Greek

Καλεστε μας για να δουμε πως
μπορουμε να σας υποστηριξουμε να
μεινετε στο σπιτι σας και να φροντιζετε
για την οικογενοια σας.
Τηλεφωνο επικοινωνιαs:
8341 0401

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αφωσιωμενοι Στην Υγιη Γηρανση
Η φροντιδα στο σπιτι (PHC) ειναι ενα
περιβαλλον προαγωγης της υγειας που
καθοδηγειται απο τον Παγκοσμιο
Οπγανισμο Υγειας (WHO).
Το πρωσοπικο της ομαδας μας αναγωριζει
οτι η υγιης ηλικια για τους ηλικιωμενους
ειναι ενα βασικο ανθρωπινο δικαιωμα
ανεξαρτητα απο το ποσο αδυναμο ειναι . Οι
βασικες αναγκες των ηλικιωμενων
περιλαμβανουν την επιλογη και τον ελεγχο
ανεξαρτησιας και εθεξιας.
Η φροντιδα στο σπιτι δημιουργει ενα
υποστηρικτικο περιβαλλον για την
προσβαση στις υπερισιες για υγιη γηρανση,
διευκοληνονταs την προσβαση σε υπηρεσιεs
για την καλη διαβιωση των υπερεσιων που
προσφερουμε αμεσα η εμμεσα μεσω της
συνεργασιας μας με αλλες συμμαχικες
υπηρεσιες υγειας για να δωσουμε τη
δυνατωτητα στους πελατες να εποιλεξουν.

Serbian Community Welfare Association of SA Inc

Στοιχεια επικοινωνιαs:
Pennwood Home Care
19 Windsor Avenue
Pennington SA 5013
Mobile: 0428 043 133
P: (08) 8341 0401
F: (08) 8341 0775
Email: homeservices@pennwood.org.au
Web: www.pennwood.org.au
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
ΒΡΑΧΟΠΡΟΘΕΣΜΑ Η ΣΥΝΕΧΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ

καθημερινα
εβδομαδιαια
μηνιαιος
ενιοτε
μετα απο μια παραμονη στο
νοσοκομειο η ασθενεια

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ενα πακετο φροντιδας κατ οικον ειναι δεσμη
υπερισιων. Προσαμοσμενη στιs αναγκες των
καταναλωτων.Το πακετο συντονιζεται απο
εναν φορεα παροχης φροντιδαs κατ οικον με
την χρηματοδοτηση που παρεχεται απο την
Αυστραλιανη Κυβερνηση.
Μπορουμε να παρεχουμε βοηθεια
 Καθαρησμο σπιτιου (ξεσκονησμα,
σκουπισμα, αλλαζουμε τα σεντονια στα
κρεβατια σας)
 Πληντηριο ( πλενουμε τα ρουχα σας)
 Μαγειρευουμε τα γευματα σας
 Προσβαση στην παραγγελια και
παραδοση γευματων
 Βοηθεια με τα ψωνια η τα ραντεβου σας
 Βοηθηματα κοινητικοτητας
 Βοηθεια στον κηπο
 Μικρες μετατροπες ( τοποθετηση
χοιραγων στο μπανιο η τουαλετα)
 Πληροφορειες σε επαγγελματιες
γιατρους η κεντρα υγειας
(φυσικοθεραπεια, ψυχοθεραπεια) και
αλλες χρονιεες ασθενειες
Για να αποκτησετε προσβαση σε ενα πακετο
φροντιδας στο σπιτι, καλεστε την υπευθηνη
Co-ordinator στο 0428 043 133 και θα σας
βοηθησει σε αυτη τη διαδικασια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚES ΣΥΝΔΕΣΕΙS
Το Πρωσοπικο του Pennwood μπορει να
βοηθησει τους πελατες του να προετοιμασουν
το γευμα της επιλογης τους, αν χρειαστει οι
πελατες μας μπορουν επισης να επιλεξουν την
εγκαταστση μας στο Pennington για να μας
συναντισετε για το πολυπολιτισμικο μας μενου
και αλλους εορτασμους η απλως να περασετε
λιγο χρονο για να φτιξετε νεους φιλους η να
προσελκυσετε παλιους φιλους.

Σαρμαδεs
Cabbage Rolls

ΑΜΟΙΒΕS
Αυτη η αρχικη διαβουλευση με τον
συντονιστη των οικιακων υπερεσιων ειναι
δωρεαν.
Ο συντονιστης θα επισκεφθει το σπιτι σας και
θα διαπραγματευτει προγραμμα βοηθειας
και θα συζητησει σχετικα εξοδα.
Θα σας παρασχεθουν προσθετες
πληροφοριες σχετικα με τις τρεχουσες
αιτησεις για οικιακη φροντιδα, για
κυβερνιτικη χρηματοδοτηση και αλλες
κοινοτικες υποστιριξεις για να βοηθηθητε με
τη μακροχρονια φροντιδα για ηλικιωμενους
που επιθυμουν να παραμεινουν στο σπιτι
τους οσο το δυνατον περισσοτερο.

Παρακαλω επισκεφθειτε την ιστοσελιδα:
Λαζανια
Lasange

www.pennwood.org.au
Για περισσοτερες πληροφοριες για το
Pennwood.

Irish
Corned Silverside

Για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα με τις
υπερισιες στο σπιτι ειναι διαθεσιμες στο
http://www.myagedcare.gov.au

