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Οι ηλικιωμένοι στην κοινωνία μας
μπορούν να απολαμβάνουν μια
εμπλουτισμένη σε ποιότητα και
νόημα ζωή. Στην κοινωνία μας η
υγεία τους και η ευημερία τους
είναι θεμελιώδους σημασίας,
γιατί οι ηλικιωμένοι κουβαλούν
μια κληρονομιά της ιστορίας με
τις εμπειρίες συμμετοχής που
είχαν σ’αυτήν. Οι γονείς μας και
οι πρόγονοί μας μπορούν να
επηρεάσουν τις αξίες κάθε γενιάς
με το να μοιράζονται μαζί τους
τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες
τους. Εντούτοις η σωφροσύνη
που απέκτησαν, σε προχωρημένη
ηλικία καμιά φορά μπορεί να
επηρεασθεί από την μοναξιά και
την κατάθλιψη που οφείλεται σε
παράγοντες όπως η απώλεια της
ανεξαρτησίας και η αυξανόμενη
εξάρτηση από άλλους.
Αυτό το φυλλάδιο σκοπό έχει
την παροχή πληροφοριών για
μερικούς τρόπους με τους οποίους
μπορούν να γίνουν αντιληπτές
δυσκολίες στην υγεία και ευημερία
των ηλικιωμένων στην κοινωνία
μας.

Προσφέρει πρακτικές συμβουλές
στους ηλικιωμένους και στα
αγαπημένα τους πρόσωπα
για τον καλύτερο τρόπο να
αντιπαρέλθουν τα εμπόδια σε
μια καλή υγεία και ευημερία στα
υστερνά χρόνια της ζωής που είναι
η μοναξιά, η απομόνωση και η
κατάθλιψη.
Θα σας πούμε την ιστορία
της Άννας και του Κώστα δυο
ηλικιωμένων ανθρώπων που
ξεπέρασαν τη μοναξιά την
απομόνωση και την κατάθλιψη
κάνοντας ορισμένα ενεργά
βήματα για να καλυτερέψουν τη
ζωή τους.
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Η ΑΝΝΑ
Η Άννα είναι 75 ετών και ήλθε στην
Αυστραλία από την Ελλάδα πριν από
55 χρόνια. Είναι μια καλή νοικοκυρά
και διατηρεί ένα συγυρισμένο
σπίτι. Πριν από 2 χρόνια ο άντρας
της ο Γιώργος απεβίωσε. Από
εκείνο τον καιρό η Άννα νιώθει λίγο
χαμένη. Ο Γιώργος και η Άννα ήταν
παντρεμένοι 55 χρόνια και τώρα
που αυτός έφυγε, η Άννα αισθάνεται
αρκετά μόνη. Οι τρεις κόρες της
Άννας είναι πολύ απασχολημένες
λόγω των εργασιακών τους
υποχρεώσεων και η Άννα δεν τις
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βλέπει όσο συχνά θα ήθελε.
Η Άννα έχει καινούριους γείτονες
αλλά δεν μιλούν Ελληνικά. Η Άννα
δεν αισθάνεται σιγουριά όταν
μιλάει Αγγλικά και μερικές φορές η
Άννα δεν θα μιλήσει με κανένα για
πολλές ημέρες. Παρόλο που η Άννα
προσπαθεί να κρατάει το σπίτι της
συγυρισμένο τα αρθριτικά της την
ενοχλούν λίγο και το βρίσκει όλο
και πιο δύσκολο, να φέρει εις πέρας
όλες τις δουλειές του σπιτιού όπως
είχε συνηθίσει να κάνει.

