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Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το 
παρόν φυλλάδιο, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τις παρακάτω υπηρεσίες:

 Υγειονομική Φροντίδα σας
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
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Η Υγειονομική  
Φροντίδα σας 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Οδηγός για ασθενείς, φροντιστές και οικογένειες

Κάθε άτομο που ζητά ή λαμβάνει υγειονομική περίθαλψη 
στην Αυστραλία έχει ορισμένα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα 
πρόσβασης, ασφάλειας, σεβασμού, επικοινωνίας, 
συμμετοχής, προστασίας του απορρήτου και σχολιασμού 
της φροντίδας του/της. 

Το παρόν βιβλιάριο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
πώς εκπληρώνονται τα δικαιώματα αυτά στο δημόσιο 
σύστημα υγείας της ΝΝΟ, καθώς και τις υποχρεώσεις που 
τα συνοδεύουν. 

Ο καθένας έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει για την 
επίτευξη των δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
για να συμβάλλει στην ασφαλή, υψηλής ποιότητας 
περίθαλψη. 

Οι γνήσιες συνεργασίες ανάμεσα σ’ αυτούς που 
λαμβάνουν φροντίδα και σε όσους την παρέχουν οδηγούν 
στις καλύτερες δυνατές εκβάσεις.
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Πρόσβαση
Έχετε δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη

Στη ΝΝΟ, το δημόσιο σύστημα υγείας προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες για μια σειρά αναγκών υγειονομικής 
περίθαλψης. Θα σας δοθεί πρόσβαση σε υπηρεσίες που θα 
βασίζονται σε ιατρική αξιολόγηση της κατάστασης της 
υγείας σας και στο πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη 
θεραπείας σας. 

Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι ανοιχτές στον 
καθένα, ανεξαρτήτως φύλου, οικογενειακής κατάστασης, 
αναπηρίας, πολιτισμικής καταγωγής, θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, σεξουαλικής προτίμησης, ηλικίας ή τόπου 
κατοικίας στη ΝΝΟ. Εάν η απαιτούμενη φροντίδα δεν είναι 
διαθέσιμη σε τοπικό επίπεδο, θα μεταφερθείτε αλλού.  

Σύμφωνα με το Medicare, ορισμένες από αυτές τις 
υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν ή επιδοτούνται.

Επείγουσες ανάγκες
Σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού, καλέστε 
Μηδέν-Μηδέν-Μηδέν (000) και ζητήστε ασθενοφόρο.  Η 
νοσηλεία είναι δωρεάν σε δημόσια νοσοκομεία για 
μόνιμους κατοίκους της Αυστραλίας.

Υψηλής ειδίκευσης επαγγελματίες υγειονομικής φροντίδας 
θα διαπιστώσουν πόσο επείγουσα και σοβαρή είναι η 
κατάστασή σας και το είδος θεραπείας που χρειάζεστε. Οι 
ασθενείς νοσηλεύονται ανάλογα με το ποιος είναι πιο 
άρρωστος και χρειάζεται πιο άμεση προσοχή, και όχι με 
βάση το ποιος έφθασε πρώτος. 

Οι επισκέπτες στην Αυστραλία, οι οποίοι απαιτούν άμεση 
και αναγκαία θεραπεία, ενδέχεται να δικαιούνται κάλυψη 
Medicare σύμφωνα με τυχόν Αμοιβαίες Συμφωνίες 
Υγειονομικής Περίθαλψης με τη χώρα τους. Για 
πληροφορίες σχετικά με το ποιοι δικαιούνται το Medicare 
επισκεφθείτε το: www.medicare.gov.au ή τηλεφωνήστε 
στο 132 011.
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Πρόσβαση
Έχετε δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη

Μη Επείγουσα υγειονομική περίθαλψη
Αν έχετε μια ελαφρά ασθένεια ή τραυματισμό, θα πρέπει 
να επισκεφθείτε γιατρό παθολόγο ή ένα ιατρικό κέντρο 
μετά τις εργάσιμες ώρες. 

