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Τι προσφέρουμε
Ο Οργανισμός Dementia Australia στηρίζει 
άτομα όλων των ηλικιών που έχουν όλες 
τις μορφές άνοιας, τις οικογένειες και τους 
φροντιστές τους.

Εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειας 
έχετε ανησυχίες σχετικά με αλλαγές στο 
μνημονικό, τις σκέψεις ή τη συμπεριφορά 
ή έχετε άνοια, είμαστε εδώ για να σας 
στηρίξουμε και να σας καθοδηγήσουμε.

Το άρτια έμπειρο και εξειδικευμένο 
προσωπικό μας παρέχει πληροφορίες, 
στήριξη και εκπαιδευτικές υπηρεσίες και 
μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση 
σε στήριξη και υπηρεσίες στην περιοχή σας.
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Πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε
Πληροφορίες
Παρέχουμε πληροφορίες για να 
βοηθήσουμε τα άτομα που έχουν κάθε 
μορφή άνοιας, τις οικογένειες και τους 
φροντιστές τους.

• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
Dementia Australia. Κατεβάστε 
Ενημερωτικά Έντυπα Βοήθειας, βίντεο, 
μπροσούρες και φυλλάδια για πολλά 
και διάφορα θέματα. Οι πληροφορίες 
διατίθενται και σε άλλες γλώσσες εκτός 
τα αγγλικά. dementia.org.au

• Παραγγείλετε ένα αντίγραφο ή 
κατεβάστε τον οδηγό The Dementia 
Guide. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την άνοια, τη διαβίωση 
με άνοια και τον προγραμματισμό για 
το μέλλον. dementia.org.au/the-
dementia-guide

• Επισκεφθείτε μια απ’ τις βιβλιοθήκες 
μας, είτε στο διαδίκτυο ή προσωπικά. 
Μπορείτε να δανειστείτε βιβλία, ebooks 
(ηλεκτρονικά βιβλία) και βιβλία σε 
κασέτες. dementia.org.au/library
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Στήριξη
Η διάγνωση της άνοιας μπορεί να οδηγήσει 
σε πολλές ανησυχίες και συναισθήματα. 
Μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να 
αισθάνονται αβέβαιοι για το μέλλον και 
μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να 
προσαρμοστούν.

Είμαστε στο πλευρό σας.

Μπορούμε να σας στηρίξουμε για:

• να καταλάβετε τις πρόσφατες αλλαγές 
στις περιστάσεις σας και τι υπηρεσίες 
στήριξης διατίθενται στην περιοχή σας

• να κατανοήσετε τη διάγνωση και ποια 
μέτρα μπορείτε να πάρετε κατόπιν

• να καταλάβετε τις αλλαγές στο 
μνημονικό, τις σκέψεις ή τη συμπεριφορά 
και πώς να τις διαχειριστείτε

• να διατηρήσετε τη συναισθηματική 
σας ευρωστία μιλώντας με έναν από 
τους επαγγελματίες μας συμβούλους 
ή συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα 
στήριξης

• να διατηρήσετε την κοινωνική και τη 
σωματική σας ευρωστία μέσω της 
κοινωνικής και πρακτικής στήριξης

• να εγγραφείτε στο My Aged Care 
(Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων) 
ή στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης 
Αναπηρίας.

76 Οι υπηρεσίες μας



Εκπαίδευση 
Εάν είστε ένα άτομο που έχει άνοια, μέλος 
της οικογένειας ή φροντιστής, το έμπειρο 
προσωπικό μας διοργανώνει εκπαιδευτικές 
συνεδρίες σε όλη την Αυστραλία και στο 
διαδίκτυο για να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
γνώσεων για την στήριξη της ευρωστίας 
σας.

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας ή 
εργαζόμενος στον κλάδο φροντίδας 
ηλικιωμένων, το Κέντρο μας Εκμάθησης 
Θεμάτων για την Άνοια παρέχει μια 
ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών 
τεκμηριωμένης μάθησης και 
συμβουλευτικής για να βελτιώσει την 
ποιότητα στήριξης και φροντίδας που 
βιώνουν τα άτομα που έχουν άνοια.

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν 
διαπιστευμένα και μη διαπιστευμένα 
προγράμματα και παρέχονται τόσο 
διαδικτυακά όσο και προσωπικά.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το  
dementia.org.au/education

Η Εθνική Γραμμή Βοήθειας Άνοιας 
διατίθεται Δευτέρα με Παρασκευή, 
μεταξύ 8πμ και 8μμ (εκτός των αργιών).

Καλέστε το 1800 100 500 ή 
συνομιλήστε στο διαδίκτυο μεταξύ 9πμ 
και 5μμ στο dementia.org.au/webchat

Καλέστε την Εθνική 
Γραμμή Βοήθειας 
Άνοιας 
Η Εθνική Γραμμή Βοήθειας Άνοιας είναι μια 
δωρεάν και εμπιστευτική υπηρεσία. 