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να
αισθάνονται ανησυχία (αγωνία)
όταν βρεθούν μόνοι. Όταν είναι
νέοι μπορεί να αισθάνονται
περισσότερη σιγουριά να
προχωρήσουν μόνοι τους. Ακόμη
και όταν ορισμένα άτομα έχουν
ζήσει στην Αυστραλία για πολύ
καιρό, ξεχνάν τις σωστές λέξεις
πού πρέπει να χρησιμοποιήσουν
όταν συνομιλούν με άλλους, εάν
δεν μιλούν Αγγλικά πολύ συχνά.
Οπωσδήποτε, τα εμπόδια της
γλώσσας δεν είναι ο μόνος
λόγος που οι άνθρωποι μπορεί
να αισθάνονται μοναξιά και
απομόνωση. Άλλοι λόγοι μπορεί
να συμπεριλαμβάνουν φόβο
για τις αλλαγές σήμερα στην
κοινωνία ή δυσκολίες όταν φτάσει
κανείς στη συνταξιοδότηση.
Φόβοι για εγκλήματα που
σχετίζονται με ανθρώπους είναι
συχνά παραφουσκωμένα από
τα μέσα πληροφοριών και στην
πραγματικότητα δεν συμβαίνουν
τόσο πολύ όσο τα παρουσιάζουν
τα μέσα πληροφόρησης .

Αποχώρηση με σύνταξη από την
εργασία μπορεί να είναι δύσκολη,
ιδιαίτερα για ηλικιωμένους.
Εργάζονταν σκληρά όλη τους
τη ζωή και δεν ξέρουν πώς να
περάσουν την ώρα τους τώρα
που αποχώρησαν από τη δουλειά
τους. Τους λείπει η συντροφιά
των φίλων τους από τη δουλειά
και τους λείπουν τα χρήματα
που είχαν μάθει να κερδίζουν.
Επίσης η αίσθηση για το πόσο
σημαντικοί ήταν σαν οικονομικοί
προμηθευτές που έφερναν το
ψωμί της οικογένειας, μπορεί να
επηρεάσει την αυτοεκτίμησή τους.
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Ο ΚΩΣΤΑΣ
Ο Κώστας είναι 69 ετών και
κατάγεται από την Πελοπόννησο.
Ήλθε στην Αυστραλία με την
οικογένειά του πριν από 40 χρόνια.
Ο Κώστας εργαζόταν σε ένα τοπικό
εργοστάσιο για 36 χρόνια και όταν η
εταιρία του ανακοίνωσε ότι έπρεπε
να αποχωρήσει σε σύνταξη σε
ηλικία 65 ετών δυσαρεστήθηκε. Δεν
είχε αποταμιεύσει πολλά χρήματα
για τη συντάξιμη ηλικία.
Οι συνάδελφοι του Κώστα στη
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δουλειά ήταν κι αυτοί Έλληνες
και δεν υπήρχε πρόβλημα
συνεννοήσεως. Τώρα στη σύνταξη
ο Κώστας δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει
πολύ χρόνο διαθέσιμο και επίσης
χρειάστηκε να ζητήσει χρήματα
από τα παιδιά του γιατί η σύνταξη
δεν πληρώνει πολλά. Του Κώστα
του λείπουν επίσης και οι φίλοι του
και το βρίσκει δύσκολο να κάνει
καινούριους φίλους που να μιλούν
Ελληνικά.

Η απομόνωση και μοναξιά που
αισθάνονται οι ηλικιωμένοι
μπορεί να οδηγήσουν σε
μεγαλύτερα προβλήματα αν
δεν αντιμετωπισθούν σωστά
και δεν βρεθεί λύση γι’ αυτά. Η
απομόνωση μπορεί να έχει πολλές
μορφές και συμπεριλαμβάνει
πολιτιστική απομόνωση. Αυτή
μπορεί να επηρεάζει ηλικιωμένους
με διαφορετικό γλωσσικό και
πολιτιστικό παρελθόν λόγω της
απώλειας ή των περιορισμένων
ικανοτήτων χρήσεως της Αγγλικής
γλώσσας και διαφορετικών
συνηθειών.

