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HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ KOTI- JA YHTEISÖHOITOPALVELUISTA?

Sairaanhoito
Sairaanhoitajan apu käsi ää hoitoa ja 
terveyden lan seurantaa, haavanhoitoa ja 
injek oita.
Kuljetus
Järjestämme kuljetusta esimerkiksi lääkärissä tai 
ostoksilla käynteihin.
Henkilökohtainen hoiva
Henkilökohtainen hoiva antaa apua 
jokapäiväisissä toimissa kuten syömisessä, 
peseytymisessa, wc:ssä käynneissä ja 
pukeutumisessa.
Sijaishoito 
Kotona tai hoitolaitoksessa järjeste ävä 
sijaishoito antaa omaishoitajalle vapaata 
hoitajan tehtävästä.

Ko apu 
Ko apupalvelu antaa apua siivouksessa, 
as anpesussa, pyykinpesussa ja silityksessä.

Sosiaalinen tuki  
Autamme sinua osallistumaan yhteisösi 
tapahtumiin ja toimintaan ja järjestämme myös 
ju eluseuraa ko in.

Ateriapalvelut
Ateriapalveluihin kuuluvat  ateriatoimitukset 
ko in ja avustaminen ruoanvalmistuksessa 
kotona.
Terveydenhoidon tukipalvelut
Terveydenhoitoa ja tervey ä ylläpitävät 
erityispalvelut kuten:
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Social Support

Ota yhtey ä

Hoivapalvelut

• jalkahoito
• toimintaterapia
• fysioterapia
• sosiaalityö 
• puheterapia
• ravitsemusneuvonta.



NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT
Ilmaispuhelu: 1300 348 377

 

 

 

Tarvitsetko apua voidaksesi asua
kotona mahdollisimman pitkään?

Tieto au aa

Diversicare kuuluu seuraavaan järjestöön: Sept 2014

Miten Diversicare voi au aa sinua?
•  Vastaamme kysymyksiisi siitä miten saat 

palveluja ko isi

•  Annamme etoa monikul uurisista ja eri 
etnisille ryhmille tarjolla olevista      
palveluista alueellasi

•  Annamme etoa usealla eri kielellä

•  Ohjaamme sinut tarvisemaasi palveluun 
jos olet heikkokuntoinen, iäkäs,  
vammainen tai jos olet omaishoitaja

•  Järjestämme yhteisöllesi 
edotus laisuuksia saatavilla olevista 

palveluista

•  Esi elemme toimintaamme ja palveluja 
yhteisönne laisuuksissa

www.diversicare.com.au
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MONIKULTTUURINEN NEUVONTAPALVELU

OTA YHTEYTTÄ OTA YHTEYTTÄ 

Brisbane North / South Region
0413 054 642
mas.bne@diversicare.com.au

Brisbane South Region
0413 512 967
mas.brisbanesouth@diversicare.com.au

Brisbane North /Sunshine Coast/Wide Bay/
Fraser Coast Region
0447 721 968
mas.surishine@diversicare.com.au

Northern Region (Queensland)
0407 045 203 / 0428 332 965
mas.northern@diversicare.com.au
mcma-amo@diversicare.com.au

Peninsula Region (Far North Queensland)
0432 322 154
mas.peninsula@diversicare.com.au 

Logan / West Moreton Rural & Remote Regions
0434 254 812
mas.westmoreton@diversicare.com.au

Gold Coast Region
0431 017 943
mas.goldcoast@diversicare.com.au

Otamme mielellään vastaan palaute a palveluistamme.
Ota yhtey ä: 

Puh:     1300 348 377
Faksi:   07 3846 1107
E-mail: info@diversicare.com.au

FINNISH

Hoivapalvelut

•  Autamme sinua itsenäiseen
    päätöksentekoon ko hoitopalveluista