Εάν δεν μπορείτε να πάτε σε γιατρό ή σε ιατρικό κέντρο 
μετά τις εργάσιμες ώρες, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην 
υπηρεσία healthdirect Australia (άμεση υγειονομική υπηρεσία 
Αυστραλίας), μια 24ωρη τηλεφωνική γραμμή παροχής 
συμβουλών υγείας στον αριθμό 1800 022 222. Μια 
Πτυχιούχος Νοσοκόμα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές 
υγείας.

Πρόσβαση σε Χειρουργεία
Αν η θεραπεία σας απαιτεί χειρουργική επέμβαση και δεν 
είναι επείγουσα, ίσως χρειαστεί να περιμένετε. Αν 
περιμένετε για να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο και 
ανησυχείτε, επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Χρόνων 
Αναμονής (Waiting Times Coordinator) για την υπηρεσία 
υγείας σας. Για στοιχεία επικοινωνίας επισκεφθείτε το: 
www.health.nsw.gov.au/hospitals/waitingtimes  ή 
τηλεφωνήστε στη Γραμμή Πρόσβασης σε Χειρουργεία 
(Surgery Access Line) στο 1800 053 456.  

Υπηρεσίες ασθενοφόρου  
Οι υπηρεσίες ασθενοφόρου δεν καλύπτονται από το 
Medicare. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή οποιωνδήποτε 
χρεώσεων ανεξάρτητα από το αν ζητήσατε το 
ασθενοφόρο ή όχι. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
τις χρεώσεις του ασθενοφόρου επισκεφθείτε το:  
www.ambulance.nsw.gov.au 

Δεν θα χρεωθείτε τέλη ασθενοφόρου εάν 

n έχετε Κάρτα Συνταξιούχου, Υπουργείου Παλαιών 
Πολεμιστών ή Δελτίο Υγειονομικής Περίθαλψης 

n καλύπτεστε από ασφάλιση Έναντι Τρίτων ή Εργατικής 
Αποζημίωσης

n χρειάζεται να μεταφερθείτε από ένα δημόσιο 
νοσοκομείο σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο για υπηρεσία 
ή φροντίδα. 
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Δημόσια και Ιδιωτική υγειονομική 
περίθαλψη
Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε δημόσιες υπηρεσίες 
ως δημόσιος ή ιδιωτικός ασθενής. Αν επιλέξετε να 
νοσηλευτείτε ως ιδιωτικός ασθενής, είστε υπεύθυνοι για το 
κόστος. 

Ορισμένα είδη όπως η ενοικίαση τηλεόρασης, 
συγκεκριμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα και 
συσκευές δεν καλύπτονται από το Medicare ή από 
Ιδιωτική ασφάλιση. Επικοινωνήστε με το γραφείο κίνησης 
ασθενών στο νοσοκομείο σας για να μάθετε σχετικά. 

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, το γραφείο κίνησης 
ασθενών του νοσοκομείου θα μιλήσει γι’ αυτά τα έξοδα σε 
εσάς ή στους συμπαραστάτες σας.
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Ασφάλεια
Έχετε το δικαίωμα ασφαλούς και υψηλής 
ποιότητας φροντίδας

Θα σας δοθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεστε. Η 
θεραπευτική σας αγωγή και φροντίδα θα βασιστούν σε 
αξιολόγηση των αναγκών σας, ανεξάρτητα από την 
οικονομική σας κατάσταση ή το αν έχετε ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας. 

Αν χρειάζεστε επείγουσα φροντίδα για να μη χάσετε τη 
ζωή σας, θα την λάβετε αμέσως. 

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον παροχέα 
υγειονομικής σας περίθαλψης σχετικά με το ιατρικό σας 
ιστορικό συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλεργιών και 
φαρμάκων που παίρνετε.  

Ανοιχτή Γνωστοποίηση
Το Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ συνεχώς επανεξετάζει τον 
τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών του για να 
εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και υψηλότερη ποιότητα 
περίθαλψης. Συλλέγουμε πληροφορίες για κάθε 
περιστατικό που μπορεί να διακυβεύσει τη φροντίδα 
ακόμη κι αν δεν έχει προκαλέσει βλάβη.