Η ΑΝΝΑ
Η Άννα άρχισε να αισθάνεται πολύ
μόνη και απομονωμένη στο σπίτι
της. Δεν είχε κανένα να συνομιλήσει,
μερικές φορές πολύ φοβόταν να
βγει και από το σπίτι της. Άρχισε
να αισθάνεται οργή και δυσφορία
για τον μακαρίτη τον άντρα της
που την άφησε μόνη της και συχνά
έπιασε τον εαυτό της να μιλάει στη
φωτογραφία του και να νομίζει πως
αυτός την καταλάβαινε και άκουγε
τον πόνο της. Είχε την αίσθηση πως
ο πόνος δεν θα έφευγε ποτέ!
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Ο ΚΩΣΤΑΣ
Η σύζυγος του Κώστα άρχισε να
του παραπονιέται ότι ήταν πολύ
ακατάστατος στο σπίτι και δεν τη
βοηθούσε να διατηρήσει το σπίτι
συγυρισμένο.
Της άρεσε να πηγαίνει έξω για ψώνια
με τις κόρες τους και ο Κώστας δεν
είχε πού να πάει. Μετά από λίγο
ο Κώστας άρχισε να αισθάνεται
κατάθλιψη και το έριξε στο πιοτό.
Αυτό εξόργισε πολύ τη σύζυγό του.
Άρχισαν να μαλώνουν συχνά και ο
Κώστας άρχισε να αισθάνεται πολύ
απελπισμένος.
Μέχρι που σκεπτόταν πως θα ήταν
καλύτερα να είχε πεθάνει.
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Είναι πολλοί παράγοντες που
συμβάλλουν στην αίσθηση της
κατάθλιψης και της μοναξιάς
που μερικοί ηλικιωμένοι
μπορεί να αισθάνονται από
καιρού εις καιρό. Σ’ αυτούς
περιλαμβάνονται :
•

Όταν αντιπαρέρχονται μιαν
απώλεια-την απώλεια ενός
συζύγου ή την απώλεια μιας
φιλίας.

•

Απόσυρση (συνταξιοδότηση)μπορεί να υπάρξουν
δυσκολίες προσαρμογής με
τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.

•

Απώλεια ανεξαρτησίαςΔυσκολία να αποδεχθεί να
εξαρτάται από άλλους.

•

Προβλήματα υγείας,
οικονομικά ή οικογενειακά.

•

Γλωσσικά ή πολιτιστικά
εμπόδια: Τα εγγόνια μπορούν
ή δεν μιλούν τη γλώσσα
του παππού και της γιαγιάς
που θα μπορούσε να
δημιουργήσει γλωσσικά ή
πολιτιστικά εμπόδια.

•

Αίσθηση σταθερής
σχέσης (έλξη)

