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Κυβέρνηση έχει ένα καινούργιο σύστηµα 
φροντίδας για ηλικιωµένα άτοµα. Αυτό το 
σύστηµα ονοµάζετε  “ My Aged Care” και 
θα σας µιλήσουµε για αυτό σήµερα. Αυτό 

το σύστηµα θα έχει επίδραση στις υπηρεσίες που 
παρέχονται για τους ηλικιωµένους στα σπίτια τους 
και για αυτούς που εισάγονται στα γηροκοµεία. Το 
σύστηµα θα είναι το κεντρικό σηµείο ενηµέρωσης, 
όπως επίσης, η παραποµπή τους για αξιολόγηση 
και η παραποµπή τους στις υπηρεσίες.

Στην αρχή το σύστηµα µπορεί να σας φανεί  δύ-
σκολο επειδή είναι καινούργιο. Οπωσδήποτε θα 
έχετε πολλές ερωτήσεις. Για αυτό το λόγο είµαστε 
εδώ για να σας ενηµερώσουµε και να σας διευκο-
λύνουµε µε απαντήσεις σε µερικές ερωτήσεις.

Τα περισσότερα άτοµα επιθυµούν να ζουν όσο εί-
ναι δυνατόν πιο ανεξάρτητα, µέσα στα δικά τους 
σπίτια. Μερικές φορές ένα άτοµο µπορεί να χρεια-
στεί λίγη βοήθεια µε τις καθηµερινές του ευθύνες/
καθήκοντα όταν πλέον δεν µπορεί µόνο του π.χ. 
µε οικιακή βοήθεια, προετοιµασία φαγητού, συµ-
µετοχή στο Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας. Σε αυτή 
τη περίπτωση δε χρειάζεται επίσηµη αξιολόγηση. 
Το άτοµο θα πρέπει να επικοινωνήσει µε ένα πά-
ροχο υπηρεσιών και να κάνει τις απαραίτητες δι-
αδικασίες.

Όταν ένα άτοµο έχει διάφορες ανάγκες µπορεί να 
ζητήσει το πακέτο Φροντίδας στο Σπίτι όπου επι-
πρόσθετα µε τα πιο πάνω µπορεί να χρειάζονται 
βοήθεια µε τα ψώνια, ή προσωπική φροντίδα κτλ. 
Σε αυτή τη περίπτωση χρειάζεται επίσηµη αξιολό-
γηση.  Η οµάδα ACAT είναι η επίσηµη υπηρεσία 
από την κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη, όπως και 
τώρα, για την αξιολόγηση και τις ανάγκες ενός ατό-
µου. 

Για τη φροντίδα που παρέχεται µέσω των Πακέτων 
Φροντίδας στο Σπίτι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές 
µε το νέο σύστηµα και ενδεχοµένως να έχετε κά-
ποιες απορίες.

Μερικές ερωτήσεις που µπορεί να έχετε για παρά-
δειγµα είναι:

- Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες φροντίδας 
ηλικιωµένων.  Τι υπηρεσίες υπάρχουν; Ποιά από 
όλες χρειάζοµαι και πώς µπορώ να έχω πρόσβαση 
στην κατάλληλη υπηρεσία;

- Μια άλλη σηµαντική ερώτηση είναι: «πόσα 
κοστίζει για να λάβω µια υπηρεσία; τι θα συµβεί 
εάν δεν έχω τα χρήµατα να πληρώσω»;

- Η κάθε υπηρεσία έχει δικές της διαδικασί-
ες και κριτήρια που µπορεί να µην καταλαβαίνουµε 
και συνεπώς να έχουµε περισσότερες ερωτήσεις.

Το κόστος των υπηρεσιών είναι µία µεγάλη αλλαγή 
µε το καινούργιο σύστηµα. Η Αυστραλιανή κυβέρ-
νηση θα αναλάβει το περισσότερο ποσοστό του κό-
στους για τη φροντίδα ηλικιωµένων. Αλλά όπως µε 
πολλές υπηρεσίες, θα χρειάζεται και ο καθένας µας 
να συµβάλει στο κόστος, όταν φυσικά µπορεί. Ποτέ 
δε θα αρνηθούν µια υπηρεσία σε ένα άτοµο που 
έχει ανάγκη αλλά δεν έχει χρήµατα να προσφέρει.

Το κόστος θα εξαρτάται από το εισόδηµα ενός ατό-
µου. Η υπηρεσία του CENTRE-LINK θα αναλάβει 
την οικονοµική αξιολόγηση ενός ατόµου δηλαδή 
το ποσό που µπορεί να επιβαρυνθεί για να πάρει 
ένα πακέτο. Ένα άτοµο που παίρνει µόνο σύνταξη 
και χρειάζεται οικιακή βοήθεια θα συµβάλει στην 
φροντίδα του µέχρι το 17.5% από την σύνταξη 
του, δηλαδή σήµερα θα είναι µέχρι $67(from their 
budget) από τo προϋπολογισµό τους. Το ποσό 
αυτό θα αυξάνεται όσο η σύνταξη αυξάνεται.

Ένα άτοµο που παίρνει µειωµένη σύνταξη  επειδή 
έχει και άλλο εισόδηµα από κάπου αλλού, θα είναι 
απαραίτητο να συµβάλει περισσότερο και το ποσο-
στό που συµβάλει η κυβέρνηση θα µειωθεί. Αυτό 
θα υπολογίζεται από το CENTRE-LINK. 