Αν κάτι πάει στραβά με τη θεραπεία ή τη φροντίδα σας, θα 
σας το πούμε το συντομότερο δυνατό. Θα σας ζητήσουμε 
συγγνώμη, θα εξηγήσουμε τι συνέβη, θα σας πούμε για τις 
πιθανές συνέπειες και τι κάνουμε για την πρόληψη της 
επανάληψής του.  

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το πώς 
χειριζόμαστε τα περιστατικά υγειονομικής φροντίδας, 
επισκεφθείτε το: www.health.nsw.gov.au/policies/
pd/2007/PD2007_040.html  
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Σεβασμός 
Έχετε το δικαίωμα να σας συμπεριφέρονται 
με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευαισθησία  

Θα αντιμετωπίζεστε με τρόπο που θα δείχνει ευγένεια και 
ευαισθησία για την πολιτισμική καταγωγή, τις πεποιθήσεις, 
τις αξίες και οποιαδήποτε προσωπικά χαρακτηριστικά, 
όπως το φύλο ή την αναπηρία σας. 

Επισκέπτες
Θα είναι σεβαστό το δικαίωμά σας να δέχεστε επισκέπτες 
και να προστατεύονται τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Έχετε το δικαίωμα να δέχεστε επισκέπτες με σκύλους-
οδηγούς. 

Σεβασμός των άλλων
Έχετε το δικαίωμα να σας συμπεριφέρονται με σεβασμό 
και σας ζητούμε να σέβεστε κι εσείς τους άλλους.  Ζητάμε 
από όσους ζητούν ή λαμβάνουν φροντίδα, τις οικογένειές 
τους, τους συμπαραστάτες και τους επισκέπτες τους:
n να σέβονται όλες τις πολιτικές και πρακτικές, όπως τις 

ώρες επισκέψεων, τα μέτρα ελέγχου λοιμώξεων, τις 
ζώνες απαγόρευσης του καπνίσματος και τους 
περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων που είναι 
κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό 

n να μην προκαλούν ζημιά και να μην παίρνουν χωρίς 
άδεια οποιονδήποτε εξοπλισμό, προμήθειες ή ιδιοκτησία 
των υπηρεσιών υγείας 

n να μην παρενοχλούν, κακομεταχειρίζονται, απειλούν ή 
εκθέτουν οποιοδήποτε πρόσωπο σε κίνδυνο σωματικής 
ή ψυχολογικής βλάβης. 

Το Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ έχει προσέγγιση μηδενικής 
ανοχής στην απειλητική, υβριστική ή βίαιη συμπεριφορά 
από όποιο άτομο και αν προέρχεται. Θα λάβουμε τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία προσώπων και 
περιουσιακών στοιχείων. 

Για αντίτυπο του φυλλαδίου Zero Tolerance Response to 
Violence in the NSW Health Workplace (Ανταπόκριση 
Μηδενικής Ανοχής στη Βία σε Εργασιακό Χώρο του 
Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ), επισκεφθείτε το: www.health.
nsw.gov.au/policies/PD/2005/PD2005_315.html
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Οι παροχείς υγειονομικής περίθαλψης θα εξηγήσουν την 
πάθησή σας, την προτεινόμενη θεραπεία, καθώς και τους 
κινδύνους και τις εναλλακτικές λύσεις. Θα σας υποβάλουν 
επίσης ερωτήσεις για να βεβαιωθούν ότι σας παρέχουν 
την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Μπορείτε να 
συνεισφέρετε μιλώντας ανοιχτά, ειλικρινά και κάνοντας 
ερωτήσεις όταν δεν καταλαβαίνετε. 

Υπηρεσίες Διερμηνέων 
Μπορείτε να έχετε διερμηνέα αν μιλάτε άλλη γλώσσα. 
Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν. Μεταφραστικές υπηρεσίες 
μπορούν να παρέχονται αυτοπροσώπως ή από τηλεφώνου 
και είναι διαθέσιμες επτά ημέρες την εβδομάδα. Ζητήστε 
από το προσωπικό να σας κανονίσει διερμηνέα. 
Διατίθενται επίσης διερμηνείς AUSLAN.