Η Αυστραλιανή κουλτούρα μπορεί
να εκληφθεί ως διαφορετική
από αυτή που είχε κάποιος στην
πατρίδα του. Μερικά άτομα
που ήλθαν εδώ σε νεαρή ηλικία
μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν
χάσει το αίσθημα πως ανήκουν
κάπου- ίσως αισθάνονται ότι δεν
ανήκουν στην Αυστραλία και
επίσης μπορεί να αισθάνονται
πως δεν ανήκουν στη χώρα από
την οποία προήλθαν. Τα παιδιά
μεγαλώνουν και μαθαίνουν να
είναι ανεξάρτητα και συχνά οι
γεροντότεροι και ιδιαίτερα αυτοί
που δοκίμασαν πολλές δυσκολίες
για να μεταναστεύσουν στην
Αυστραλία ίσως αισθάνονται ότι
δεν τους εκτιμούν ή δεν τους
σέβονται πλέον. Τα παιδιά τους
έχουν διαφορετικές αξίες και οι
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γονείς μπορεί να νομίζουν πως δεν
τους εκτιμούν πια. Μερικές φορές
μέλη της οικογένειας μπορεί
να αισθάνονται ότι αγωνίζονται
με τα δικά τους προβλήματαγια παράδειγμα οικονομικά
ή προβλήματα εργασίας.
Συχνά υπάρχει η αίσθηση
πως απλά δεν υπάρχει πολύς
χρόνος διαθέσιμος για να τον
αφιερώσουν στους ηλικιωμένους
συγγενείς τους. Μερικές φορές
τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν
πως πρέπει να είναι περισσότερο
συναισθηματικ οί, υπομονετικοί
και παρατηρητικοί με τους γονείς
τους, παππούδες ή γιαγιάδες ως
προς τις ανάγκες τους. Πρέπει να
τους παραστέκονται και να τους
ακούν με προσοχή, ακόμη και
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όταν δεν συμφωνούν πάντα με
τη γνώμη τους. Εάν το αίσθημα
της μοναξιάς, κατάθλιψης και
απομόνωσης δεν υποχωρεί τα
μέλη της οικογένειας πρέπει να
σκεφθούν να ζητήσουν θεραπεία
για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο ΚΩΣΤΑΣ
Ο Κώστας δεν αισθανόταν πως
μια επίσκεψη στο γιατρό θα
βοηθούσε. Σκεπτόταν πως η ζωή
του είχε ήδη τελειώσει.
Άτομα ηλικιωμένα που μπορεί να
αισθάνονται κατάθλιψη, αγωνία
ή μοναξιά θα πρέπει να κάνουν
προσπάθεια να μιλήσουν σχετικά

πως αισθάνονται με μέλη της
οικογένειάς τους ή φίλους τους.
Από την άλλη μεριά τα μέλη της
οικογένειας πρέπει να θυμούνται
πως οι ηλικιωμένοι μπορεί να μη
θέλουν να ζητήσουν βοήθεια γιατί
αισθάνονται πως γίνονται βάρος.
Ίσως χρειαστεί η οικογένεια να
κάνει τα πρώτα βήματα και να
πάρει πληροφορίες για ομάδες
υποστήριξης για λογαριασμό
των αγαπημένων τους. Είναι
σημαντικό για τα μέλη της
οικογένειας να αναγνωρίσουν ότι
οι γονείς τους μπορεί να πάσχουν
από μελαγχολία και να μην το
βλέπουν σαν κανονικό μέρος των
γηρατειών.
Ο ιερέας της ενορίας ή ένας από
τους κοινοτικούς λειτουργούς
μπορεί να είναι εις θέση να
βοηθήσει-υπάρχουν τώρα

πολλοί κοινοτικοί λειτουργοί που
μιλούν εκτός από Αγγλικά και
άλλες γλώσσες ,και έτσι τα πιο
πολλά άτομα στην κοινωνία μας
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια
και να μιλήσουν στη δική τους
γλώσσα. Επίσης οι δίγλωσσοι
και διπολιτισμικοί κοινοτικοί
λειτουργοί καταλαβαίνουν εκτός
από τη γλώσσα, τις ανάγκες
της κάθε κουλτούρας. Παρόλο
που κάποιο άτομο που ζητάει
βοήθεια μπορεί να μην αισθάνεται
άνετα στην αρχή να μιλήσει με
έναν άγνωστο, είναι χρήσιμο
να καταλάβετε πως αυτοί οι
άνθρωποι είναι επαγγελματίες και
όλες οι πληροφορίες κρατούνται
μυστικές. Δεν θα πρέπει να
ντρεπόμαστε εάν χρειάζεται να
ζητήσουμε μια μικρή βοήθεια
κάπου-κάπου.
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Για ηλικιωμένα μέλη της
οικογένειας που υποφέρουν
από άσχημη φυσιολογική
υγεία, υπάρχουν επίσης πολλές
ειδικές υπηρεσίες «φροντίδας
ηλικιωμένων» και ειδικοί
λειτουργοί υγείας.
Αυτές οι τοπικές υπηρεσίες
βοηθούν στην οργάνωση
τοπικών ομάδων, συγκοινωνία
ή μεταφορικά μέσα όπως
αναπηρικά καροτσάκια κλπ. Στα
τοπικά κοινοτικά κέντρα υγείας
εργάζονται άτομα που μιλούν
πολλές γλώσσες ή χρησιμοποιούν
την υπηρεσία διερμηνέων. Αυτές
οι εξυπηρετήσεις είναι δωρεάν.
Το τοπικό σας νοσοκομείο,
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το κοινοτικό κέντρο υγείας,
τα μεταναστευτικά κέντρα
εξυπηρέτησης ή ο τοπικός γιατρός
μπορούν να σας φέρουν σε επαφή
με αυτές τις υπηρεσίες. Μπορούν
να κανονίσουν για ένα ειδικό ή μια
νοσοκόμα να σας επισκεφθεί στο
σπίτι και να σας βοηθήσουν για
καλύτερη πρόσβαση σε φροντίδα
και υποστήριξη που αρμόζει στις
ανάγκες σας.

