
 επιφύλαξη. Να μπορείτε να ξεκινήσετε ή να επαναλάβετε υπηρεσίες σε χρόνο κατάλληλο για σας.
• Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προφορική ή γραπτή παρατήρηση, ή να κάνετε παράπονο για     
 οποιαδήποτε υπηρεσία την οποία λαβαίνετε χωρίς φόβο ή αντίποινα ή για απόσυρση της υπηρεσίας.
• Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του παραπόνου σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτηση 

παραπόνου στον Επίτροπο Παραπόνων Υγείας στο 1300 582 113 ή στην Υπηρεσία Παραπόνων του Εθνικού 
Οργανισμού Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIA) στο 1800 800 110.

Συμμετοχή και Συνηγορία
• Να συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων και επιλογών για τη φροντίδα και τον προγραμματισμό των    
 υγειονομικών σας υπηρεσιών.
• Να καλείτε συνήγορο να σας αντιπροσωπεύει και να συμμετέχει στη φροντίδα και στη θεραπεία σας. Άτομα   
 όπως ο/η σύζυγός σας, ο/η σύντροφός σας, συγγενείς, φίλοι ή κάποιο άτομο σπό οργανισμό που γνωρίζετε.
• Να χρησιμοποιείτε τον δημόσιο συνήγορο που διατίθεται από το The Office of the Public Advocate (Γραφείο   
 Δημόσιου Συνήγορου) (OPA). Επικοινωνήστε μαζί τους στο 1300 309 337.

Απόρρητο και Εχεμύθεια
• Να διατηρούνται η προσωπική σας ζωή, τα προσωπικά σας δεδομένα και το μητρώο υγείας σας με απόλυτη 

εχεμύθεια, με ακρίβεια και σωστό τρόπο, σύμφωνα με τους Νόμους περί Προσωπικών Δεδομένων και 
Υγειονομικών Μητρώων.

• Για να δείτε τον ιατρικό σας φάκελο. Σημείωση: Η υπηρεσία Διασύνδεση Υγείας και Κοινότητας χρησιμοποιεί 
μη ταυτοποιήσιμα στοιχεία για την υγεία, για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, έρευνας, αξιολόγησης και 
νομικών απαιτήσεων καταγραφής. Σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού η υπηρεσία Διασύνδεση Υγείας 
και Κοινότητας μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ταυτοποιήσιμα στοιχεία υγείας.

Ο Link Health and Community έχει το δικαίωμα να παραπέμπει τους πελάτες σε άλλους φορείς εάν η συμπεριφορά τους θέτει σε κίνδυνο 
άλλους καταναλωτές ή το προσωπικό.
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