Στοιχεία Επικοινωνίας
450 Waverley Road, Malvern East VIC 3145
Τηλέφωνο χωρίς χρέωση 1800 163 292
www.mecwacare.org.au
enquiries@mecwacare.org.au
Για υπηρεσίες διερμηνείας, καλέστε το Τμήμα Μετανάστευσης και Προστασίας των Συνόρων
Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων ( Κ.Υ.Μ.Δ) στο 131 450.

Για την mecwacare
Η υπηρεσία mecwacare είναι ένας σημαντικός πάροχος κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Προσφέρουμε διάφορες υπηρεσίες στα σπίτια των πελατών,
κέντρα ημερήσιας φροντίδας, μέσω της oikistik;hw υπηρεσίας του δήμου και σε τρία οικοτροφεία. Η
παρoχή ενός ευρέως φάσματος φροντίδας επιτρέπει στην mecwacare να καλύψει τις ανάγκες μιας
ευρείας γκάμας πελατών καθώς η κατάσταση της υγείας τους χρήζει αλλαγών.
Διαθέτουμε περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους και 250 εθελοντές που φροντίζουν πάνω από
10.000 ανθρώπους κάθε εβδομάδα σε όλη τη Μελβούρνη και το Ballarat. Παρέχουμε τις βέλτιστες
επιλογές για ανθρώπους όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από το οικονομικό, θρησκευτικό,
πολιτιστικό υπόβαθρο ή τον τρόπο ζωής τους.

Κατ' Οίκον Νοσηλεία και Φροντίδα
Οι υπηρεσίες Κατ' Οίκον Νοσηλείας και Φροντίδας της ειδικεύονται στην κατ' οίκον υποστήριξη και
τη φροντίδα για την προώθηση της ευημερίας και της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων, των ατόμων
με αναπηρία και των ατόμων που έχουν άνοια. Οι υπηρεσίες μας Κατ' Οίκον Νοσηλείας και
Φροντίδας παρέχουν υποστήριξη από 30 λεπτά ανά επίσκεψη έως 24 ώρες με αποκλειστικούς
νοσηλευτές κατ' οίκον. Η ομάδα μας από εξειδικευμένο προσωπικό νοσηλευτών παρέχει ποιοτική
κατ' οίκον υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ατόμου.
Όλες οι υπηρεσίες Κατ' Οίκον Νοσηλείας και Φροντίδας της mecwacare συντονίζονται,
παρακολουθούνται και να επανεξετάζονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται η κατάλληλη
φροντίδα και υποστήριξη και ότι η υγεία,η ευημερία και η ανεξαρτησία του πελάτη αποτελεί
προτεραιότητα. Διαθέτουμε γραφεία στις τοποθεσίες Malvern East, Keilor East, Pakenham,
Ballarat και στο κέντρο της Μελβούρνης.
Πολλές από τις υπηρεσίες Κατ' Οίκον Νοσηλείας και Φροντίδας της mecwacare υποστηρίζονται και
χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης της κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένης της Οικιακής και Κοινοτικής Περίθαλψης (HACC), του Τμήματος
Υποθέσεων Αποστράτων (DVA), των Πακέτων Κατ΄Οίκον Νοσηλείας (επίπεδα 1-4), της
Επιτροπής Ατυχημάτων στις Συγκοινωνίες (TAC) και των Ατομικών Πακέτων Στήριξης (ISP).
Ιδιωτική Περίθαλψη
Η mecwacare προσαρμόζει την ιδιωτική περίθαλψη για να παρέχει στήριξη, που επιτρέπει στους
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητα στο σπίτι ή με την
οικογένεια. Η ιδιωτική φροντίδα και περίθαλψη είναι επίσης διαθέσιμη για τους ανθρώπους που
ζουν σε οίκους ευγηρίας και επιθυμούν επιπλέον στήριξη. Η φροντίδα που δέχονται οι πελάτες μας
από την mecwacare μπορεί να πληρωθεί από ιδιώτες, ή να επιδοτηθεί από την κυβέρνηση αφού
υποβληθεί σε αξιολόγηση από την υπηρεσία Centrelink. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα νοσήλια
είναι πλήρως ή εν μέρει επιχορηγούμενα. Οι αμοιβές για τις υπηρεσίες της mecwacare μπορούν
επίσης να καλυφθούν από τους ασφαλιστικούς φορείς υγείας.

