
Ελληνικό Γηροκομείο 
Ρίντλιτον

Να τι λένε οι ένοικοί μας για εμάς …
«Είναι ωραία εδώ, μας αρέσει,  οι κοπέλες είναι 
καλές. Μας περιποιούνται πολύ καλά.»  
Δέσποινα (Ένοικος) 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το θαυμάσιο προσωπικό 
του Ελληνικού Γηροκομείου Ρίντλιτον. Ο πατέρας 
μου έτυχε εξαιρετικής φροντίδας. Η συμπαράσταση 
και η ευγένεια που μας έδειξαν ήταν πέρα από τα 
συνηθισμένα. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου.» 
Αθηνά Δήμας (Συγγενής) 

«Η διαμονή μου  εδώ έδωσε νόημα στη ζωή μου. Σας 
ευχαριστώ.» 
Ελένη (Ένοικος) 

«Είναι ωραίο μέρος για τα γεροντάκια. Έχουμε 
καλό προσωπικό που μας φροντίζει και μας κάνει 
χαρούμενους.»  
Τζανέτος (Ένοικος) 

89 Hawker Street
Ridleyton SA 5008

Τηλ.: 08 8340 1155
Φαξ: 08 8346 3112

Email: admissions@rgha.com.au
Web: www.rgha.com.au

Τηλέφωνο: 08 8340 1155
Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας 
σκανάροντας τον κωδικό QR με το 
τηλέφωνό σας (smart phone)

Για ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μας, 
παρακαλούμε καλέστε στο: 08 8340 1155

Ελληνικό Γηροκομείο 
Ρίντλιτον

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
σε ένα πολιτισμικά κατάλληλο περιβάλλον



Στέγαση και Υπηρεσίες 
Προσφέρουμε πολλές επιλογές όσον αφορά τη 
στέγαση και τις επαγγελματικές υπηρεσίες ώστε να 
ανταποκρίνονται σε όλα τα στάδια φροντίδας των 
ενοίκων. Μιλήστε με το προσωπικό μας για τις επιλογές 
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας και 
επιθεωρήστε οι ίδιοι τις εγκαταστάσεις μας.      

 ► Στέγαση έως και 120 ενοίκων σε έναν σύγχρονο χώρο 
μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. 

 ►  Ποικίλες επιλογές στέγασης από τις οποίες μπορείτε 
να επιλέξετε όποια επιθυμείτε, συμπεριλαμβανομένων  
μονόκλινων και κοινόχρηστων δωματίων και χώρων.

 ►  Ασφαλής Μονάδα Υποστήριξης Ατόμων με 
Προβλήματα Μνήμης στελεχωμένη με κλινικό και 
ψυχαγωγικό προσωπικό, αφοσιωμένο στη φροντίδα 
ατόμων με άνοια.

 ►  24ωρη πρόσβαση σε αναγνωρισμένες εσωτερικές 
νοσοκόμες για άμεση φροντίδα και ειδικευμένη 
νοσηλευτική περίθαλψη.   

 ►  Εργασιοθεραπευτής πλήρους απασχόλησης, ο οποίος 
παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης ώστε 
οι ένοικοι να παραμένουν δραστήριοι και ανεξάρτητοι.

 ►  Επισκέπτης οδοντίατρος, διαιτολόγος και 
λογοθεραπευτής για προσωπικές συμβουλευτικές 
συνεδρίες και ραντεβού.  

 ►  Γεύματα που μαγειρεύονται εντός των εγκαταστάσεων 
και ανταποκρίνονται στη διατροφική κουλτούρα των 
ενοίκων.

 ►  30 δραστηριότητες κατά μέσον όρο το μήνα για την 
ψυχαγωγία των ενοίκων, συμπεριλαμβανομένων και 
ελληνικών μουσικών συγκροτημάτων.  

 ►  Καφενείο, όπου μπορούν να συχνάζουν καθημερινά οι 
άντρες, να παίζουν χαρτιά και τάβλι – καλή ευκαιρία και 
για πολιτικές συζητήσεις.

 ►  Εκκλησία εντός των εγκαταστάσεων όπου τελούνται 
εβδομαδιαίες λειτουργίες. Οι εορτές αγίων και οι 
ονομαστικές εορτές αναγνωρίζονται και εορτάζονται.

 

Το Ελληνικό Γηροκομείο Ρίντλιτον 
είναι ένα ίδρυμα που χρηματοδοτείται 
από την Κοινοπολιτεία και  παρέχει 
αρίστης ποιότητας φροντίδα σε 
ηλικιωμένους Νοτιοαυστραλούς που  
προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά 
περιβάλλοντα.

Παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον που εξασφαλίζει 
την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των ατόμων ενώ 
παράλληλα διατηρούμε στενούς δεσμούς με τη γενέτειρα 
πατρίδα. 

Οι ένοικοι απολαμβάνουν διάφορες ψυχαγωγικές και 
κοινοτικές δραστηριότητες σε ένα φιλικό περιβάλλον που 
σέβεται τις ανάγκες τους καθώς και τις πολιτισμικές και 
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.  

Το εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό μας είναι 
ειδικό στα να αξιολογεί και να χειρίζεται τις ατομικές 
ανάγκες φροντίδας του καθενός, εξασφαλίζοντας αρίστης 
ποιότητας προσωπική φροντίδα και υποστήριξη.  

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μας 
Κατανοούμε  πόσο σημαντικό είναι, είτε για εσάς τους 
ίδιους είτε για τα μέλη της οικογένειάς σας, να επιλέξετε το 
κατάλληλο περιβάλλον φροντίδας ηλικιωμένων και πόση 
ανακούφιση μπορεί να προσφέρει κάτι τέτοιο.   

Εάν επιθυμείτε προσωπική ξενάγηση στις εγκαταστάσεις 
μας ή θα θέλατε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες 
μας, καλέστε μας στο 08 8340 1155 για να συζητήσετε με το 
φιλικό προσωπικό μας.   
 

Κόστος και  άλλες πληροφορίες 
Πληροφορίες για συνδρομές, χρεώσεις και επιλογές 
πληρωμής μπορούν να δοθούν μετά από αίτησή σας. Δεν 
έχετε παρά να επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα σας 
ενημερώσουμε για το πακέτο που είναι κατάλληλο για τις 
προσωπικές σας ανάγκες.    
 

Ώρες επισκεπτηρίου για μέλη της 
οικογένειας
Για να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό την 
αναστάτωση των ενοίκων, προτιμούμε οι επισκέψεις 
να πραγματοποιούνται μεταξύ 10.00πμ και 8.00μμ. 
Ωστόσο, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και εκτός του 
παραπάνω ωραρίου αν παραστεί ανάγκη.  