Το σύστηµα “My Aged Care” θα µπορεί να παρέ-
χει πληροφορίες για το είδος των υπηρεσιών που 
προσφέρονται και την παραποµπή τους σε αυτές. 
Το «σύστηµα» θα παρέχει επίσης υποστήριξη στη 
πρόσβαση των υπηρεσιών.

Ένα  άλλο κύριο σηµείο µε το καινούργιο σύστη-
µα είναι το CONSUMER DIRECTED CARE ( CDC). 
Αυτό  το σύστηµα επιτρέπει στο άτοµο να κάνει 
επιλογή σχετικά µε τι είδους υπηρεσία φροντίδας 
θέλει, ποιός  θα τις προσφέρει και πότε.

Η εισαγωγή του CDC θα πραγµατοποιηθεί τον Ιού-
λιο 2015. Όποιος ήδη έχει ένα πακέτο φροντίδας, 
αυτό θα µετατραπεί στο καινούργιο σύστηµα, η 
αλλαγή θα ξεκινήσει από τώρα µέχρι τον Ιούλιο 
2015.

Και µία άλλη αλλαγή  µε το καινούργιο σύστηµα 
είναι ότι τώρα θα υπάρχουν  τέσσερα επίπεδα φρο-
ντίδας:
- Επίπεδο 1 υποστηρίζει άτοµα µε βασικές 
ανάγκες φροντίδας
- Επίπεδο 2 υποστηρίζει άτοµα µε ανάγκες 
φροντίδας χαµηλού επιπέδου
- Επίπεδο 3 υποστηρίζει άτοµα µε ανάγκες 
φροντίδας µεσαίου επιπέδου
- Επίπεδο 4 υποστηρίζει άτοµα µε ανάγκες 
φροντίδας υψηλού επιπέδου

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Το σύστηµα Μy Aged Care επίσης έχει πληροφο-
ρίες και για άτοµα που ενδιαφέρονται να ενηµερω-
θούν για τα γηροκοµεία. Οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να πληροφορηθούν για τα ακόλουθα:

- Ποιά είναι η διαδικασία για να εισαχθεί 
ένα άτοµο σε γηροκοµείο;
- Από πού και πώς να βρεί το κατάλληλο γη-
ροκοµείο (από το διαδίκτυο)
- Το κόστος που συνεπάγεται η διαβίωση σε 
γηροκοµείο

Συνοπτικά:
Αυτό το σύστηµα θα βοηθήσει τα ηλικιωµένα άτο-
µα, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους µε τα 
ακόλουθα:
- ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης πληροφορι-
ών από αξιόπιστη πηγή
- Ο τρόπος που θα αξιολογούνται  οι ανά-
γκες των ηλικιωµένων ανθρώπων θα είναι τυπο-
ποιηµένος
- Παροχή βοήθειας στους  ηλικιωµένους  για 
να βρούν τις υπηρεσίες 
- Παροχή βοήθειας στους ηλικιωµένους µε 
παραποµπή για αξιολόγηση και παραποµπή στους 
παροχείς υπηρεσιών
- ∆ιατήρηση αρχείου πελάτη η οποία πε-
ριλαµβάνει την αξιολόγηση και τις πληροφορίες 
υπηρεσίας (όπου µπορεί να έχει πρόσβαση ο πε-
λάτης, ο εξεταστής ή ο πάροχο υπηρεσίας)

Καταλαβαίνουµε ότι το σύστηµα µπορεί να σας φα-
νεί πολύπλοκο και µπερδεµένο προ πάντως εάν 
χρειάζεστε πληροφορίες επειγόντως. Αναγνωρί-
ζουµε επίσης ότι το γεγονός της πρόσβασης σε µια 
υπηρεσία φροντίδας ηλικιωµένων µπορεί να προ-
καλέσει µια αγχωτική και πιεστική εµπειρία.
Αλλά µε αυτό το καινούργιο σύστηµα, η κυβέρνηση 
πιστεύει ότι θα  επιτρέπει στους καταναλωτές και 
τους φροντιστές τους να έχουν µεγαλύτερο έλεγχο 
της ζωής τους  π.χ. όσον αφορά τα είδη φροντίδας 
στα οποία έχει πρόσβαση, τον τρόπο µε τον οποίο 
παρέχετε η φροντίδα και τον οργανισµό που την 
παρέχει.

Ελπίζουµε να µπορούµε να σας διευκολύνουµε 
παρέχοντας σας πληροφορίες και ενηµέρωση που 
µπορεί να σας βοηθήσουν στην κατανόηση του συ-
στήµατος και τα διαβήµατα που ίσως θα χρειαστεί 
να κάνετε.

Για περισσότερες  
πληροφορίες µπορείτε:
- Να κοιτάξετε στην Ιστοσελίδα του συστή-
µατος myagedcare.gov.au

- Να τηλεφωνήσετε στο Εθνικό Κέντρο 
Επικοινωνίας στον αριθµό 1800 200 422 
όπου θα φροντίσουν να υπάρχει διερµη-
νέας να σας βοηθήσει µε κατανόηση της 
καταστάσεως και των αναγκών σας.
(8.00 π.µ. – 8.00 µ.µ. ∆ευτέρα – Παρα-
σκευή και κάθε Σάββατο από τις 10.00πµ 
– 2.00µµ).

- Να τηλεφωνήσετε την υπηρεσία ∆ιερµηνεί-
ας και Μετάφρασης στον αριθµό 13 14 50

- Να τηλεφωνήσετε στο Ελληνικό Κέντρο 
Προνοίας να σας διευκολύνουν µε τις 
ερωτήσεις σας