Πακέτα Κατ' Οίκον Περίθαλψης
Τα Πακέτα Κατ' Οίκον Περίθαλψης της mecwacare βοηθούν τόσο τους ηλικιωμένους και τα άτομα
με αναπηρίες να συνεχίσουν αν ζουν στο σπίτι, και παρουσιάζουν περισσότερες επιλογές και
ευελιξία για εκείνους που λαμβάνουν φροντίδα στο σπίτι.
Τα πακέτα κυμαίνονται σε τέσσερα επίπεδα, από τη βασική φροντίδα στην μέγιστης σημασίας
φροντίδα. Μπορείτε να κάνετε επιλογές σχετικά με τον τύπο και την παροχή των υπηρεσιών που
σας παρέχονται, καθώς και ποιος πάροχος και πότε σας βοηθά.
Υπηρεσίες Κατ' Οίκον Νοσηλείας
Η mecwacare είναι ένας αναγνωρισμένος προπομπός στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε
ολόκληρη τη Βικτώρια και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες βέλτιστης πρακτικής και άμεσης
εξυπηρέτησης. Η ομάδα μας από εξειδικευμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό έχει αναλάβει
μια ισχυρή δέσμευση για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας που επικεντρώνεται στην
διατήρηση της ανεξαρτησίας των ατόμων.
Ως μέρος αυτών των υπηρεσιών προσφέρουμε κλινικές εκθέσεις, διαχείριση της φαρμακευτικής
αγωγής, διαχείριση τραυμάτων, τη διαχείριση της ακράτειας, διαχείριση του διαβήτη, μετάνοσοκομειακή περίθαλψη, αγορά και ενοικίαση εξοπλισμού κινητικότητας, θεραπεία του εντέρου,
φροντίδα ανακούφισης, φροντίδα για την αναπηρία και φροντίδα για την άνοια.
Υπηρεσίες Κατ' Οίκον Φροντίδας
Προσωπική φροντίδα
Οι υπάλληλοί μας είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι για να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων προσωπικής φροντίδας, και είναι σε θέση να παρέχουν συνεχή στήριξη όταν οι
καθημερινές ανάγκες όπως το μπάνιο, η επιλογή των ρούχων, το ντύσιμο και ο καλλωπισμός
γίνουν πάρα πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί το κάθε άτομο μόνο του. Μπορούμε επίσης να σας
βοηθήσουμε με την τουαλέτα, προσωπική υγιεινή και την αντιμετώπιση της ακράτειας, και με τη
γενική κινητικότητα και μετακίνηση.
Μετακίνηση και Κοινωνική Ένταξη
Η mecwacare παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και βοήθεια για την κοινωνική ένταξη των πελατών
της μέσω του συντονισμού της μεταφοράς του προς και από κοινωνικές εξόδους, καταστήματα,
ιατρεία και εκδηλώσεις του δήμου. Μπορούμε επίσης να οργανώσουμε υποστήριξη και πρόσβαση
σε προγράμματα και θεραπείες για συγκεκριμένες συμπεριφορές ή καταστάσεις.
Το πρόγραμμα διακοπών Κοινωνικής Υποστήριξης της mecwacare προσφέρει επιδοτούμενες
σύντομες διακοπές για τους πελάτες και αυτούς που τους φροντίζουν σε διάφορους προορισμούς
στη Βικτώρια κάθε χρόνο. Τα ταξίδια δίνουν στους πελάτες διαφόρων ηλικιών και ικανοτήτων την
ευκαιρία για προσιτές διακοπές διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο της καθημερινής φροντίδας
που χρειάζονται, με 24ωρη υποστήριξη από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Πρόσθετες Υπηρεσίες Κατ' Οίκον Φροντίδας
Παρέχουμε επίσης:
-

