ΤΥΝΑ ΣΙΘΕΜΕΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ
ΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΣΑ ΔΗΜΟΙΑ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΑΘΕΝΕΙ

Τη είλαη ηα εηδηθά ηαηξεία;
Τα εηδηθά ηαηξεία ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία ηεο Βηθηώξηαο παξέρνπλ πξόζβαζε ζε εηδηθή
ηαηξηθή, καηεπηηθή ή ρεηξνπξγηθή αμηνιόγεζε θαη πεξίζαιςε από εηδηθνύο ηαηξνύο. Παξέρνπλ
επίζεο ζπλαθείο παξαταηξηθέο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο (όπσο θπζηθνζεξαπεία) θαη
δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. Απηέο νη ππεξεζίεο, πνπ κεξηθέο θνξέο αλαθέξνληαη σο ‘εμσηεξηθά
ηαηξεία’ είλαη γηα άηνκα πνπ παξόλησο δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην λνζνθνκείν.

Πώο κπνξώ λα θιείζω ξαληεβνύ ζε εηδηθό ηαηξείν;
Οη αζζελείο παξαπέκπνληαη ζηα εηδηθά ηαηξεία από ηαηξνύο γεληθήο ηαηξηθήο (νηθνγελεηαθνί
γηαηξνί - GP) ή άιιν εηδηθό γηαηξό. Μεξηθέο θνξέο νη αζζελείο παξαπέκπνληαη γηα
επαθόινπζε παξαθνινύζεζε κεηά από λνζειεία πνπ έγηλε ζε ηκήκα επεηγόλησλ
πεξηζηαηηθώλ ή ζε λνζνθνκείν ή κεηά ηε γέλλεζε κσξνύ.
Όηαλ ε ππεξεζία πγείαο έρεη ην παξαπεκπηηθό ζαο, ην πξνζσπηθό ηνπ εηδηθνύ ηαηξείνπ ζα
ζέζεη ζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ην ξαληεβνύ ζαο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξείρε ν
παξαπέκπσλ ηαηξόο γηα ηελ πάζεζή ζαο. Μπνξεί λα ζαο δώζνπλ ακέζσο εκεξνκελία γηα ην
ξαληεβνύ ζαο ή ην όλνκά ζαο ζα θαηαρσξεζεί ζε ιίζηα αλακνλήο γηα λα ζαο θιείζνπλ
ξαληεβνύ αξγόηεξα.
Τν εηδηθό ηαηξείν ζα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο θαη κε ην γηαηξό ζαο γηα λα ζαο ελεκεξώζεη γηα
ηελ έθβαζε ηεο παξαπνκπήο ζαο.

Πώο ζα εηδνπνηεζώ γηα ην ξαληεβνύ κνπ;
Θα ιάβεηε κηα επηζηνιή ή ηειεθσληθή θιήζε από ην εηδηθό ηαηξείν γηα λα ζαο πξνζθεξζεί
ξαληεβνύ. Δλδέρεηαη λα ιάβεηε επίζεο θαη άιιεο επηζηνιέο ζρεηηθά κε ην ξαληεβνύ ζαο, γηα
παξάδεηγκα κεξηθνί γηαηξνί ελδέρεηαη λα ζαο δεηήζνπλ λα θάλεηε εηδηθέο εμεηάζεηο πξηλ ην
ξαληεβνύ ζαο, όπσο αθηηλνγξαθίεο ή εμεηάζεηο αίκαηνο.
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Πόζν θαηξό αλακέλεηαη λα πεξηκέλω γηα ην ξαληεβνύ κνπ;
Ο ρξόλνο αλακνλήο δηαθέξεη αλάινγα ηηο εηδηθόηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Δάλ
αλεζπρείηε ζρεηηθά κε ην πώο ζα ειέγρεηε ηελ πάζεζή ζαο ελώ πεξηκέλεηε γηα ην ξαληεβνύ
ζαο, κπνξεί λα κηιήζεηε ζην γηαηξό πνπ ζαο παξέπεκςε θαη λα ζπδεηήζεηε ηηο επηινγέο πνπ
ζαο δηαηίζεληαη.
Σπλήζσο ν νηθνγελεηαθόο ζαο γηαηξόο είλαη ην θαιύηεξν άηνκν γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ πγεία
ζαο κέρξη λα ζαο δεη ε ππεξεζία πγείαο. Αλ αλεζπρείηε γηα ηελ πάζεζή ζαο επηθνηλσλήζηε
κε ηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό Ο νηθνγελεηαθόο ζαο γηαηξόο ζα ελεκεξώζεη ην πξνζσπηθό
ηνπ εηδηθνύ ηαηξείνπ αλ ε πάζεζή ζαο επηδεηλσζεί. Σε έθηαθηε αλάγθε, ζα πξέπεη λα θαιέζεηε
ην 000 γηα λα έξζεη αζζελνθόξν ή λα πάηε ζ’ έλα ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ.
Ο νηθνγελεηαθόο ζαο γηαηξόο ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνδείμεη ζεξαπεπηηθέο αγσγέο γηα λα ζαο
βνεζήζεη ελώ πεξηκέλεηε λα δείηε ηνλ εηδηθό γηαηξό.