Μερικοί ηλικιωμένοι μπορεί
να διστάζουν να μιλήσουν
με γιατρούς ή ειδικούς για τη
φροντίδα υγείας γιατί φοβούνται
ότι θα τους πουν πως πρέπει
να πάνε σε γηριατρείο. Πολλές
φορές θέλουν να παραμείνουν
στο σπίτι τους. Παρόλα αυτά
πολλές από αυτές τις υπηρεσίες

προσφέρουν βοήθεια στον κόσμο
όπως διανομή φαγητού στο
σπίτι ή να κάνουν μετατροπές
στην κατοικία κατασκευάζοντας
κεκλιμένο επίπεδο για πιο εύκολη
διακίνηση. Επίσης μπορεί να
υπάρχει βοήθεια για τις δουλειές
του σπιτιού για ανακούφιση μελών
της οικογένειας.
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Υπάρχουν πολλές πρακτικές
εφαρμογές που μπορούν να
βοηθήσουν ηλικιωμένα άτομα να
αντιπαρέλθουν τα προβλήματά
τους. Ζητώντας βοήθεια από
φίλους ή την οικογένεια για
πράγματα όπως μεταφορικό μέσο
ή για ψώνια, δυνατόν να βοηθήσει
άτομα που αισθάνονται μονάχοι
ή θλιμμένοι να προσπεράσουν τα
προβλήματά τους.
Βγαίνοντας έξω και συνάπτοντας
καινούριες φιλίες, μπορεί να
αρχίσουν να αισθάνονται τη ζωή
περισσότερο θετική και με νόημα.
Με το να είναι κοινωνικά
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ενεργητικοί, παρόλο που καταρχάς
ίσως να φαίνεται δύσκολο, μπορεί
να βοηθήσει υπερβολικά τα άτομα
αυτά να αισθανθούν καλύτερα.
Κοινωνικές ομάδες μπορούν να
διασκεδάζουν πάρα πολύ μεταξύ
τους, δοκιμάζοντας καινούριες
απασχολήσεις και μεγάλη
ευθυμία. Με το να συμμετέχουν
σε μια ομάδα της ίδιας ηλικίας
με αυτούς και να λαβαίνουν
μέρος σε ευχάριστες ομαδικές
δραστηριότητες, ηλικιωμένα
άτομα μπορεί να αρχίσουν να
αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου
ξανά- δοκιμάζοντας χαρά και
ενθουσιασμό για τη ζωή.

sanji
Ο Κώστας είχε καταντήσει τόσο
μελαγχολικός που δεν μιλούσε σε
κανέναν τώρα πια και έμενε στο
σπίτι όλη την ώρα. Η γυναίκα του
ανησύχησε για αυτόν τόσο πολύ
που αποφάσισε να ιδεί κάποιο
κοινωνικό λειτουργό στο τοπικό
Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεταναστών.
Η κοινωνική λειτουργός της ανέφερε
για μια ειδική ομάδα ανδρών που
συναντιόταν κάθε εβδομάδα στο
κοινοτικό κέντρο της τοπικής
δημαρχίας. Στην πραγματικότητα ο
Κώστας δεν ήθελε να πάει γιατί δεν
μπορούσε να ιδεί πως αυτό θα τον
έκανε να αισθανθεί καλύτερα.
Τελικά ο Κώστας αποφάσισε να
δοκιμάσει την ομάδα αυτή. Με
μεγάλη κατάπληξη είδε ότι πολλοί

