
Μπορείτε να 
παραπέμψετε κάποιον 

στο Banksia; 
 

Οποιοσδήποτε  
μπορεί να παραπέμψει  

κάποιο άτομο, 
αρκεί το άτομο αυτό να δώσει  

τη συγκατάθεσή του 
 
 
 
 

Μπορείτε να 
τηλεφωνήσετε στo  

Banksia  
στο 

    9455 0822 
 

 
 
 
 
 

Ζητήστε τη Νοσοκόμα 
Εισαγωγών η οποία 

μπορεί να απαντήσει σε 
όλες τις ερωτήσεις σας  
και να σας βοηθήσει να 
παραπέμψετε κάποιο 

άτομο.  
 
 
 
 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

www.banksiapalliative.com.au 

Πώς μπορείτε να 
στηρίξετε το 

Banksia? 

 

Εθελοντισμός 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι 

εθελοντισμού. Παρακαλώ να 
επικοινωνήσετε με το Συντονιστή 

των Εθελοντών μας.  
 

Προσκεκλημένοι 
Ομιλητές  

∆ωρεάν ομιλίες επί διαφόρων θεμάτων 
μπορούν να δοθούν σε κοινοτικές 
ομάδες, κλαμπ, και επιχειρήσεις. 

 
∆ωρεές 

Το Banksia είναι μια αυτόνομη, μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση φιλανθρωπικής  
ιδιότητας. Όλες οι δωρεές στο Banksia 
των $2 και άνω δικαιούνται φορολογική 

έκπτωση. 
 

         Κληροδοτήσεις 
Ο ∆ιευθυντής μας θα μπορέσει να σας 
βοηθήσει σχετικά με τη διαδικασία 

κληροδοτήσεων.  
 
 
 

Για πληροφορίες 
αποτανθείτε στο:  

Banksia Palliative Care Service Inc. 
472 Lower Heidelberg Road 

 

Heidelberg 3084 
 

Τηλ. 9455 0822 
www.banksiapalliative.com.au 

F 
Free 24 hour 

∆ωρεάν 24ωρη 
εξειδικευμένη 
ανακουφιστική 
φροντίδα στο 
σπίτι σας 

GREEK ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
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Free 24 hour     

 specialist   

palliative care   

 in your home 

All enquiries to:  

Banksia Palliative Care Service Inc. 

472 Lower Heidelberg Road   

Heidelberg 3084 

Phone 9455 0822 

 www.banksiapalliative.com.au 

How can you                         

support Banksia? 


Volunteer 

Many volunteering options are                 
available.  Please contact our                                   

Volunteer Coordinator.   

 

Guest Speakers 

 Free presentations can be provided to              
community groups, service clubs and             

businesses on a range of topics.  

 

Donations 

Banksia is a stand alone, not for               
profit organisation with charity status.          

All donations to Banksia of $2 or             
above are tax deductible.  

 

Bequests 

Our Executive Officer will be able to          
help you with the bequest process. 

How can you refer a        

person to Banksia?  


Anyone                                                              

can make a referral,                                          

providing the person                                     

you are making the enquiry for                   

has given you their consent.                                                            

 

 

 

You can phone  

Banksia on    

9455 0822 
 

 

 

Ask for the Intake Nurse                                                   

who can answer                                              

all your questions                                               

and assist you                                                       

to make a referral. 

 

 

 

Check out our website at 

www.banksiapalliative.com.au 



Who is eligible to         

receive services?                                                        

How can Banksia              
support you at home?   

                                                
♦ Visits by specialist palliative care staff:           

nurses, social workers, counsellors,                 

spiritual care worker, volunteers and                  

art, music and massage therapists   

♦ Working in partnership with your GP and         

other members of your health team 

♦ Specialist pain management  

♦ Management of other symptoms such as       

nausea, vomiting and shortness of breath   

♦ 24 hour phone access to a nurse 

♦ Patient and family support  

♦ Counselling and spiritual support 

♦ Support and information for carers 

♦ Assistance with advance care planning  

♦ In home respite and access to equipment 

 

Our services 

are available to everyone 

who lives in the municipalities of 

Banyule, Whittlesea and Nillumbik.   

 

 

Our patients 

have been diagnosed with 

cancer or a chronic illness 

that requires specialist 

palliative care in the home.   

 

 

Our patients are children 

and adults of any gender, 

cultural background, 

sexual orientation 

or spiritual belief. 

The services                                  

provided by Banksia                            

are free of charge                              

to all patients                                  

and                                          

their families.   

                  

 

 

There may be other                             

associated costs,                               

for example                                   

equipment hire                                 

and                                          

Royal District                                  

Nursing Service                                

fees.     

How much will the           

services cost?    

Ποιός μπορεί να 
έχει πρόσβαση στις 
υπηρεσίες μας; 

 
Οι υπηρεσίες μας  

είναι διαθέσιμες σε όλους τους 
κατοίκους των ∆ήμων Banyule, 

Whittlesea και Nillumbik. 
 

Οι ασθενείς μας  
έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο 
ή με χρόνια ασθένεια  που 
χρειάζεται εξειδικευμένη 

ανακουφιστική φροντίδα στο 
σπίτι.  

 
 

Οι ασθενείς μας είναι παιδιά 
και ενήλικοι όποιουδήποτε 

φύλου, πολιτιστικής 
προέλευσης, σεξουαλικού 

προσανατολισμού ή 
πνευματικών πεποιθήσεων. 

 

Πώς μπορεί το Banksia να σας 
βοηθήσει στο σπίτι; 

 
 Με επισκέψεις από εξειδικευμένο 

προσωπικό ανακουφιστικής φροντίδας: 
νοσοκόμες, κοινωνικούς λειτουργούς, 
συμβούλους, πνευματικό σύμβουλο, 
εθελοντές και θεραπευτές ζωγραφικής, 
μουσικής και μασάζ.  

 

 Συνεργάζοντας με τον οικογενειακό σας 
γιατρό, και με τα άλλα μέλη της 
θεραπευτικής σας ομάδας.  

 

 Με εξειδικευμένη διαχείριση πόνου 
 

 Με διαχείριση άλλων συμπτωμάτων όπως 
ναυτία, εμετό, και ανακοπή ανάσας  

 

 Με τηλεφωνική πρόσβαση σε νοσοκόμα επί  
    24ωρης βάσης 
 

 Με στήριξη στον ασθενή και στην οικογένεια  
 

 Με συμβουλευτική και πνευματική στήριξη 
 

 Με στήριξη και πληροφορίες στους 
φροντιστές  
 

 Με βοήθεια για τον έγκαιρο προγραμματισμό  
της φροντίδας  
 

 Με ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι σας 
και με πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό. 

 

Πόσο θα στοιχίσουν 
οι υπηρεσίες;   

 
Οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται από το 
Banksia είναι δωρεάν 

για όλους τους 
ασθενείς και τις 
οικογένειές τους. 

 
 
 

Πιθανόν να υπάρξουν 
ορισμένα έξοδα, για 

παράδειγμα   
ενοικίαση εξοπλισμού 
και πληρωμή για τους 
επισκεπτόμενους 
νοσηλευτές του   
(Royal District 

Nursing Service).
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