Τη πιεξνθνξίεο ζα πάξω από ην εηδηθό ηαηξείν;
Αξηζκόο ηειεθώλνπ ηαηξείνπ: Θα ιάβεηε έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ γηα λα θαιέζεηε εάλ έρεηε
νπνηεζδήπνηε απνξίεο ζρεηηθά κε ην ξαληεβνύ ζαο.
Αξηζκό κεηξώνπ αζζελνύο: Δλδέρεηαη λα ιάβεηε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό αζζελνύο
αλάινγα ηελ ππεξεζία πγείαο ζηελ νπνία ζαο παξέπεκςαλ. Όηαλ θαιείηε ην λνζνθνκείν,
κπνξεί λα ζαο δεηήζνπλ απηόλ ηνλ αξηζκό. Απηό βνεζά ην πξνζσπηθό λα βιέπεη ην ηζηνξηθό
ησλ ξαληεβνύ ζαο θαη λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ζαο.
Χάξηε: Θα ιάβεηε έλαλ ράξηε πνπ πεξηγξάθεη ηηο επηινγέο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο,
ζηάζκεπζεο θαη πνύ λα βξείηε ην εηδηθό ηαηξείν.
Τα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηωλ αζζελώλ: Θα παξαζρεζνύλ πιεξνθνξίεο πνπ
εμεγνύλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ζαο σο αζζελήο πνπ επηζθέπηεηαη εηδηθό ηαηξείν.
Απηέο νη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθό απόξξεην θαη
ηελ ερεκύζεηα ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πγεία ζαο.
Πιεξνθνξίεο γηα δηεξκελείο: Θα ιάβεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο δηεξκελέσλ
θαη έλαλ αξηζκό γηα λα θαιέζεηε ηελ ππεξεζία πγείαο αλ ζέιεηε λα θαλνλίζεηε γηα δηεξκελέα.
Μεηά ην πξνζσπηθό ζα θάλεη θξάηεζε δηεξκελέα γηα εζάο. Παξαθαιείζηε λα ειέγμεηε ηελ
επηζηνιή ζαο γηα λα δείηε ην ρξνληθό πεξηζώξην κέζα ζην νπνίν κπνξείηε λα θάλεηε
θξαηήζεηο γηα δηεξκελείο θαζώο κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα θάλεηε θξάηεζε γηα δηεξκελέα
εάλ δελ γίλεη εγθαίξσο. Γελ ζα ρξεσζείηε γηα ηε ρξήζε δηεξκελέα.