από τους άνδρες στην ομάδα ήταν
σαν κι αυτόν και έκανε καινούριους
φίλους. Υπήρχαν πολλά καινούρια
πράγματα να δοκιμάσει ο Κώστας
και άρχισε να μαθαίνει νέες
ενασχολήσεις (χόμπι) όπως να
φτιάχνει ξύλινα παιχνίδια τα οποία
τα πουλούσαν για να βγάλουν
χρήματα για την ομάδα των
ανδρών. Μερικοί από τους άνδρες
της ομάδας έκαναν και εθελοντική
δουλειά στο τοπικό γηριατρείο- ο
Κώστας το δοκίμασε κι αυτό και
απολάμβανε μεγάλη ευχαρίστηση
βοηθώντας άτομα που ήτανε
μονάχοι, αδύναμοι και ασθενείς.
Ο Κώστας αντιλαμβανόταν πώς
αισθάνονταν γιατί ήταν πρόσφατα
που κι αυτός αισθανόταν το ίδιο.
Ένιωσε αναγκαίος και χρήσιμος.
Μετά από μερικούς μήνες, ο
Κώστας έγινε αρχηγός της ομάδας
και υπεύθυνος για την οργάνωση
δραστηριοτήτων της ομάδας. Η
σύζυγός του τώρα παραπονείται ότι
είναι πολύ απασχολημένος και δεν
έχει αρκετό χρόνο μαζί του.
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anna
Η Άννα επήγε στο γιατρό της να της
δώσει φάρμακα για τα αρθριτικά
της αλλά ντρεπόταν να μιλήσει στο
γιατρό για τα αισθήματα μοναξιάς
και μελαγχολίας. Αργότερα ο
γιατρός ανησύχησε γι’ αυτή και
την επισκέφθηκε στο σπίτι της. Ο
γιατρός το έβλεπε ότι ήταν μοναχική
και μελαγχολική γιατί δεν σήκωνε
τα μάτια της να δει ή να μιλήσει
στο γιατρό. Δεν έτρωγε τα σωστά
φαγητά και είχε χάσει πολύ βάρος.
Ο γιατρός τηλεφώνησε στην κόρη
και την παρέπεμψε στην τοπική
Ομάδα Αξιολόγησης Φροντίδας
Ηλικιωμένων. Αυτοί ήλθαν στο
σπίτι της Άννας και της μίλησαν στα
Ελληνικά για το πώς αισθάνεται και
συζήτησαν μαζί της για τρόπους
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που μπορεί να καλυτερέψουν
την κατάστασή της. Η Άννα
στενοχωριόταν γιατί σκεπτόταν
πως ήθελαν να την στείλουν σε
γηριατρείο. Αυτή ήθελε να μείνει στο
σπίτι της.
Η Ομάδα Αξιολόγησης Φροντίδας
Ηλικιωμένων κανόνισαν να φτιάξουν
ένα κεκλιμένο επίπεδο στο σπίτι
της Άννας. Η Άννα συμφώνησε πως
τα κεκλιμένα επίπεδα θα ήταν μια
πολύ καλή ιδέα γιατί ανεβαίνοντας
τη σκάλα συχνά σημαίνει πως η
αρθρίτιδα που έπασχαν τα γόνατά
της μερικές φορές χειροτέρευε. Η
Άννα επίσης λάβαινε στο σπίτι καμιά
φορά και φαγητό και απέκτησε
καινούριους φίλους με τα άτομα που
έκαναν διανομή στα φαγητά.
Η κόρη της Άννας έμαθε για κάποια
κοινωνική ομάδα πολιτών που ήταν