Συμπαραστάτες
Μπορείτε να ορίσετε ένα συγγενή, φροντιστή ή άλλο 
συμπαραστάτη για να σας βοηθά να επικοινωνείτε με τους 
επαγγελματίες υγείας, αλλά πρέπει να συμφωνήσετε να 
εμπλακεί αυτό το άτομο στις υποθέσεις σας.

Το Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ αναγνωρίζει ότι μερικές φορές ο 
συμπαραστάτης σας μπορεί να είναι ηλικίας κάτω των 18 
ετών. Σεβόμαστε το ρόλο των νεαρότερων φροντιστών. 
Θα μετέχουν κι αυτοί στη θεραπεία και τη συνεχιζόμενη 
φροντίδα σας και θα τους παρέχονται πληροφορίες για το 
πού μπορούν να βρουν υποστήριξη. 

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι άτομα με αναπηρίες έχουν 
διάφορες ανάγκες υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή, τα 
μέλη της οικογένειας, οι φροντιστές και άλλοι 
συμπαραστάτες μπορεί να κληθούν να βοηθήσουν εσάς 
και το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, δεν 
είναι υποχρεωμένοι να βοηθήσουν.

Επικοινωνία 
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε 
σχετικά με τις υπηρεσίες, τη θεραπεία, 
τις επιλογές και το κόστος κατά τρόπο 
σαφή και ειλικρινή  
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Θα σας ζητηθεί επίσης να δώσετε το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του ατόμου που μπορεί να δώσει 
συγκατάθεση για επεμβάσεις εάν είστε, οποιαδήποτε 
στιγμή, πολύ άρρωστος/η για να δώσετε τη συγκατάθεσή 
σας. 

Παροχή πληροφοριών
Δώστε στον παροχέα υγειονομικής σας φροντίδας όσο το 
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία σας, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλεργιών, ιατρικών 
παθήσεων ή αναπηριών. Πείτε του αν χρησιμοποιείτε άλλα 
φάρμακα ή θεραπείες και εάν καπνίζετε, πίνετε αλκοόλ ή 
παίρνετε άλλα ψυχαγωγικά ναρκωτικά. 

Ενημερώστε τον παροχέα υγειονομικής σας περίθαλψης: 

n για κάθε αλλαγή στην κατάστασή σας και τυχόν 
αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής.

n αν σας χορηγείται θεραπεία από κάποιον άλλο για το 
ίδιο πρόβλημα.

n αν δεν καταλαβαίνετε γιατί έχετε παραπεμφθεί για 
εξετάσεις ή θεραπείες

n αν οι θρησκευτικές ή πολιτισμικές πεποιθήσεις 
καθιστούν δύσκολο να λάβετε θεραπευτική αγωγή

n αν θέλετε να νοσηλευτείτε ως ιδιωτικός ασθενής και να 
ζητήσετε εκτίμηση του κόστους

n αν έχετε πάρει απόφαση να μην ακολουθήσετε τις 
συμβουλές θεραπευτικής αγωγής και δεν πηγαίνετε σε 
ραντεβού

Θα σας ζητείται τακτικά να επιβεβαιώσετε το όνομά σας, 
την ημερομηνία γέννησης και άλλα στοιχεία πριν από 
οποιαδήποτε διαδικασία ή χειρουργική επέμβαση και 
όποτε μεταφέρεστε σε άλλη υπηρεσία για φροντίδα. Αυτό 
εξασφαλίζει ότι έχετε κάνει κράτηση σωστά, για τη σωστή 
διαδικασία, με το σωστό άτομο, τη σωστή ώρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της θεραπείας σας.
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Συμμετοχή
Έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε σε 
αποφάσεις και επιλογές σχετικά με τη 
φροντίδα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, οι παροχείς 
υγειονομικής περίθαλψης θα συζητούν μαζί σας τα σχέδια 
θεραπευτικής αγωγής. Ενθαρρύνεστε να παίρνετε μέρος 
σε αυτά τα σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
σε άλλες υπηρεσίες και του εξιτηρίου σας από το 
νοσοκομείο. 