Τη πξέπεη λα θάλω αλ αιιάμνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο κνπ;
Δίλαη ζεκαληηθό λα ηειεθσλήζεηε ή λα γξάςεηε ζην εηδηθό ηαηξείν εάλ αιιάμεηε δηεύζπλζε ή
αξηζκό ηειεθώλνπ. Έηζη ζα εμαζθαιίζεηε όηη ην ηαηξείν ζα ζπλερίζεη λα επηθνηλσλεί καδί ζαο.
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Πώο κπνξώ λα αιιάμω ην ξαληεβνύ κνπ;
Δάλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε ην ξαληεβνύ ζαο, παξαθαιείζηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην εηδηθό
ηαηξείν ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Τν πξνζσπηθό ζα κπνξέζεη λα αιιάμεη ην ξαληεβνύ ζαο γηα
κηα εκεξνκελία ή ώξα πνπ ζαο βνιεύεη πεξηζζόηεξν, παξόιν πνπ απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη
όηη ζα πεξηκέλεηε πεξηζζόηεξν.
Παξαθαιείζηε λα εηδνπνηήζεηε ην ηαηξείν κόιηο αληηιεθζείηε όηη δελ ζα κπνξείηε λα πάηε.
Δάλ δελ πάηε ζε πνιιά ξαληεβνύ ρσξίο λα εηδνπνηήζεηε ην εηδηθό ηαηξείν, κπνξεί λα
ρξεηαζηεί λα μεθηλήζεηε από ηελ αξρή παίξλνληαο λέν παξαπεκπηηθό από ηνλ νηθνγελεηαθό
ζαο γηαηξό.

Τη κπνξώ λα θάλω εάλ δελ ρξεηάδνκαη ή δελ ζέιω πιένλ ην
ξαληεβνύ κνπ;
Δάλ δελ ρξεηάδεζηε πιένλ ην ξαληεβνύ ζαο, παξαθαιείζηε λα εηδνπνηήζεηε ην εηδηθό ηαηξείν.
Μπνξείηε λα βνεζήζεηε λα κεησζεί ν ρξόλνο αλακνλήο γηα άιινπο αζζελείο κε ην λα
βεβαησζείηε όηη ελεκεξώλεηε ην ηαηξείν εάλ δελ κπνξείηε λα πάηε ζην ξαληεβνύ ζαο.

Τη γίλεηαη εάλ έρω εηδηθέο αλάγθεο;
Τα λνζνθνκεία κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ αζζελείο κε εηδηθέο αλάγθεο όηαλ πεγαίλνπλ ζε
ξαληεβνύ ζε εηδηθό ηαηξείν.
Δάλ έρεηε εμαζζελεκέλε αθνή ή όξαζε ή ρξεηάδεζηε δηεξκελέα, είλαη ζεκαληηθό λα
ελεκεξώζεηε ην εηδηθό ηαηξείν πξηλ ην ξαληεβνύ ζαο ώζηε λα θαλνληζηεί βνήζεηα γηα εζάο.