Βοήθεια με τις συσκευές επικοινωνίας
Βοήθεια στο σπίτι
Προετοιμασία φαγητού και παράδοση γευμάτων
Συντροφιά
Συντήρηση σπιτιού και κήπου

Φροντίδα μικρής διάρκειας,παραμονή τη νύχτα και φροντίδα από αποκλειστικό νοσηλευτή
Οι υπηρεσίες μας εξασφαλίζουν να είναι κάποιος διαθέσιμος για να βοηθήσει, εάν παραστεί
ανάγκη, είτε για λίγες ώρες, μια μέρα, μια νύχτα ή ακόμα και εβδομάδες. Η φροντίδα μικρής

διάρκειας είναι ένας τρόπος να ανακουφιστεί από το άγχος αυτός που έχει αναλάβει τη φροντίδα
κάποιου, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι το αγαπημένο πρόσωπο βρίσκεται σε καλά χέρια.
Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σημαντικό για αυτούς που φροντίζουν κάποιον να έχουν χρόνο για τον
εαυτό τους.
Η mecwacare παρέχει υπηρεσίες στη διάρκεια της νύχτας ή με αποκλειστικό κατ' οίκον νοσηλευτή
για τους πελάτες των οποίων οι βοηθοί δεν μπορούν να είναι παρόντες ή απλά έχουν ανάγκη από
ένα διάλειμμα. Μπορούμε να παρέχουμε 24ωρη φροντίδα με αποκλειστικό κατ' οίκον νοσηλευτή
παραμονή για τους πελάτες που μπορεί να απαιτούν ένα υψηλότερο επίπεδο στήριξης ή
παρακολούθησης, και καταλαβαίνουμε τη σημασία της διάθεσης του σωστού προσώπου στο σπίτι
του αγαπημένου σας προσώπου για τη μακροχρόνια φροντίδα.

Υπηρεσίες Φροντίδας σε Οικοτροφεία
Φροντίδα Ηλικιωμένων σε Οίκους Ευγηρίας
Οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας της mecwacare προσφέρουν επιλογές
φροντίδας υψηλής ποιότητας επί 24ωρου βάσεως και επιλογές τρόπου ζωής για τους
ηλικιωμένους σε ελκυστικές εγκαταστάσεις στο Glen Iris, Prahran και Malvern. Τα οικοτροφεία μας
είναι πλήρως διαπιστευμένα σύμφωνα με τα Πρότυπα Διαπίστευσης για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων.
Τα κέντρα της mecwacare προσφέρουν υποστηρικτικά και ασφαλή περιβάλλοντα όπου το
επίπεδο της περίθαλψης που απαιτείται από κάθε οικότροφο αξιολογείται τόσο πριν την εισαγωγή
όσο και μετά την εισαγωγή του και παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Οι οικότροφοι μας έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως νοσηλεία σε 24ωρη βάση, ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς,
ποδίατρους-ποδολόγους, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και οι διαιτολόγους. Οι κοινωνικές
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες προγραμματίζονται σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα όσον
εμπλέκονται για να εξασφαλίσουν μια ευχάριστη ποιότητα ζωής.
Εξειδικευμένη Φροντίδα για την Άνοια
Η mecwacare παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα για την άνοια, νοσηλευτικές υπηρεσίες και ένα
ασφαλές, θεραπευτικό περιβάλλον για τα άτομα με άνοια σε όλες τις εγκαταστάσεις των
οικοτροφείων μας. Διαθέτουμε επίσης μια ειδική μονάδα στις εγκαταστάσεις μας στο Glen Iris για
τα πιο ευάλωτα άτομα.
Φροντίδα Μικρής Διάρκειας
Η mecwacare προσφέρει φροντίδα μικρής διάρκειας στους ανθρώπους των οποίων ο τακτικός
υπεύθυνος της φροντίδας του μπορεί να χρειάζεται ένα διάλειμμα. Η φροντίδα μικρής διάρκειας
είναι διαθέσιμη σε όλα τα οικοτροφεία της mecwacare .