Ενθαρρύνεστε να υποβάλετε ερωτήσεις και να συζητήσετε 
με άλλους παροχείς υγειονομικής περίθαλψης και τους 
συγγενείς σας πριν πάρετε αποφάσεις. 

Έχετε το δικαίωμα, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, 
να έχετε μαζί σας ένα συγγενή, φροντιστή ή άλλο 
συμπαραστάτη ανά πάσα στιγμή. 

Το φυλλάδιο 10 Tips for Safer Health Care (10 Συμβουλές για 
Ασφαλέστερη Υγειονομική Περίθαλψη) έχει συνταχθεί από το 
Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ για να βοηθήσει τους ασθενείς να 
αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο σε αποφάσεις που επηρεάζουν 
τη φροντίδα της υγείας τους. 

Μπορείτε να καταφορτώσετε το φυλλάδιο από το:  
www.health.nsw.gov.au/quality/10tips 

Αναζήτηση Δεύτερης Γνώμης  
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μια δεύτερη γνώμη σχετικά 
με τη θεραπευτική αγωγή που σας έχει προταθεί. Ανάλογα 
με τη φύση της πάθησής σας, η Υγειονομική Υπηρεσία θα 
σας παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός 
εναλλακτικού γιατρού.  



NSW HEALTH Your Healthcare Rights and Responsibilities PAGE 13

Συγκατάθεση
Πρέπει να δώσετε συγκατάθεση πριν υποβληθείτε σε 
θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή θα είναι 
προφορική συγκατάθεση. Γραπτή συγκατάθεση απαιτείται 
για ορισμένες διαδικασίες, όπως για χειρουργική 
επέμβαση. 

Έχετε το δικαίωμα να μη δώσετε συγκατάθεση. Σ’ αυτή την 
περίπτωση δεν θα σας χορηγηθεί θεραπεία. Σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης όπου απειλείται η ζωή σας και είστε 
πολύ άρρωστος/η ή έχετε χάσει τις αισθήσεις σας, δεν 
απαιτείται συγκατάθεση. 
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Συγκατάθεση από άλλους

Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών πρέπει να έχουν τη 
συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα

Παιδιά ηλικίας από 14 μέχρι 16 ετών συνήθως δίνουν τη 
συγκατάθεσή τους από κοινού με τους γονείς ή κηδεμόνες 
τους· ωστόσο, μπορούν να δώσουν μόνο τη δική τους 
συγκατάθεση εφόσον αποδείξουν ότι κατανοούν πλήρως 
την προτεινόμενη θεραπεία. 

Εάν έχετε χάσει τις αισθήσεις σας ή είστε πολύ 
άρρωστος/η για να δώσετε οι ίδιοι συγκατάθεση, μπορεί 
ένας συγγενής, φροντιστής ή άλλο άτομο του στενού σας 
περιβάλλοντος να δώσει συγκατάθεση για θεραπεία η 
οποία θεωρείται από ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας 
ότι θα είναι η πιο ωφέλιμη. 

Εάν αυτό το πρόσωπο δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να 
δώσει συγκατάθεση το Δικαστήριο Κηδεμονίας 
(Guardianship Tribunal). Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το: www.gt.nsw.gov.au ή τηλεφωνήστε στο 
1800 463 928.

Έρευνα και Εκπαίδευση  
Ενδέχεται να ερωτηθείτε αν μπορούν να είναι παρόντες 
φοιτητές ή εκπαιδευόμενοι υγειονομικοί υπάλληλοι ενόσω 
λαμβάνετε φροντίδα ή θεραπεία. Η πρακτική αυτή 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να 
συμμετάσχετε σε ιατρική έρευνα. 