Μιλήστε στην φιλική και έμπειρη ομάδα μας 
για:

• συμβουλές σχετικά με τις ενδείξεις και τα 
συμπτώματα

• πληροφορίες για την άνοια

• μια εμπιστευτική συζήτηση για την 
κατάστασή σας

• πρακτική υποστήριξη και συμβουλευτική

• βοήθεια για να βρείτε στήριξη και 
υπηρεσίες στην περιοχή σας.
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Βοηθήστε μας για να 
βοηθήσουμε τους άλλους
Κάντε μια διαφορά στη ζωή των ατόμων που 
έχουν άνοια και στις οικογένειές τους.

• Γίνετε Φίλος Ατόμου με Άνοια και 
βοηθήστε άτομα που έχουν άνοια στην 
κοινότητά σας.

• Γίνετε Υποστηρικτής Θεμάτων Άνοιας και 
μια φωνή για τα άτομα που έχουν άνοια 
και τους φροντιστές.

• Γίνετε εθελοντής και βοηθήστε μας να 
βελτιώσουμε τη ζωή των ατόμων που 
έχουν άνοια.

• Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε το 
έργο μας.

• Κάντε μια δωρεά με κληροδότημα στη 
διαθήκη σας.
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Για γλωσσική βοήθεια καλέστε 
το 131 450

Εθνική Γραμμή Βοήθειας Άνοιας
1800 100 500

Ο Οργανισμός Dementia Australia αναγνωρίζει τη χρηματοδότηση από την 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση, τις Κυβερνήσεις Πολιτειών και Επικρατειών και τη 
γενναιόδωρη οικονομική στήριξη ατόμων και οργανισμών.

Η Εθνική Γραμμή Βοήθειας Άνοιας χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση

© Dementia Australia, Ιούνιος 2020 / 20085

Βρείτε μας στο διαδίκτυο
dementia.org.au



Our  
services
Information
Support
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What we do
Dementia Australia supports people 
of all ages living with all forms of 
dementia, their families and carers.

If you or a family member have 
concerns about changes to memory, 
thinking or behaviour, or you have 
dementia, we are here to support 
and guide you. 

Our highly experienced and 
qualified staff provide information, 
support and education services and 
can assist you to access supports 
and services in your community.
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How we can help 
Information 
We provide information to help 
people living with all forms of 
dementia, their families and carers.

• Visit the Dementia Australia 
website. Download Help Sheets, 
videos, flyers and booklets on  
a range of topics. Information is 
available in languages other  
than English. dementia.org.au

• Order a copy or download  
The Dementia Guide. This guide 
includes information about 
dementia, living with dementia 
and planning for the future. 
dementia.org.au/ 
the-dementia-guide

• Visit one of our libraries,  
either online or in-person.  
You can borrow books,  
ebooks and audiobooks.  
dementia.org.au/library

4 Our services 5



Support 
A diagnosis of dementia can lead to 
a range of concerns and emotions.  
It can leave people feeling uncertain 
about the future and it can take 
some time to adjust. 

We are here for you.

We can support you to: 

• understand recent changes in your 
circumstances and the support 
available in your community

• understand the diagnosis and 
what steps to take next                                                                              

• understand the changes to 
memory, thinking or behaviour 
and how to manage them                                                        

• maintain your emotional 
wellbeing by talking to one of our 
professional counsellors or joining 
a support program

• maintain your social and physical 
wellbeing through social and 
practical support

• register with My Aged Care  
or the National Disability 
Insurance Scheme.
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Education

If you are a person living with 
dementia, a family member or 
carer, our experienced staff run 
educational sessions throughout 
Australia and online to help  
build knowledge to support  
your wellbeing.

If you are a health professional 
or aged care worker, our Centre 
for Dementia Learning provides a 
comprehensive suite of evidence-
based learning and consultancy 
services to help improve the quality 
of support and care experienced  
by people living with dementia.  

These services include accredited 
and non-accredited programs  
and are available both online  
and face-to-face. 

For information visit  
dementia.org.au/education

The National Dementia Helpline  
is available Monday to Friday,  
between 8am and 8pm  
(excluding public holidays).  

Call 1800 100 500 or webchat 
between 9am and 5pm at 
dementia.org.au/webchat

Call the National 
Dementia Helpline  

The National Dementia Helpline is  
a free and confidential service. 

Speak to our caring and expert 
team for:

• advice on signs and symptoms

• information about dementia 

• a confidential discussion  
about your situation

• practical support  
and counselling

• assistance to find supports and 
services in your community. 
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Help us to help others  
Make a difference to the lives of 
people with dementia and their 
families.

• Become a Dementia Friend 
and support people living with 
dementia in your community.

• Become a Dementia Advocate 
and be a voice for people living 
with dementia and carers.

• Become a volunteer and help us 
improve the lives of people living 
with dementia.

• Make a donation to  
support our work.

• Leave a bequest gift  
in your will.
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Dementia Australia acknowledges funding from the Australian Government, 
State and Territory Governments, and the generous financial support of 
individuals and organisations.

National Dementia Helpline is funded by the Australian Government
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For language assistance  
call 131 450

National Dementia Helpline
1800 100 500

Find us online
dementia.org.au
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