Δηθαηνύκαη βνήζεηα κεηαθνξάο;
Γηα αζζελείο πνπ ηαμηδεύνπλ από επαξρηαθέο πεξηνρέο:
Τν Πξόγξακκα Βνήζεηαο γηα ηε Μεηαθνξά Αζζελώλ Βηθηώξηαο [Victorian Patient Transport
Assistance Scheme - VPTAS) βνεζάεη θαηνίθνπο επαξρηαθώλ πεξηνρώλ ηεο Βηθηώξηαο πνπ
ρξεηάδεηαη λα ηαμηδεύνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο από ην ζπίηη ηνπο γηα λα ιάβνπλ εηδηθεπκέλε
ηαηξηθή ή νδνληηαηξηθή ζεξαπεία από εγθεθξηκέλνπο εηδηθνύο γηαηξνύο. Γηα λα έρνπλ δηθαίσκα
βνήζεηαο, νη αζζελείο πξέπεη λα θαηνηθνύλ ζε κηα επαξρηαθή πεξηνρή θαη λα ηαμηδεύνπλ 100
ρηιηόκεηξα ή πεξηζζόηεξα γηα κηα θαηεύζπλζε, ή 500 ρηιηόκεηξα θαηά κέζν όξν αλά
εβδνκάδα γηα πέληε εβδνκάδεο ή πεξηζζόηεξεο γηα λα ιάβνπλ ζεξαπεία από αλαγλσξηζκέλν
εηδηθό γηαηξό.
Τν πξόγξακκα VPTAS παξέρεη θάπνηα νηθνλνκηθή βνήζεηα ηόζν γηα ην ηαμίδη όζν θαη γηα ηε
ζηέγαζε. Δλώ επηρνξεγεί απηά ηα έμνδα, δελ παξέρεη πιήξε επηζηξνθή ρξεκάησλ.
Γηα λα δηαζθαιίδεηαη όηη παξέρεηαη βνήζεηα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη πεξηζζόηεξν, νη
αζζελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ βνήζεηα κέζσ άιισλ εγθεθξηκέλσλ νξγαληζκώλ
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παξνρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνζέζεσλ Βεηεξάλσλ, δελ έρνπλ
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρξεκαηηθή βνήζεηα βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο VPTAS.
Η βνήζεηα VPTAS δελ ηζρύεη:
γηα ηε κεηαθνξά αζζελώλ κε ηξνραίν αζζελνθόξν, αζζελνθόξν αέξνο ή νρήκαηα
ζηήξημεο έθηαθηεο αλάγθεο
γηα δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ επηζθέπηνληαη αζζελείο
ζηνλ πξννξηζκό ζεξαπείαο
γηα άιιεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη όπσο ζηάζκεπζε ή ρξέσζε δηνδίσλ (e-tag).
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πώο λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γξαθείν VPTAS ηεο πεξηνρήο ζαο,
κηιήζηε κε ηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό ή επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα:
www.health.vic.gov.au/ruralhealth/vptas/index.htm
Γηα ληόπηνπο αζζελείο
Γηαηίζεληαη πνιιά είδε κεηαθνξάο, όπσο ν Δξπζξόο Σηαπξόο θαη θνηλνηηθνί εζεινληέο.
Παξέρεηαη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα κεηαθνξάο ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θιηληθή αλάγθε. Δάλ
ρξεηάδεζηε βνήζεηα γηα κεηαθνξά, κηιήζηε κε ηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό γηα ην είδνο ηεο
κεηαθνξάο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα ζαο κεηαθέξεη από θαη πξνο ην ξαληεβνύ ζαο. Γηαηίζεληαη
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κε έθηαθηε κεηαθνξά ζε ηαηξείν ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο Υπεξεζίαο Αζζελνθόξσλ Βηθηώξηαο:
www.ambulance.vic.gov.au/Ambulance-Victoria/Other-Services/ClinicTransport-Services.html

Πνηεο είλαη νη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηωλ εηδηθώλ ηαηξείωλ;
Τα πεξηζζόηεξα εηδηθά ηαηξεία είλαη αλνηρηά Γεπηέξα κε Παξαζθεπή 08.30 έσο 16.30 θαη είλαη
θιεηζηά θαηά ηηο δεκόζηεο αξγίεο. Σπγθεθξηκέλα ηαηξεία κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ κηα
ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα ηεο εβδνκάδαο.