Έχετε το δικαίωμα να πείτε όχι στα αιτήματα αυτά. Η 
απόφασή σας δεν θα καταχωρηθεί στα αρχεία σας και δεν 
θα επηρεάσει τη θεραπεία σας ή τη μελλοντική σας 
πρόσβαση σε υπηρεσίες. 
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Κοινοτική Συμμετοχή
Το Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ επιδιώκει τη συμμετοχή της 
τοπικής κοινότητας στο σχεδιασμό και την παροχή 
τοπικών υπηρεσιών υγείας. Αν θα θέλατε να 
συμμετάσχετε, επικοινωνήστε με το γραφείο 
συμμετοχής καταναλωτών και κοινότητας της τοπικής 
σας Υπηρεσίας Υγείας. 
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Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων και 
Εμπιστευτικότητα 
Έχετε δικαίωμα να διατηρούνται απόρρητα 
και εμπιστευτικά τα προσωπικά σας στοιχεία 

Τα ιατρικά σας στοιχεία θα παραμένουν ασφαλή. Οι 
πληροφορίες μπορεί να ανταλλάσσονται με άλλους 
παροχείς υγειονομικής περίθαλψης για να βοηθήσουν στη 
λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία σας. 

Έχετε το δικαίωμα να τηρείται εμπιστευτική η πάθηση και 
η θεραπευτική σας αγωγή.

Το δικαίωμα στα στοιχεία του ιατρικού σας αρχείου  
Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε σε υπάλληλο υγειονομικής 
περίθαλψης σχετικά με τις πληροφορίες που εμπεριέχονται 
στο ιατρικό σας αρχείο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε 
αντίγραφο του ιατρικού σας αρχείου. 

Αιτήματα για να δείτε ή να λάβετε αντίγραφο του ιατρικού 
σας αρχείου πρέπει να απευθύνονται στον Διευθυντή της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας που επισκεφθήκατε.

Άλλα άτομα, όπως ένα μέλος της οικογένειας ή ένας 
νόμιμος κηδεμόνας, μπορούν να δουν το ιατρικό σας 
αρχείο αν έχουν εξουσιοδοτηθεί. Για περαιτέρω 
πληροφορίες επισκεφθείτε το: www.health.nsw.gov.au/
policies/pd/2005/PD2005_593.html

Παραβίαση Απορρήτου
Μερικές φορές ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι οι 
πληροφορίες που εμπεριέχονται στα αρχεία υγείας σας 
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σωματική ή ψυχική 
σας υγεία. Άλλες φορές, το περιεχόμενο του αρχείου 
ενδέχεται να παραβιάζει το απόρρητο των δεδομένων 
ενός άλλου ατόμου. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να 
σας απαγορευτεί η πρόσβαση στα αρχεία σας.

Εσείς, και άλλοι οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι, έχετε το 
δικαίωμα να προχωρήσετε σε περαιτέρω ενέργειες.
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Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων και 
Εμπιστευτικότητα 
Έχετε δικαίωμα να διατηρούνται απόρρητα 
και εμπιστευτικά τα προσωπικά σας στοιχεία 

Σύμφωνα με το Health Privacy Legislation (section 12.3) 
[Νομοθεσία περί Απορρήτου Υγείας (άρθρο 12.3)] μπορείτε να 
ζητήσετε από έναν ανεξάρτητο γιατρό να εξετάσει το 
περιεχόμενο του ιατρικού αρχείου και να κάνει μια σύσταση. 

Εάν εξακολουθούν να σας αρνούνται πρόσβαση, μπορείτε 
να ζητήσετε από ανώτερους διευθυντές της υπηρεσίας 
υγείας να διενεργήσουν μια εσωτερική αναθεώρηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες μιλήστε στον Αρμόδιο 
Υπάλληλο Απορρήτου (Privacy Contact Officer) της 
Υπηρεσίας Υγείας σας ή επισκεφθείτε το:  www.health.nsw.
gov.au/policies/gl/2006/GL2006_007.html 

Ο Επίτροπος Απορρήτου ΝΝΟ (NSW Privacy Commissioner) 
μπορεί επίσης να διερευνήσει παράπονα σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το 
www.lawlink.nsw.gov.au/privacynsw . 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την έκβαση μιας 
εσωτερικής αναθεώρησης, έχετε το δικαίωμα να κάνετε 
αίτηση στο Δικαστήριο Διοικητικών Αποφάσεων 
(Administrative Decisions Tribunal). Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το: www.lawlink.nsw.gov.au/adt 
. 
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Ειδικές περιστάσεις όπου μπορεί να 
αποκαλυφθούν ιατρικά στοιχεία
Ορισμένα ιατρικά στοιχεία μπορούν να αποκαλυφθούν σε 
ειδικές περιστάσεις. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:

n κοινοποίηση λοιμωδών νόσων 
n κοινοποίηση λόγω υποψίας κακοποίησης παιδιού
n όπου υπάρχει σοβαρή απειλή για την υγεία ή την 

