
Кој има право на 

услуги? 
 

 
Нашите услуги 

се на располагање на сите кои 

живеат во општините Бањуле, 

Витлси and Нилумбик. 
 
 

 
Наши пациенти 

се луѓе заболени од рак 

или хронична болест                        

за која е потребна  

специјализирана 

палијативна нега дома. 
 
 

 
Наши пациенти се деца и 

возрасни без оглед на полот, 

културолошкото потекло, 

сексуалната ориентација или 

духовното верување. 

 

Како Banksia може            
да ви пружи                      

поддршка дома? 
 

 Посети од персонал специјализиран 
за палијативна нега: медицински 
сестри, социјални работници, 
советници, работници за духовна 
нега, доброволци и терапевти со 
уметност, музика и масажа 

 

 Соработка во партнерство со вашиот 
фамилијарен доктор и други членови 
на вашиот здравствен тим 

 

 Специјализирано справување со 
болки  

 

 Справување со други симптоми како 
што се мачнина, повраќање и немање 
здив  

 

 медицинска сестра достапна на 
телефон 24 часа 

 

 Поддршка на пациентот и семејството  
 

 Советување и духовна поддршка 
 

 Поддршка и информации за 
негуватели  

 

 Помош околу планирање на идна нега 
 

 Починка (respite) дома и пристап до 
опрема  

 

Колку ќе чинат 

услугите? 
 
 

Услугите што ги дава 

Banksia се бесплатни за 

сите пациенти и нивните 

семејства.   
 
 
 

 
Може да има други 

придружни трошоци, на 

пример за изнајмување 

опрема и надомест за 

патронажна сестра (Royal 

District Nursing Service). 

 
 



 

 

 
 

Како може некого да 

упатите на Banksia? 
 
 

Секој може да направи 

упат, под услов лицето 

за кое прашувате да ви 

дало согласност.  
 
 
 
 
 

Може да 
телефонирате 

на Banksia на 

9455 0822 
 

 
 
 
 
 

Прашајте за приемна 

медицинска сестра (intake 

nurse) која може да 

одговори на сите ваши 

прашања и да ви помогне 

да направите упат. 
 
 
 
 

Видете ја нашата 
интернет страница на 

www.banksiapalliative.com.au 

Како може да ја 

поддржите Banksia? 
 

Доброволци 

На располагање се голем број 
опции за доброволна работа. Ве 

молиме јавете се на нашиот 
координатор на доброволци                     

(Volunteer Coordinator). 

 

Говорници гости 

Бесплатни предавања на низа теми 
може да се одржат на групи во 
заедницата, воени клубови и 

бизниси. 

 
Донации 

Banksia е независна и непрофитна 
организација со добротворен 

статус. Сите донации на Banksia од 
$2 или повеќе се одбиваат од 

данок.  

 

Завештанија 

Нашиот управник ќе може да ви 
помогне околу процесот на 

завештание. 
 

За сите прашања: 
 

Banksia Palliative Care Service Inc. 

472 Lower Heidelberg Road 
 

Heidelberg 3084 
 

Телефон 9455 0822  

www.banksiapalliative.com.au 
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Бесплатна 

24-часовна 

специјализирана 

палијативна нега  

во вашиот дом 

МАКЕДОНСКИ 

http://www.banksiapalliative.com.au/