Τη ρξεηάδεηαη λα θάλω πξηλ ην ξαληεβνύ κνπ;
Πξηλ ην ξαληεβνύ ζαο, βεβαησζείηε όηη:
λα πάξεηε ηα απνηειέζκαηα νπνησλδήπνηε εμεηάζεσλ γηα ην ξαληεβνύ ζαο
λα θάλεηε κηα θαηάζηαζε νπνησλδήπνηε θαξκάθσλ ή δηαηξνθηθώλ ζπκπιεξσκάησλ πνπ
παίξλεηε
λα γξάςεηε ηπρόλ απνξίεο πνπ έρεηε γηα ην γηαηξό ζαο (απηό είλαη ζπρλά ρξήζηκν λα ην
θάλεηε από πξηλ).
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Τη πξέπεη λα θάλω ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνύ;
Τελ εκέξα ηνπ ξαληεβνύ ζαο, παξαθαιείζηε λα θέξεηε:
ηελ επηζηνιή ηνπ ξαληεβνύ πνπ ιάβαηε από ην εηδηθό ηαηξείν
νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο αθηηλνγξαθίεο, ηνκνγξαθίεο (αμνληθέο ή ππέξερν), ηα
απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ αίκαηνο ή άιισλ εμεηάζεσλ
ηελ θαηάζηαζε ησλ θαξκάθσλ πνπ παίξλεηε ηώξα
ηελ θάξηα ζαο Medicare, ηε ζπληαμηνδνηηθή ζαο θάξηα (αλ έρεηε) θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο
θάξηεο κεηώζεσλ πνπ έρεηε
ηε δηεύζπλζε θαη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο γηαηξνύ
νπνηαδήπνηε θάξκαθα ή δηαηξνθηθά ζπκπιεξώκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηείηε θαηά ηελ
επίζθεςή ζαο
παηρλίδηα ή βηβιία γηα παηδηά πνπ έξρνληαη καδί ζαο ζην ηαηξείν.
Πνιιά λνζνθνκεία έρνπλ θαθεηεξίεο ή κεραλέο αλαςπθηηθώλ/ζλαθ, αιιά αλ
ζέιεηε κπνξείηε λα θέξεηε ην δηθό ζαο θαγεηό.
Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά όιεο ηηο επηζηνιέο πνπ ιάβαηε από ην
εηδηθό ηαηξείν πνπ αθνξνύλ ην ξαληεβνύ ζαο θαη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεηάδεηαη
λα θέξεηε ζην ξαληεβνύ ζαο.

Θα πξέπεη λα έρω θάπνηνλ καδί κνπ ζην ξαληεβνύ ζην εηδηθό
ηαηξείν;
Δίζηε εππξόζδεθηνη λα έξζεηε ζην ξαληεβνύ ζην εηδηθό ηαηξείν καδί κε θάπνην θίιν, ζπγγελή
ή θξνληηζηή.
Αλ ρξεηάδεζηε θάπνηνλ λα ζαο θξνληίδεη ζην ζπίηη, είλαη ζεκαληηθό γηα απηόλ ηνλ θξνληηζηή
λα έξζεη καδί ζαο ζην ξαληεβνύ.
Αλ ζαο θξνληίδνπλ ζε γεξνθνκείν, είλαη πξνηηκόηεξν λα έξζεη καδί ζαο ζην ξαληεβνύ ζην
εηδηθό ηαηξείν θάπνηνο ππάιιεινο ηνπ γεξνθνκείνπ.

Δηαηίζεηαη ρώξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ;
Φώξνη απνβίβαζεο θαη επηβίβαζεο αζζελώλ ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζηα εηδηθά ηαηξεία. Η
ππεξεζία πγείαο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζαο δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήηνπ
θαη ηηο ρξεώζεηο ζηάζκεπζεο.

Page 5

Department of Health

Τη πξέπεη λα θάλω όηαλ θηάζω ζην εηδηθό ηαηξείν;
Όηαλ θηάζεηε, πεγαίλεηε ζην γξαθείν ππνδνρήο (ξεζεςηόλ). Τν πξνζσπηθό ζα ειέγμεη ηα
ζηνηρεία ζαο θαη κπνξεί λα ζαο δεηήζεη λα δεη ηελ θάξηα ζαο Medicare ή ζύληαμεο. Μεηά ζα
ζαο θαηεπζύλεη ζην ρώξν αλακνλήο ηνπ ηαηξείνπ ζαο.