ευημερία ενός ατόμου 
n εύρεση αγνοουμένου ατόμου
n όπου υπάρχει εντολή δικαστηρίου ή όταν έχουν 

διαπραχθεί αδικήματα και οι πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για την επιβολή του νόμου. 

 

Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες υγείας μπορεί επίσης 
να αποκαλυφθούν για ερευνητικά προγράμματα. Σ’ αυτή 
την περίπτωση, η χρήση των πληροφοριών των ασθενών 
πρέπει να είναι σύμφωνη με αυστηρά πρωτόκολλα και να 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ανθρώπινης Έρευνας και 
Δεοντολογίας (Human Research and Ethics Committee). 

Διατίθεται ένα φυλλάδιο περί προστασίας απορρήτου που 
περιέχει περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά και σε 
άλλες γλώσσες από το: www.health.nsw.gov.au/policies/
pd/2005/PD2005_593.html
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Σχόλια, Έπαινοι  
και Παράπονα  
Έχετε το δικαίωμα να σχολιάζετε τη 
φροντίδα και να εξετάζονται οι  
ανησυχίες σας 

Το Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ θέλει να ακούσει τα σχόλιά σας 
για την υγειονομική περίθαλψη. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε πότε τα πράγματα χρειάζονται βελτίωση και 
πότε πηγαίνουν καλά.    

Έπαινοι
Οι έπαινοι παρέχουν μια σαφή ένδειξη για το τι αναζητείτε 
στην περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Τονώνουν επίσης το 
ηθικό και ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους στον τομέα 
της υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας εξασφαλίζουν ότι οι 
έπαινοι διαβιβάζονται στο προσωπικό.  

Παράπονα
Το καλύτερο είναι να διευθετούνται τα παράπονα με τον 
παροχέα υγειονομικής φροντίδας σας εξ αρχής. 
Προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι και όσο το δυνατόν 
πιο σαφείς για το τι συνέβη και πώς θα θέλατε να επιλυθεί. 

Είναι καλή ιδέα να σημειώσετε την ώρα και την 
ημερομηνία της συζήτησης, τι συζητήθηκε και τι 
συμφωνίες ίσως έχουν επιτευχθεί. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
διευθυντή υγείας ή τον υπεύθυνο στήριξης ασθενών κατά 
τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών. Μετά από αυτές τις 
ώρες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ανώτερη 
εφημερεύουσα νοσοκόμα. Αυτά τα άτομα θα 
εξασφαλίσουν ότι το παράπονό σας τηρείται εμπιστευτικό 
και:

n θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες, 
πολιτικές και διαδικασίες

n θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τις ανησυχίες σας 
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n θα βοηθήσουν όσον αφορά τυχόν συγκεκριμένες 
ανάγκες που έχετε στο νοσοκομείο 

n θα σας κρατούν ενήμερους για τη διαδικασία και την 
έκβαση του παραπόνου.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υγείας σας. 

Επιτροπή Παραπόνων Υγειονομικής 
Περίθαλψης 
Το HCCC είναι ανεξάρτητο από το σύστημα δημόσιας 
υγείας. Ο καθένας μπορεί να υποβάλει παράπονο στο 
HCCC. Τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και 
υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν να σας 
βοηθήσουν. Επισκεφθείτε το: www.hccc.nsw.gov.au. 

Το HCCC διαθέτει Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων   
131 450 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την 
ιστοσελίδα Your Health Care Concerns (Ανησυχίες  
για τη Φροντίδα Υγείας σας). Επισκεφθείτε το:  
www.health.nsw.gov.au/hospitals/healthcare  
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