
 

  
 

 
 
 
 

   
  

  
 

  
 

Αξιολόγηση 
φροντίδας σας 
Μέτρα αναφοράς ασθενούς 

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα και τα σχόλιά σας 
μπορεί να μας βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας. Οι πληροφορίες είναι για 
άτομα τα οποία καλέστηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ασθενών. 

Ίσως σας ζητήθηκε να συμπληρώσετε μια ή και 
περισσότερες σύντομες έρευνες για την υγεία σας 
και την περίθαλψη που λάβατε. Αυτές οι έρευνες 
είναι μέρος του προγράμματος (PRMs) Μέτρα 
Αναφοράς Ασθενούς. 

Είδη Ερευνών 

Το πρόγραμμα (PRMs) συμπεριλαμβάνει δύο ειδών  
έρευνες: 

• Η γνωστή PROMs που αναφέρεται στα 
αποτελέσματα του ασθενούς

• Η γνωστή PREMs που αναφέρεται στη εμπειρία του 
ασθενούς 

Όταν μοιράζεστε πληροφορίες για την κατάσταση  
υγείας και ευημερίας σας (έρευνα PROMs), η έρευνα  
μοιράζεται με τους θεράποντες επαγγελματίες υγείας.  

Οι απαντήσεις σας θα βοηθήσουν τους θεράποντες     
επαγγελματίες φροντίδας να καταλάβουν καλύτερα  
τί είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εσάς. Οι  
πληροφορίες που μοιράζεστε στην έρευνα αυτή  
μπορεί να γίνουν η αιτία για συζήτηση σχετικά με τα  
θέματα  υγείας που σας ενοχλούν και π γενικά πώς  
αυτά επηρεάζουν διάφορους τομείς της ζωής σας.  

Εάν συμπληρώνετε μια έρευνα για την εμπειρία  
ασθενούς που έλαβε περίθαλψη (Έρευνα PREMs),  
τα σχόλιά σας θα παραμείνουν ανώνυμα. Η PREMs  
θα μας βοηθήσει να πάρουμε πολύτιμες γνώσεις για  
το τί κάνουμε καλά και σε ποιους τομείς χρειάζεται να  
επικεντρώσουμε την προσοχή μας.  

Χρησιμοποιούμε αυτά τα σχόλια σας προς βελτίωση  
των υπηρεσιών Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. 

Πώς συμπληρώνω την έρευνα? 

Μια πλατφόρμα που λέγεται ΗΟPΕ (Αποτελέσματα εμπειρίας 
ασθενούς) χρησιμοποιείται στο να στέλνει και να αποθηκεύει 
έρευνες. Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής σας, της εισαγωγής σας στο 
νοσοκομείο ή στο σπίτι. 

1. Εάν συμφωνείτε να συμμετάσχετε 
στην έρευνα αξιολόγησης στο 
σπίτι θα λάβετε ηλεκτρονικό ή 
τηλεφωνικό μήνυμα από HOPE. 

Service 
NSW 

2. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο.

3. Εάν συμπληρώνετε την έρευνα
από το σπίτι, θα σας ζητηθεί να
πιστοποιήσετε τη ταυτότητά σας
μέσω της υπηρεσίας Service NSW.
Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, θα
σας προτρέψουν να φτιάξετε έναν.

4. Θα υπογράψετε τη συγκατάθεσή
σας εάν δεν έχετε ήδη υπογράψει.

5. Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση
στο σύστημα HOPE να απαντήσετε
την έρευνα.

SUBMIT  6. 6.Όταν έχετε ήδη απαντήσει όλες
τις ερωτήσεις, καταχωρήστε την
έρευνα. S
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Αξιολόγηση φροντίδας σας 
Μέτρα αναφοράς ασθενούς 

Πόση ώρα θα πάρει η έρευνα?  
Οι έρευνες έχουν σχεδιαστεί να είναι σύντομες. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι απαντούν στις ερωτήσεις σε 
ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε την 

έρευνα ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε 

σε κάποιον από το προσωπικό. 

Συλλογή των πληροφοριών  
Υγείας 

Οι απαντήσεις ίσως να περιλαμβάνουν μερικές 

προσωπικές πληροφορίες. 

Ακολουθούμε αυστηρή κυβερνητική πολιτική για τη 

διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου. Το σύστημα 

Υγείας NSW, πληροί τη νομοθεσία περί απορρήτου, 
συμπεριλαμβάνοντας το Άρθρο του νόμου 2002,περί 
στοιχείων και πληροφοριών Υγείας, γύρω από τη 

συλλογή και αποκάλυψη πληροφοριών για την υγεία. 

Όπου καθίσταται δυνατό, συσσωρεύουμε 

πληροφορίες κατευθείαν από εσάς. Ενδεχομένως 

αν ενδείκνυται, να ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας 

να λάβουμε πληροφορίες από ένα φροντιστή σας ή 

κάποιον που σας αντιπροσωπεύει. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς 
το σύστημα Υγείας της ΝΝΟΥ {NSW}χρησιμοποιεί 
και αποκαλύπτει πληροφορίες υγείας, παρακαλώ 
επισκεφτείτε: 

health.nsw.gov.au/patients/privacy 

Πού μπορώ να βρω  
περισσότερες  πληροφορίες? 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για βοήθεια 
για τη συμπλήρωση των ερευνών μιλήστε 
με τον υγειονομικό σας. Μπορείτε επίσης να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και να βρείτε 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης μέσω του κωδικού 
QR. 

aci.health.nsw.gov.au/ 
make-it-happen/prms 

© State of New South Wales (Agency for Clinical Innovation) 2021. 
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 licence. 
For current information go to: aci.health.nsw.gov.au 
The ACI logo is excluded from the Creative Commons licence 
and may only be used with express permission. S
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