Πόζε ώξα ζα δηαξθέζεη ην ξαληεβνύ κνπ;
Σπληζηάηαη λα δώζεηε κέρξη δύν ώξεο πεξηζώξην γηα ην ξαληεβνύ ζαο. Σε όινπο ηνπο
αζζελείο δίλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ώξα ξαληεβνύ. Μπνξεί λα ππάξρεη πάλσ από έλαο
αζζελήο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ώξα ξαληεβνύ επεηδή ζα ππάξρεη πάλσ από έλαο ππάιιεινο
πνπ ζα εξγάδεηαη ζην ηαηξείν εθείλε ηελ ώξα.
Παξόιν πνπ ηα ξαληεβνύ είλαη θιεηζκέλα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ώξα, κπνξεί λα ππάξμνπλ
θαζπζηεξήζεηο. Τν πξνζσπηθό κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη επεηδή ρξεηάδεηαη λα ζπδεηήζεη
πνιύπινθε ζεξαπεία ή δηάγλσζε κε ηνλ αζζελή, ή κπνξεί λα ρξεηάδνληαη επεηγόλησο ζε
άιια ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Αλ ζπκβεί θάπνηα θαζπζηέξεζε, ην πξνζσπηθό ηνπ ηαηξείνπ
ζα ζαο θξαηεί ελήκεξνπο. Μπνξεί λα θαλνληζηεί άιιν ξαληεβνύ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
κπνξείηε λα πεξηκέλεηε γηα ην ξαληεβνύ ζαο.
Καλνλίζηε λα έξζεηε δέθα ιεπηά πξηλ ηε ζπγθεθξηκέλε ώξα ηνπ ξαληεβνύ ζαο γηα λα ππάξρεη
ρξόλνο λα ζπκπιεξσζνύλ νπνηαδήπνηε αλαγθαία ραξηηά, εηδηθά ζην πξώην ξαληεβνύ ζαο.

Θα κε δνπλ θνηηεηέο;
Τνπο αζζελείο κπνξεί λα ηνπο δνπλ επαγγεικαηίεο πγείαο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θνηηεηώλ παξαταηξηθώλ ππεξεζηώλ, λνζειεπηηθήο θαη ηαηξηθήο πνπ
βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Τα δεκόζηα λνζνθνκεία είλαη
εθπαηδεπηηθά λνζνθνκεία θαη ζθνπόο είλαη όηη νη θνηηεηέο λα έρνπλ επαθή κε ηνπο αζζελείο
γηα λα απμήζνπλ ηηο θιηληθέο γλώζεηο ηνπο. Όκσο, είλαη δηθαίσκά ζαο λα αξλεζείηε λα ζαο δεη
θνηηεηήο.
Ο γηαηξόο ζαο ζα πξέπεη λα ζαο ζπζηήζεη κε ην πξνζσπηθό απηό. Αλ δελ ζέιεηε λα ππάξρεη
άιιν πξνζσπηθό ζηελ επίζθεςή ζαο ελεκεξώζηε ην γηαηξό. Απηό δελ ζα επεξεάζεη ηελ
πεξίζαιςή ζαο κε θαλέλαλ ηξόπν.

Μπνξώ λα θάλω εξωηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξαληεβνύ;
Δάλ δελ θαηαιαβαίλεηε θάηη πνπ ζπδεηάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξαληεβνύ ζαο, δεηήζηε λα
ζαο ην εμεγήζνπλ πάιη. Μπνξείηε λα θάλεηε εξσηήζεηο ζην γηαηξό, λνζνθόκν, ή πξνζσπηθό
παξαταηξηθώλ ππεξεζηώλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή.

Τη γίλεηαη αλ ρξεηάδνκαη ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό;
Θα πξέπεη λα ξσηήζεηε ην γηαηξό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξαληεβνύ ζαο αλ ρξεηάδεζηε ηαηξηθό
πηζηνπνηεηηθό.
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Πόζεο θνξέο ζα ρξεηαζηεί λα πεγαίλω ζην εηδηθό ηαηξείν;
Ο αξηζκόο ησλ ξαληεβνύ πνπ ζα ρξεηαζηείηε ζα εμαξηεζεί από ηελ αηηία ηεο παξαπνκπήο
ζαο. Οη ππεξεζίεο εηδηθώλ ηαηξείσλ ζπλήζσο παξέρνληαη κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
ρξεηάδεζηε ηελ εηδηθή πεξίζαιςε ή ηε γλώκε ελόο εηδηθνύ γηαηξνύ. Ο γηαηξόο πνπ βιέπεηε
ζην ηαηξείν ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο πόζεο θνξέο ζα ρξεηαζηεί λα έξζεηε ζην ηαηξείν.
Μπνξεί λα ζαο ζηείινπλ γηα ηαηξηθή παξαθνινύζεζε πίζσ ζηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό ή
άιιε θνηλνηηθή ππεξεζία όηαλ δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα έξρεζηε ζην εηδηθό ηαηξείν. Θα ζηαιεί
κηα επηζηνιή ζηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό ή άιιν θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηε
θξνληίδα πνπ ιάβαηε ζην εηδηθό ηαηξείν.

