
 
 

Εφόδια 
Το σύστημά μας για ραντεβού επιτρέπει την παραμονή ανοιχτών χρόνων ώστε να ταιριάζει σε επείγοντα 
προβλήματα. Τα επείγον ιατρικά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν άμεσα. Κατά την κράτηση, ενημερώστε 
το προσωπικό εάν το πρόβλημά σας είναι επείγον. Εάν δεν μπορείτε να κρατήσετε το ραντεβού σας, 
παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορεί να δει κάποιον άλλο. Ενδέχεται 
να χρεωθεί τέλος $ 44 για ένα ραντεβού που χάσατε. 
Μπορεί να απαιτηθεί μεγαλύτερη διαβούλευση για ραντεβού όπως το pap smear, η ψυχική υγεία, το 
WorkCover. Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον ρεσεψιονίστ κατά τη στιγμή του booing για να βεβαιωθείτε 
ότι έχει παρασχεθεί αρκετός χρόνος. 
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να είναι παρόντες σε κάθε επίσκεψη. Δεν είναι αποδεκτό για συγγενείς να 
παρευρεθούν σε ραντεβού για λογαριασμό του ασθενούς, εκτός εάν τεκμηριωθεί κατάλληλα από το νόμο. 
(π.χ. πληρεξούσιος, φροντιστής παιδιού με ειδικές ανάγκες.) 
Παρακαλείσθε να παρακολουθήσετε τη ρεσεψιόν πριν και μετά από να δείτε τον γιατρό. 

Μετά από ώρες 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για ασθενοφόρο. 
Εάν χρειάζεστε γιατρό μετά από ώρες, καλέστε την υπηρεσία τοπικής εξυπηρέτησης μετά το ωράριο, 
Doctor Doctor on 
13 26 60. 

Επισκέψεις στο σπίτι 
Η κλινική μας προσφέρει κατ 'οίκον επισκέψεις σε τακτικούς ασθενείς που βρίσκονται σε ακτίνα 20 
χιλιομέτρων που είναι ακίνητοι, ηλικιωμένοι, χωρίς μέσα μεταφοράς ή δεν έχουν πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις εξάσκησης λόγω αναπηρίας. Προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία την Τετάρτη μόνο από το 
Doctor Payal. 

Πολιτική επικοινωνίας / τηλεφώνου 

Θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να κλείσετε ραντεβού για να συζητήσετε άμεσα τις 
ανάγκες σας για υγειονομική περίθαλψη με έναν γιατρό, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός 
μπορεί να επιστρέψει την κλήση σας μόλις ολοκληρώσει τη διαβούλευση και μόνο εάν συμβουλευτεί 
σχετική ιατρική κατάσταση. Λάβετε υπόψη ότι οι γιατροί δεν είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν 
τηλεφωνικές κλήσεις ασθενών εάν δεν παρέχεται λόγος για την κλήση. 

Αποτελέσματα 

Οι ασθενείς αναμένεται να επιστρέψουν για όλα τα αποτελέσματα. Ρωτήστε το γιατρό κατά τη στιγμή του 
ραντεβού σας για πόσο καιρό θα χρειαστεί να επιστραφούν τα αποτελέσματα και κάντε μια επόμενη 
διαβούλευση κατά την ολοκλήρωση του λογαριασμού σας. 
Δεν θα δοθούν αποτελέσματα μέσω τηλεφώνου για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και του 
απορρήτου των ασθενών. 

Σύστημα υπενθύμισης ανάκλησης και ραντεβού 

Όλοι οι ασθενείς εγγράφονται στο Σύστημα υπενθύμισης ανάκλησης. Αυτό είναι ένα σύστημα υπενθύμισης 
που δημιουργείται από υπολογιστή. 
Ζητείται από τους ασθενείς κατά την εγγραφή εάν δίνουν άδεια για συμμετοχή σε αυτό το σύστημα. Αυτό 
καταγράφεται στο αρχείο ασθενών. 

Πρόσβαση στα αρχεία υγείας 

Εάν θέλετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών υγείας), 
συμπληρώστε τη φόρμα «Αίτημα πρόσβασης σε αρχείο υγείας», η οποία είναι διαθέσιμη από τη ρεσεψιόν. 
Περιμένετε έως και 30 ημέρες για την επεξεργασία του αιτήματος. 

Υπηρεσίες επικοινωνίας 

Εάν απαιτείται διερμηνέας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας 
(TIS National) στο 131 450. Οι ασθενείς με προβλήματα όρασης ή μειωμένης ταχύτητας μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το NRS TTY στο Free call 1800 555 360. 

Πολιτική απορρήτου 

Το Ιατρικό Κέντρο Pearcedale δεσμεύεται πλήρως να σέβεται το απόρρητό σας και λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη τις υποχρεώσεις του. Τηρούμε το Commonwealth Privacy Act 1988 και τις επόμενες τροποποιήσεις, 
το Victorian Health Records Act 2001 και τις Αυστραλιανές Αρχές Απορρήτου (APPs). Ένα αντίγραφο της 
Πολιτικής απορρήτου μας είναι διαθέσιμο στη ρεσεψιόν. 