περίπου στην ίδια ηλικία με την Άννα
. Είχαν συναντήσεις κάθε εβδομάδα
στο τοπικό κέντρο Ηλικιωμένων
Πολιτών και μιλούσαν Ελληνικά.
Το κοινοτικό μικρό λεωφορείο την
παίρνει κάθε εβδομάδα και την
μεταφέρει έτσι ώστε η Άννα μπορεί
να συμμετάσχει στις συναντήσεις.
Η Άννα έχει πιάσει πολλές νέες
φιλίες και συζητούν για τη ζωή πίσω
στην Ελλάδα, για την οικογένεια
τους και προσφιλείς αναμνήσεις
από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Οι κοινοτικοί λειτουργοί επίσης

μίλησαν στις κόρες της Άννας για
το πως μπορούν να βοηθήσουν
έχοντας πιο συχνή επαφή με τη
μητέρα τους. Συχνά οι κόρες της εκ
περιτροπής παίρνουν την Άννα έξω
σε ειδικές οικογενειακές εξόδους
μαζί με τα εγγόνια της.
Η Άννα είναι πολύ πιο χαρούμενη
τώρα. Ακόμη έχει μερικές θλιμμένες
σκέψεις καμιά φορά αλλά σκέπτεται
και όλα τα καλά πράγματα στη
ζωή της – την οικογένειά της, τους
νέους φίλους της και τους καλούς
ανθρώπους που την βοηθούν κάθε
εβδομάδα. Δεν είναι μοναχική ή
λυπημένη πια.
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Υπάρχουν πολλοί πόροι βοηθείας
και συμπαράστασης διαθέσιμοι
για τους ηλικιωμένους. Το πιο
σημαντικό είναι να λάβετε τη
σωστή συμπαράσταση και
ενημέρωση και να μη φοβάστε να
ζητήσετε βοήθεια εάν νομίζετε
ότι χρειάζεται για σας ή για τους
αγαπημένους σας.
Ο οικογενειακός γιατρός θα
πρέπει να είναι εις θέση να σας
ενημερώσει για μια ευρεία κλίμακα
οικιακής και κοινοτικής φροντίδας,
εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας
και κοινοτικής πρόνοιας και
υπηρεσίες υποστήριξης για
ηλικιωμένους στην περιφέρειά
σας. Δεν χρειάζεστε παραπομπή
γιατρού (γράμμα) για πρόσβαση
σ’ αυτές τις υπηρεσίες.
Οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει
παραπομπή (συστατική επιστολή)
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ακόμη και σεις ο ίδιος.
Ο τοπικός κοινοτικός λειτουργός
θα μπορεί να σας συμβουλέψει με
περισσότερες πληροφορίες και
μπορείτε να ζητήσετε κάποιον που
μιλάει τη γλώσσα που προτιμάτε.
Εάν θέλετε περισσότερες
πληροφορίες για τις Υπηρεσίες
Φροντίδας Ηλικιωμένων ή θέλετε
να συμβουλευτείτε κάποιον
για την υγεία και ευημερία
ηλικιωμένων στη γλώσσα σας
μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο
Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχικής
Υγείας στο Σύδνεϋ 02 9912 3850.

Το πρόγραμμα Υγεία και ευημερία των ηλικιωμένων στην
κοινότητά μας περιλαμβάνει βιβλιάρια και ακουστικές
κασέτες που διατίθενται στις ακόλουθες γλώσσες: Αραβικά,
Κροατικά, Αγγλικά, Ελληνικά, Ινδονησιακά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Κινεζικά, Πολωνικά, Τάγκαλογκ, και Βιετναμικά.

Αντίγραφα διατίθενται από το:
Resources Officer
Transcultural Mental Health Centre
Locked Bag 7118
Parramatta NSW 2124 Australia
Τηλ: (02) 9912 3850 (κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών)
www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc

