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Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι

φροντίδα, στο δικό σας σπίτι

Φροντίδα & Στήριξη,
Απευθείας στην Πόρτα Σας
Η αποστολή των Royal Freemasons είναι
να στηρίζει την υγεία και την ευεξία ενός
ατόμου, μέσω καινοτόμων, σεβάσμιων
και προσαρμοσμένων λύσεων φροντίδας
στο σπίτι. Βοηθάμε τους ανθρώπους
να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα,
προσφέροντας επιλογές, ευελιξία και
έλεγχο για τη διατήρηση της ποιότητας
ζωής τους.
Προωθούμε ένα μοντέλο φροντίδας που
επικεντρώνεται γύρω από την αξιοπρέπεια
και το σεβασμό. Αντλώντας εμπειρία από μια
ποικίλη και έμπειρη ομάδα επαγγελματιών
υγείας, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών,
επαγγελματιών παραϊατρικών υπηρεσιών
και λειτουργών φροντίδας στο σπίτι,
προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι χωρίς
αποκλεισμούς για όλα τα κοινωνικά στρώματα,
τις πολιτισμικές ομάδες και τις ομάδες ειδικών
αναγκών. Χρησιμοποιούμε το προσωπικό μας,
που είναι εκπαιδευμένο στις προσδοκίες μας
για την παροχή εξυπηρέτησης και φροντίδας,
ώστε να παρέχει με καθησύχαση ποιότητα και
συνέχεια φροντίδας.

Τα προγράμματά μας Φροντίδας στο Σπίτι
είναι προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες
του κάθε πελάτη ανάλογα με τις περιστάσεις
και τις προτιμήσεις του, παρέχοντας
βοήθεια και συνδρομή σ’ ένα ευρύ φάσμα
προσωπικών και οικιακών καθηκόντων, καθώς
και συνεχή αναθεώρηση της φροντίδας.
Ενθαρρύνουμε την παροχή σχολίων και
προτάσεων ώστε να βοηθούν την παροχή
του πιο κατάλληλου εύρους υπηρεσιών,
διασφαλίζοντας παράλληλα την επιλογή και
τον έλεγχο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επιδοτούμενες και
Χρηματοδοτούμενες
Υπηρεσίες
Παρέχουμε διάφορες υπηρεσίες που
χρηματοδοτούνται κι επιδοτούνται από την
Κυβέρνηση. Η συνεισφορά από τους πελάτες,
ανάλογα με την περίπτωση, είναι προσιτή και
είναι διαπραγματεύσιμη με τους πελάτες που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Άλλες
υπηρεσίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν
μέσω φορέων ασφάλισης υγείας ή ιδιωτικά.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών
από μισή ώρα ως 24ωρη φροντίδα ζωντανής
παρουσίας. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 24
ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365
ημέρες το χρόνο.

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα
Πακέτων Φροντίδας στο Σπίτι

Οι Royal Freemasons προσφέρουν

• Φροντίδα στο Σπίτι 2ου Επιπέδου:
για στήριξη ατόμων με χαμηλού
επιπέδου ανάγκες φροντίδας.

διαβεβαίωση παρέχοντας στήριξη μετά από
τις ώρες εργασίας μέσω αριθμού τηλεφώνου
«εφημερίας μετά από τις ώρες εργασίας»
για την αντιμετώπιση τυχόν καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης εκτός του ωραρίου
λειτουργίας μας 7 π.μ. - 6 μ.μ.

• Φροντίδα στο Σπίτι 1ου Επιπέδου:
για στήριξη ατόμων με βασικές ανάγκες
φροντίδας.