Γηα πόζν δηάζηεκα ηζρύεη ην παξαπεκπηηθό κνπ ζην εηδηθό
ηαηξείν;
Τν παξαπεκπηηθό ζαο ζην εηδηθό ηαηξείν κπνξεί λα κελ ηζρύεη επ’ αόξηζην θαη ην πξνζσπηθό
ηνπ εηδηθνύ ηαηξείνπ κπνξεί λα ζαο δεηήζεη λα πάηε πίζσ ζηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό ή
παξαπέκπνληα εηδηθό ηαηξό γηα λα αλαλεώζεη ην παξαπεκπηηθό ζαο.

Τη γίλεηαη αλ δελ έρω νηθνγελεηαθό γηαηξό;
Όινη νη αζζελείο παξνηξύλνληαη λα έρνπλ νηθνγελεηαθό γηαηξό. Δλώ νη εηδηθνί αζρνινύληαη κ’
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο πγείαο ζαο, ζπλήζσο γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα,
είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη γηα όιεο ηηο αλάγθεο πγείαο ζαο.
Ο νηθνγελεηαθόο γηαηξόο είλαη ζπλήζσο ην πξώην άηνκν πνπ βιέπεηε όηαλ ζέιεηε βνήζεηα ή
ζπκβνπιέο γηα κηα ηαηξηθή πάζεζε θαη είλαη ην άηνκν πνπ ζα ζαο βνεζήζεη γηα λα
δηαρεηξηζηείηε ηελ πγεία ζαο όηαλ είηε δελ ρξεηάδεζηε πιένλ εηδηθή πεξίζαιςε ή ζην
κεζνδηάζηεκα κεηαμύ ησλ επηζθέςεσλ ζε έλαλ εηδηθό. Απηό κπνξεί λα είλαη πνιύ ζεκαληηθό
γηα λα ζαο βνεζήζεη λα παξακείλεηε θαιά θαη λα δηαζθαιίζεηε όηη νπνηαδήπνηε λέα
πξνβιήκαηα πγείαο ή επηπινθέο εληνπίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.

Τη ζα πξέπεη λα θάλω εάλ έρω πξνβιήκαηα κε ηελ εμππεξέηεζε
ζην εηδηθό ηαηξείν;
Μπνξείηε λα εθθέξεηε ηε γλώκε ζαο γηα ηε θξνληίδα ή ηελ εμππεξέηεζε πνπ ιακβάλεηε ζε
νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ. Απηό κπνξεί λα είλαη ππό ηε κνξθή θηινθξόλεζεο ή
παξαπόλνπ.
Κάζε δεκόζην λνζνθνκείν ηεο Βηθηώξηαο έρεη αληηπξόζσπν αζζελώλ θαη ε ππεξεζία πγείαο
κπνξεί λα ζαο δώζεη ην όλνκα θαη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ. Απηό ζα είλαη ην άηνκν
επηθνηλσλίαο ζαο εάλ έρεηε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ή θηινθξνλήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε
πνπ ιάβαηε ζην λνζνθνκείν. Ο αληηπξόζσπνο αζζελώλ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ζαο γηα λα βξεη
κηα ιύζε ζε νπνηνδήπνηε παξάπνλν, ή, εάλ είλαη αλαγθαίν, λα δηεξεπλήζεη ην ζέκα
πεξαηηέξσ.
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Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ζαο σο αζζελήο, κπνξείηε λα
επηζθεθζείηε ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα γηα ηνλ Καηαζηαηηθό Φάξηε Αζζελώλ Γεκόζησλ
Ννζνθνκείσλ Βηθηώξηαο:
www.health.vic.gov.au/patientcharter/patient