Ανατροφοδότηση ασθενούς  

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Ένα «Feedback Box» βρίσκεται στην μπροστινή περιοχή αναμονής σε περίπτωση 
που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. 
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή της φροντίδας που λαμβάνετε από αυτήν την 
πρακτική, θα θέλαμε να μάθουμε γι 'αυτήν. Μη διστάσετε να μιλήσετε με τον Διαχειριστή πρακτικής εάν 
θέλετε να παράσχετε περαιτέρω σχόλια. 
Εάν επιθυμείτε να μεσολαβήσει κάποιος εκ μέρους σας, 
επικοινωνήστε με τον Επίτροπο Υπηρεσιών Υγείας στο 1800 136 066. 
 

 

Αμοιβές 
Είμαστε μια κλινική μικτής χρέωσης. Όλοι οι συνταξιούχοι, τα παιδιά 
κάτω των 16 ετών και οι κάτοχοι καρτών υγειονομικής περίθαλψης 
χρεώνονται χύμα. Ένα τυπικό τέλος διαβούλευσης είναι 76.90 $ με 
έκπτωση Medicare 38,20 $. Απαιτείται πλήρης πληρωμή την ημέρα 
του ραντεβού σας. Μεγαλύτερη χρέωση διαβούλευσης είναι 133.90 
$ με έκπτωση Medicare 73,95 $. 
Για πιο αναλυτικό τιμοκατάλογο, δείτε τη ρεσεψιόν. 
Δικαιώματα και ευθύνες ασθενών 
Είναι ο ρόλος αυτής της κλινικής να παρέχει ένα περιβάλλον 
φροντίδας που είναι ασφαλές, φιλόξενο και ειρηνικό για όλους τους 
ασθενείς. 
Σεβόμαστε τα δικαιώματα των ατόμων και θα προσπαθούμε ανά 
πάσα στιγμή να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς άμεσα και ευγενικά. 
Ζητούμε από τους ασθενείς, με τη σειρά τους, να αντιμετωπίζουν το 
προσωπικό και άλλους ασθενείς με σεβασμό, αποφεύγοντας να 
φωνάζουν, να ορκίζονται ή να εμπλέκονται σε άλλη ακατάλληλη 
συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσφορία στον 
εαυτό τους ή σε άλλους. 

 
 

58 Baxter-Tooradin Rd, Pearcedale VIC 3912 
P: 5978 5533 F: 5978 5566 E: info@pearcedalemedical.com.au 

pearcedalemedical.com.au ABN 54 826 237 452 

 

Ώρες κλινικής         Παρεχόμενες υπηρεσίες 

Δευτέρα   09:00 – 18:00    Οικογενειακό φάρμακο  Γυναικεία και ανδρική υγεία 

Τρίτη   09:00 – 18:00    Υγεία παιδιών και εφήβων  Έλεγχοι δέρματος 

Τετάρτη   09:00 – 18:00    Μικρές χειρουργικές διαδικασίες  Ανοσοποιήσεις 

Πέμπτη   09:00 – 18:00    Ταξιδιωτικοί εμβολιασμοί  Διαχείριση χρόνιων παθήσεων 

Παρασκευή  09:00 – 18:00    Κρυοθεραπεία   Ψυχική υγεία 

Σάββατο   09:00 – 18:00    Αξιολόγηση υγείας   Υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων

     

Κυριακή / Αργίες  ΚΛΕΙΣΤΟ       

 

 

 

 

Ιατρικό προσωπικό 

Dr Farzaneh Rastegar MD, FRACGP 
Special Interests: Women’s Health, IUD insertion, Palliative Care 
& Geriatric Care 

Dr Pejman Hajbabaie MD, FRACGP 

Special Interests: Skin Cancer, Dermatology, Minor Surgery & 
Internal Medicine 

Dr Mehdi Ebrahimi MD, FRACGP 

Special Interests: Sports Injury & Paediatric Care 

Dr Stephanie Curran MBBS, FRACGP 

Special Interest: Child & Adolescence Health, Women’s Health, 
Palliative Medicine and Family General Practice 

Dr Nadiya Solodunenko MBBS, FRACGP 
Special Interests: Women’s Health, Paediatric care, Chronic 
Disease Management & Preventative Medicine 

Dr Payal Chandrashekar MBBS, MRCP MRCGP, FRACGP 
Special Interests: Women’s Health, Mental Health, Palliative Care 
& Aged Care. 

Dr Sophie Li MBBS, FRACGP 
Special Interest: Palliative Care, Mental Health, Chronic Disease 
and Pain Management, Aged Care, Cardiovascular Diseases & 
Diabetes Management 

Dr Melanie Lamden MBBS, FRACGP 
Special Interest: Palliative Care, Mental Health, Chronic Disease 
Management, Aged Care, Geriatric Medicine 

 
 

 
Διευθυντής 
Cass 
Ρεσεψιονίστ Νοσοκόμες Άλλη υγεία 
Rebecca  Marnie   Ποδιατρική 
Vicki  Jodie   Φυσιοθεραπεία 
Montana Lorraine                  
Leanne  Shanae    
Julie   
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