• Φροντίδα στο Σπίτι 3ου Επιπέδου:
για στήριξη ατόμων με ενδιάμεσες
ανάγκες φροντίδας.
• Φροντίδα στο Σπίτι 4ου Επιπέδου:
για στήριξη ατόμων με υψηλές ανάγκες
φροντίδας.
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Ατομικές Υπηρεσίες
Για όσους περιμένουν, ή ίσως δεν είναι
επιλέξιμοι για ένα χρηματοδοτούμενο
από την κυβέρνηση πρόγραμμα, οι Royal
Freemasons προσφέρουν υπηρεσίες ατομικής
φροντίδας με χρέωση. Με τις ατομικές μας
υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, μπορούμε να
παράσχουμε μια σειρά από υπηρεσίες για ένα
άτομο ή ένα πακέτο στήριξης φτιαγμένο στις
ανάγκες του πελάτη. Οι υπηρεσίες ατομικής
φροντίδας προσφέρουν ευέλικτα ωράρια
που κυμαίνονται από 30 λεπτά ως 24ωρη
φροντίδα ζωντανής παρουσίας, 7 ημέρες την
εβδομάδα.

Οι Υπηρεσίες μας
• Ατομική φροντίδα
• Προσωπική φροντίδα και υγιεινή
• Καλλωπισμός
• Επίδεση (συμπερ. καλτσών TED [για τη
θρόμβωση])
• Υποστήριξη ακράτειας
• Προτροπές λήψης φαρμάκων

• Οικιακή Βοήθεια
• Διατήρηση σπιτιού
• Ψώνια
• Πλύσιμο ρούχων/σιδέρωμα

• Διατροφή
• Προετοιμασία γευμάτων
• Ρυθμίσεις Προπαρασκευασμένων Γευμάτων
• Προγραμματισμός Μενού (διαιτολόγος)

• Ν
 οσηλευτικές και Παραϊατρικές
Υπηρεσίες
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες
Φροντίδα & στήριξη για την άνοια
Διαχείριση ακράτειας
Διαχείριση διαβήτη
Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής
Καταπραϋντική φροντίδα
Στομιακή θεραπεία
Σύνθετη διαχείριση τραύματος

• Διαχείριση περιπτώσεων
• Καθοδήγηση Φροντίδας και Στήριξης
• Διαχείριση του Προγράμματος

• Κ
 οινωνική Στήριξη και Ανάπαυλα
Φροντίδας
• Ανάπαυλα για φροντιστές ή την οικογένεια,
στο σπίτι την ημέρα, το βράδυ ή κατά τη
διάρκεια της νύχτας
• Πληρωμή λογαριασμών
• Παρέα
• Ψώνια

• Υπηρεσίες Ευεξίας
• Πρόσβαση στην Ημερήσια Θεραπεία και
τις Παραϊατρικές Υπηρεσίες σε ειδικού
σκοπού κατασκευασμένες και λειτουργικές
αίθουσες Θεραπείας που βρίσκονται στην
κεντρική μας τοποθεσία στο Prahran.

Πώς μπορούμε να σας
βοηθήσουμε;
Οι Royal Freemasons προσφέρουν
ένας εύρος υπηρεσιών φροντίδας στο
σπίτι σε άτομα που:
• βιώνουν βραχυπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας
• χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι
• έχουν κάποια αναπηρία
• φροντιστές και οικογένειες που μπορεί να
χρειάζονται στήριξη ή ανάπαυλα φροντίδας
Συνεργαζόμαστε μ’ εσάς, στήριξη που
επικεντρώνεται στις ανάγκες ΣΑΣ,
προσφέροντας επιλογή και εξατομικευμένες
υπηρεσίες.

• Μεταφορά
• Συνοδεία σε ραντεβού, προσωπικά,
κοινοτικής πρόσβασης ή ιατρικά
• Γενική Παροχή Μεταφοράς

Φροντίδα στο Σπίτι

Υπηρεσίες Ευεξίας

Αποποίηση

7ος Όροφος, 580 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
homecareaccess@royalfreemasons.org.au
Τηλέφωνο: 1800 75 60 91

Ημερήσια Θεραπεία, Μελβούρνη:
Τηλέφωνο: (03) 9452 2307

Το παρόν έγγραφο είναι ακριβές
την ημερομηνία δημοσίευσής του.
Ωστόσο, καθώς είναι γραμμένο σε
μορφή «εύκολης ανάγνωσης», δεν
μπορεί να εγγυηθεί ότι κάθε δήλωση
είναι χωρίς λάθη οποιουδήποτε είδους.

royalfreemasons.org.au
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