Τη ζα πξέπεη λα θάλω εάλ ρξεηάδνκαη ζπκπιεξωκαηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ηα εηδηθά
ηαηξεία;
Μπορείηε να επικοινωνήζεηε με ηο προζωπικό ηοσ ειδικού ιαηρείοσ μέζω ηοσ
ηηλεθωνικού κένηροσ ηοσ νοζοκομείοσ ή απεσθείας ζηον αριθμό ηηλεθώνοσ
ποσ αναθέρεηαι ζηην επιζηολή ποσ λάβαηε από ηο ειδικό ιαηρείο.
Πιε ξ ν θ ν ξί ε ο γη α ηηο π πε ξεζ ίε ο εη δη θ ώλ η α η ξεί σλ δ η αηί ζ ε λη α η ε πί ζε ο α πό ηη ο
ζ π γθε θξη κέ λε ο π γεην λν κ η θέ ο π πε ξε ζί εο ζ ηη ο ηζ ην ζ ε ιί δε ο η ν π ο. Μη α ιί ζη α η σλ
η ζη ν ζε ιίδ σλ η σλ π γε ην λν κ η θώλ π πε ξεζ η ώλ π πά ξρε η ζ ην :
w w w .he alth . vic . go v .au/ ho spi tals /inde x
Τ ν Υπν π ξ γεί ν Υγεία ο θα η νη δ εκ ό ζηε ο π γεη ν λν κ η θέ ο π πε ξε ζ ίε ο Βη θη ώξη α ο
έ ρν π λ α λα ιά β ε η κ ηα ζ εη ξά πξση νβ ν πιη ώλ σο κ έ ξν ο η ε ο Σ η ξαη ε γη θή ο
Β ε ιηί σζε ο θαη Κ αηλν η ν κ ία ο Δη δη θώλ Ι α η ξεί σλ. Πξν ζ σπηθό α πό ηη ο δ εκ ό ζηεο
π γεη ν λν κ η θέ ο π πε ξε ζ ίε ο θαη η η ο ζ π κβ νπ ιε πη η θέ ο ν κά δ ε ο θα η α λα ιση ώλ έ ρν π λ
δ ώζ εη ζη νη ρεί α γη α η ε λ ε κ πεη ξί α η σλ θα η α λα ιση ώλ ζ η α εηδ η θά η αη ξεί α η σλ
δ ε κ όζη σλ λν ζ ν θν κ ε ί σλ η ε ο Β η θη ώξη α ο.
Έρν π λ α λα πη π ρζ ε ί α πα λη ή ζ εη ο ζ ε ζ π ρλά η η ζ έκ ε λε ο ε ξσηή ζ εη ο γη α η ε
β ε ιηί σζε η σλ ε κ πεη ξη ώλ η σλ α ζ ζ ε λώλ θα η η ε ο ε πη θνη λσλί α ο κ ε ηα μ ύ η σλ
ε ηδ η θώλ η αη ξεί σλ, θα η α λα ιση ώλ θα η η αη ξώλ γε λη θή ο η αη ξηθή ο (ν η θν γε λε η α θνί
γη α ηξ νί ).
Ο η α πα λη ή ζ εη ο α λα πη ύ ρζ ε θα λ α πό η ν Υπν π ξγε ίν Υγε ία ο θα η ό πη λ
δ η αβ ν π ιε ύ ζε σλ κ ε α λη η πξν ζ ώπν π ο δηά θ ν ξσλ ε λδ η α θ ε ξνκ έ λσλ κ ε ξώλ,
ζ π κ πε ξη ιακ β α λν κέλσ λ η ε ο δ ην ί θε ζ ε ο η σλ π γε ην λν κ η θώλ π πε ξε ζη ώλ, γηα η ξ ώλ
θα η θαη α λα ιση ώλ.
Γη α πε ξ ηζ ζ όη ε ξε ο πιε ξν θ νξίε ο ζ ρε ηηθά κ ε η α ε ηδη θά η α ηξε ί α κ πνξεί ηε λα
ε πη ζ θε θ ζεί ηε ηε λ ηζ η ν ζε ιί δ α :
www. h e a lt h . vic . go v. a u / o u tp a t ien t s
Δ λε κ έ ξ σζ ε Ι ν ύ λη νο 2 0 10
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