Υπηρεσίες Οικιστικών Μονάδων του Δήμου
Οι Οικιστικές Μονάδες του Δήμου της mecwacare στο Glen Iris, Sandringham και Beaumaris
περιλαμβάνουν κατοικίες που αποσκοπούν να παρέχουν άνεση και ανεξαρτησία σε άτομα άνω
των 65 ετών, που βρίσκονται σε οικονομικά μειονεκτική θέση και πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας του Τμήματος Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Παρεχόμενες στο Κοινωνικό Σύνολο
Η mecwacare παρέχει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο από τα αντίστοιχα κέντρα που βρίσκονται
στο Malvern East και το Pakenham. Προσφέρουμε στους πελάτες την ευκαιρία να συμμετέχουν σε
εξατομικευμένα προγράμματα που επικεντρώνονται στην υγεία και την ευεξία του ατόμου. Οι
υπηρεσίες περιλαμβάνουν Προγραμματισμένες Ομάδες Δραστηριοτήτων για την Αναψυχή και τη
Θεραπεία για άτομα άνω των 65 ετών ή που έχουν κάποια αναπηρία.
Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται με τη συμβολή των συμμετεχόντων και έχουν σχεδιαστεί για να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους
πελάτες και αυτούς που τους φροντίζουν. Προσφέρουμε εξόδους σε κήπους, αίθουσες τέχνης,
θέατρα και εκδηλώσεις του δήμου, ήπια άσκηση, ψυχαγωγία, την τέχνη, προσκεκλημένους
ομιλητές, συζητήσεις και κουίζ.
Προσφέρουμε εξατομικευμένα προγράμματα ενδυνάμωσης, μια υπηρεσία ποδιατρικήςποδολογίας, ένα πρόγραμμα παράδοσης γευμάτων στην περιοχή Cardinia, και ένα πρόγραμμα
δημοτικής συγκοινωνίας που βασίζεται σε δωρεές για να βοηθήσουμε τους πελάτες να
παρευρίσκονται στα ιατρικά τους ραντεβού και άλλες κοινωνικές συναντήσεις.

Υπηρεσίες για την Αναπηρία
Οι Υπηρεσίες της mecwacare για την Αναπηρία στο Malvern East παρέχουν προγράμματα
προσφέροντας επιλογές, πολυμορφία και την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με διανοητική
αναπηρία. Αγωνιζόμαστε για την κοινωνική ένταξη των πελατών μας, αναγνωρίζοντας τα
διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Η εστιάζουμε στον πελάτη βοηθώντας στην
επίτευξη των στόχων του, με την υποστήριξη του προσωπικού της mecwacare και του δικτύου
υποστήριξης του πελάτη.
Η mecwacare προσφέρει προγράμματα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία δεξιοτήτων, την
εκπαίδευση, την υποστήριξη των ειδικών κλίσεων των ατόμων, υποστήριξη για την ένταξη τους και
δραστηριότητες αναψυχής.
Τα προσαρμοσμένα προγράμματα για τους πελάτες μας
επικεντρώνονται σε ένα συνδυασμό ανεξάρτητων δεξιοτήτων διαβίωσης και κοινωνικοποίησης,
γυμναστική, κηπουρική, αλφαβητισμό, προ-επαγγελματική κατάρτιση και επιχειρηματικές
δεξιότητες, εθελοντική εργασία, τέχνη, μουσικοθεραπεία, χαλάρωση και προσωπική ανάπτυξη.

