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Τα σχόλιά σας

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή 
σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Στόχος μας είναι να 
παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Είμαστε πάντα 
ανοιχτοί να ακούσουμε τις απόψεις σας για τους τρόπους 
βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Τα σχόλια μπορούν να απευθύνονται στην «Nurse In Charge» 
(Επικεφαλής Νοσοκόμα) του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την υγεία, 
παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στην Healthdirect Australia 
στον αριθμό 1800 022 222
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Πού θα αρχίσει να με φροντίζει η Νοσοκόμα Κλινικών 
Πρωτοβουλιών; 

Οι Νοσοκόμες Κλινικών Πρωτοβουλιών θα σας δώσουν 
βασικές πρώτες βοήθειες στην αίθουσα αναμονής. Μπορεί 
να σας μεταφέρουν σε ιδιωτικό χώρο κοντά στην αίθουσα 
αναμονής για να σας υποβάλουν περαιτέρω ερωτήσεις 
σχετικά με την κατάστασή σας, να ξεκινήσουν διαγνωστικές 
εξετάσεις ή να αρχίσουν θεραπεία και να σας ζητήσουν να 
επιστρέψετε στην αίθουσα αναμονής. 

 

Μπορώ να φύγω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 
αφού με δει η Νοσοκόμα Κλινικών Πρωτοβουλιών; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Νοσοκόμα Κλινικών 
Πρωτοβουλιών θα αρχίσει τη φροντίδα ή θα οργανώσει 
εξετάσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, αλλά δεν θα μπορεί 
να ολοκληρώσει τη θεραπεία σας. Αν κάνετε ακτινογραφίες ή 
εξετάσεις, θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να σας δει ένας 
ειδικός γιατρός ο οποίος μπορεί να σας κάνει διάγνωση και να 
οργανώσει οποιαδήποτε μετέπειτα θεραπευτική αγωγή που 
ίσως χρειάζεστε. 

Τι γίνεται αν αποφασίσω να φύγω; 

Αν αποφασίσετε να φύγετε από το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών πριν ολοκληρωθεί η θεραπεία σας, μπορεί να 
σας τηλεφωνήσουν και να σας ζητήσουν να επιστρέψετε, 
ή μπορεί να χρειαστεί να πάτε στον τοπικό σας Γιατρό 
Παθολόγο για να συζητήσετε τα αποτελέσματα τυχόν 
εξετάσεων που κάνατε. 

Να θυμάστε ότι αν επιλέξετε να φύγετε πριν λάβετε τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
ενώ ήσαστε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πρέπει 
οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε ξανά για να μάθετε τα 
αποτελέσματα.

Τι κάνουν οι Νοσοκόμες Κλινικών Πρωτοβουλιών στην 
Αίθουσα Αναμονής;

Η Νοσοκόμα Κλινικών Πρωτοβουλιών είναι μια 
Νοσοκόμα Έκτακτης Ανάγκης που:  

•	 θα	ελέγχει	τακτικά	την	κατάσταση	της	υγείας	σας

•	 θα	σας	κρατά	ενήμερους	κατά	τη	διάρκεια	της	
αναμονής	σας	και	

•	 θα	αρχίσει	να	σας	φροντίζει	με	τρόπους	όπως:	
παροχή	πρώτων	βοηθειών	και	ανακούφιση	πόνου,	
οργάνωση	ακτινογραφιών	ή	λήψη	αίματος	για	
αναλύσεις,	έναρξη	ενυδάτωσης	και	περιποίηση/
επίδεση	τραυμάτων.	

Σε	ορισμένες	περιπτώσεις	η	Νοσοκόμα	Κλινικών	
Πρωτοβουλιών	μπορεί	να	σας	παραπέμψει	σε	άλλες	
υπηρεσίες	που	είναι	ειδικές	για	τη	φροντίδα	που	
χρειάζεστε.

Ποτέ μη φεύγετε από το  

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χωρίς  

να το πείτε σε μια Νοσοκόμα ή Γιατρό.

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Καλωσορίσατε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
(Emergency Department - ED). Το σύστημα Επειγόντων 
Περιστατικών ED καθορίζει τη σειρά με την οποία προσφέρεται 
στους ασθενείς περίθαλψη ανάλογα με το πόσο επείγουσα 
είναι η ιατρική τους ανάγκη. Καταφθάνουν τακτικά ασθενείς 
με παθήσεις και τραύματα που απειλούν τη ζωή, οι οποίοι 
χρειάζονται την άμεση προσοχή μας. Οι περισσότεροι από 
αυτούς τους ασθενείς δεν περνούν μέσα από το χώρο 
αναμονής, επομένως μπορεί να μην τους δείτε όταν έρχονται. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς και οι φροντιστές τους μπορεί 
να χρειαστεί να περιμένουν κάμποσο χρόνο στις αίθουσες 
αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. 

Ποιος είναι ο ρόλος της Νοσοκόμας του Προγράμματος 
Κλινικών Πρωτοβουλιών; 

Το Υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ καθιέρωσε το θεσμό της 
Νοσοκόμας Κλινικών Πρωτοβουλιών για να φροντίζει 
ασθενείς στις αίθουσες αναμονής Επειγόντων Περιστατικών 
των μεγαλύτερων νοσοκομείων. Η Νοσοκόμα Κλινικών 
Πρωτοβουλιών είναι συνήθως εν υπηρεσία κατά τη διάρκεια 
των περιόδων αιχμής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: τα 
απογεύματα, τα βράδια και τα σαββατοκύριακα. Η Νοσοκόμα 
Κλινικών Πρωτοβουλιών ενδέχεται να μπορεί να σας βοηθήσει 
καθώς περιμένετε να σας εξετάσουν.

Η Νοσοκόμα Κλινικών Πρωτοβουλιών θα είναι σε θέση να σας 
συμβουλέψει σχετικά με το αν μπορείτε να φάτε ή να πιείτε 
ενώ περιμένετε. Θα μπορεί επίσης να σας βοηθήσει αν έχετε 
οποιεσδήποτε ανησυχίες.


