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$

now

άλλαξε τον τρόπο που οδηγείς

με $5,000
με ένα νέο MG

και την ζωή σου 

αυτοκίνητοκαιμετρητά

Κυριακές
Προσκόμισε το λαχνό σου μέχρι τις 5 μ.μ.

Τετάρτες
Προσκόμισε το λαχνό σου μέχρι τις 7:15 μ.μ.

Κυριακή + 
Τετάρτη

κάθε

ξεκίνησε
το παιχνίδι           

εγγυημένα κάθε μήνα

Μπορείς να 
κερδίσεις

St Peters CRC
15-17 Unwins Bridge Road, St Peters 
(entry via Bolton Street)
Hours: Sat, Sun: 8:00am–1:00pm

Leichhardt CRC
50-54 Moore Street, Leichhardt
Hours: Wed: 7:00am–1:00pm 
Sat, Sun: 7:45–11:30am, 1:00–3:45pm

Θέματα αποβλήτων Παραδώστε τα προβληματικά
οικιακά σας απόβλητα για ανακύκλωση

Το τοπικό σας Κοινοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης
ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ. Μπορείτε να φέρετε: 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το Inner West Council 9392 5000 
ή επισκεφθείτε το www.innerwest.nsw.gov.au/crc

Γίνονται δεκτές μόνο οικιακές ποσότητες.

Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του προγράμματος «Πετάτε Λιγότερα, 
Ανακυκλώνετε Περισσότερα» της Αρχής Περιβαλλοντικής 
Προστασίας της ΝΝΟ (NSW EPA Waste Less, Recycle More)
που χρηματοδοτείται από το Φόρο Αποβλήτων (Waste Levy).
Επισκεφθείτε το www.epa.nsw.gov.au

Μπογιά

ΔΩΡΕΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φιάλες γκαζιού & 
πυροσβεστήρες

Οικιακές 
μπαταρίες

Μπαταρίες
αυτοκινήτων

Ανιχνευτές 
καπνού

Λάδια μηχανής 
& άλλα λάδια

Ηλ/κούς Υπολογιστές 
& τηλεοράσεις

Λαμπτήρες & σωλήνες 
φθορισμού (φλορένσες)

Sat, Sun: 7:45am–11:30am, 1:00pm–3:45pm

Οίκοι ευγηρίας: Κόρη βρήκε σκουλήκια 
σε πληγή της μητέρας της

Μ ια γυναίκα, η Anamaria Ng, κατέθεσε κλαίγοντας 
στη Βασιλική Επιτροπή για την παροχή υπηρεσι-
ών φροντίδας σε ηλικιωμένους ότι βρήκε σκουλή-
κια σε μια πληγή στη φτέρνα της μητέρας της, της 

Annunziata Santoro, λίγο πριν από τον θάνατό της, μια πλη-
γή που είχε μείνει αφρόντιστη για μήνες σε ένα γηροκομείο 
της Μελβούρνης.
Είπε ότι η διευθύντρια της νοσηλευτικής μονάδας του Κέντρου 
Assisi, Jamuna Jacob, προσπάθησε να εμποδίσει τον γιατρό Eric 
Tay να πει στην κυρία Ng και σε άλλα μέλη της οικογένειας για 
τα σκουλήκια, κάτι που το επιβεβαίωσε την Τετάρτη και ο ίδιος ο 
γιατρός.
Η κ. Santoro, η οποία είχε άνοια, πέθανε λίγες μέρες αργότερα, σε 
ηλικία 94 ετών, τον Οκτώβριο του 2018, με μόλυνση στη φτέρνα 
η οποία συνέβαλε στον θάνατό της, σύμφωνα με τον Δρ Tay. Η 
πληγή αφέθηκε να επιδεινωθεί τουλάχιστον για δύο μήνες πριν η 
οικογένεια ή ο Δρ Tay ενημερωθούν.
Το προσωπικό του Assisi είπε στην κ. Ng και στον Δρ Tay ότι η αυ-
ξανόμενη ανησυχία της κ. Santoro ήταν πρόβλημα συμπεριφοράς, 
και ότι «δεν πονούσε πολύ». Το προσωπικό για τρεις μήνες δεν της 
έδινε παυσίπονα, και η πληγή έγινε λοίμωξη των οστών.
Αυτό το λάθος οδήγησε τον Δρ Tay να συνταγογραφεί αντιψυχω-
σικά φάρμακα που δεν χρειάζονταν. Επίσης, η κα Ng και τα δύο 
αδέρφια της πλήρωναν επιπλέον για φυσιοθεραπεία, η οποία πε-
ριελάμβανε ασκήσεις που οπωσδήποτε έκαναν την ηλικιωμένη να 
πονά περισσότερο. Από την πλευρά της, η κ. Jacob κατηγόρησε τα 
μέλη της οικογένειας για τα σκουλήκια λέγοντας ότι χωρίς να πρέ-
πει πήγαν την ηλικιωμένη ημερήσια εκδρομή.
Η κ. Ng μετέφερε τη μητέρα της σε άλλο κέντρο, αλλά η κυρία 
Santoro πέθανε μέσα σε λίγες μέρες. «Πιστεύω ότι θα ήταν ακόμα 
ζωντανή σήμερα αν την είχαν φροντίσει όπως έπρεπε» είπε.
Ο τότε διευθύνων σύμβουλος του Assisi, ο οποίος δεν μπορεί να 
κατονομασθεί, πρόσφατα απολύθηκε, κατηγορούμενος ότι παρα-
κράτησε πληροφορίες και ενδεχομένως παραπλάνησε τη βασιλική 
επιτροπή. Ο Οργανισμός Κανονισμών της Αυστραλιανής Υπηρεσί-
ας Υγείας εξετάζει πλέον την κ. Jacob και ένα ακόμη διευθυντικό 
στέλεχος, την Anna Yow.


