
Ζώντας Καλά 
στο Σπίτι

Βελτίωση της υγείας (ευημερίας) μας 
Πως να ζούμε καλύτερα κατά την διάρκεια του κορονοϊού (COVID-19)

Υποστηρίζεται από



Όταν γνωρίζουμε τα κύρια 
στοιχεία της προσωπικής 
μας υγείας  (ευημερίας), 
μας βοηθά πολύ. Έτσι 
διατηρούμε τον έλεγχο 
της ζωής μας.

Η άσκηση στο πίσω μέρος 
του φυλλαδίου μπορεί να 
σας βοηθήσει. Επιλέξτε 
τα τετραγωνίδια που 
ισχύουν για εσάς.

Μιλήστε με τον γιατρό 
σας. Μπορεί να σας 
προτείνει τρόπους να 
βελτιώσετε την υγεία 
(ευημερία) σας.

Η Κυβέρνηση 
χρηματοδοτεί υπηρεσίες 
και υποστήριξη στο σπίτι 
σας (εάν και όταν την 
χρειαστείτε).

Ανακαλύψτε τις επιλογές 
υγείας (ευεξίας) σας

Εξετάστε την λίστα της υγείας σας (στην πίσω 
σελίδα) και συγκρίνετέ την με τις συμβουλές για 
την ανάπτυξη της Σωματικής, Νοητικής και 
Κοινωνικής ευημερίας σας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις διαθέσιμες 
υπηρεσίες για εσάς και άλλους ηλικιωμένους.

Αποφασίστε να βελτιώσετε την 
υγεία και την ευημερία σας

Τι χρειάζεστε για να παραμείνετε υγιείς και να 
αισθάνεστε ασφαλείς και ευτυχισμένοι στο σπίτι; 

Αναλάβετε δράση

Τι λειτουργεί καλά;

Τι σας κρατάει πίσω;

Ειδικοί μπορούν να σας δώσουν τις σωστές 
πληροφορίες για να καταλάβετε τι πρέπει να 
κάνετε για να καλυτερεύσει η ζωή σας.

Λάβετε άμεση βοήθεια 
και πληροφορίες για να 
βελτιώσετε την υγεία σας

Καλέστε τους αριθμούς για τις υπηρεσίες που σας 
ενδιαφέρουν. Οι περισσότερες είναι τοπικές και 
άμεσα διαθέσιμες για την υποστήριξή σας.  

Κάντε έρευνα στο  ίντερνετ. Μην ανησυχείτε εάν 
δεν ξέρετε πως. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν 
να βρουν τις  πληροφορίες για εσάς.



Η Υγεία (ευεξία) είναι ταξίδι ...

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να 
γεράσουν στα σπίτια τους, να είναι 
ανεξάρτητοι,  να αισθάνονται ασφαλείς 
και υγιείς, και να διατηρήσουν τον 
έλεγχο της ζωής τους.

Η ευεξία είναι ένα πολύ προσωπικό 
‘ταξίδι’. Ενώ σχεδόν όλοι μας θέλουμε 
παρόμοια πράγματα, ο καθένας 
εκτιμά διαφορετικά πράγματα, έχει 
διαφορετικούς στόχους και προκλήσεις 
και προχωρά με τον δικό μας ρυθμό. 

Οι καθημερινές μας επιλογές και 
αποφάσεις επηρεάζουν την υγεία και 
ευημερία μας. Nα είμαστε υγιείς και 
να αισθανόμαστε καλά είναι πολύ πιο 
σημαντικό από το να παίρνουμε καλά 
αποτελέσματα εξετάσεων από τον 
γιατρό μας. 

Ακόμα και αν έχετε προβλήματα υγείας 
ή περιορισμούς, μπορείτε να αισθάνεστε 
καλά. Η ευημερία η, ποιότητα ζωής 
μπορούν να ξεκινήσουν με μία ΕΠΙΛΟΓΗ.

Η γνώση του τι σας κάνει να 
αισθάνεστε καλά είναι σημαντική. 
H γνώση του τι σας εμποδίζει να 
αισθάνεστε καλά είναι επίσης 
σημαντική.

Η ευεξία είτε η ευημερία μας έχει 
τρεις διαστάσεις 

• Σωματική: δυνατά σημεία, και όρια 

• Νοητική: ψυχική, συναισθηματική, 
διανοητική

• Κοινωνική: οικογένεια, 
φίλοι, κοινότητα, εκδρομές 
Πνευματικότητα - θρησκευτικότητα
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Αισθανθείτε ευτυχισμένοι και υγιείς με αυτές τις 
σπουδαίες συμβουλές

ΣΩΜΑ
• Να τρώτε καλά και να ασκείστε

– Τρώγοντας Καλά στο Σπίτι

– Παραμένοντας Δυνατοί στο Σπίτι

Για αντίγραφα αυτών των φυλλαδίων 
τηλεφωνήστε στο COTA

• Άλλες πληροφορίες
www.cotatas.org.au/programs/
strength-for-life/other-health-and-
fi tness-resources

• Συμβουλευτείτε τακτικά  τον γιατρό 
σας. Συζητήστε την λίστα ελέγχου 
ευεξίας σας. 

• Φάρμακα – Κάντε ανασκόπηση 
με τον Γενικό Γιατρό σας ή τον 
φαρμακοποιό τακτικά.

• Εμπνευστείτε από το ‘’πρότζεκτ’’ η 
Περπατησιμότητα της Τασμανίας.

• Μείνετε ασφαλείς από τον COVID

– Αξιολογείστε το ρίσκο σας

– Κρατήστε τις αποστάσεις

– Υγιεινή χεριών

– Καλύψτε τον βήχα σας με τον 
αγκώνα ή με χαρτομάντηλο

ΝΟΥΣ
• Μάθετε κάτι καινούργιο ή 

ξαναρχίστε ένα παλιό χόμπι. 

• Πάρτε μέρος σε τοπικές 
δραστηριότητες

– Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο 
κοινοτικής ανάπτυξης του  Δήμου 
σας. Ρωτήστε τι είναι διαθέσιμο.

– Στο COTA στο (03) 6231 3265
– Ελέγξτε την λίστα των τοπικών 

δραστηριοτήτων του COTA: 
www.cotatas.org.au/informati on/
acti viti es

• Εάν αισθάνεστε κατάθλιψη, στρες, 
λύπη, άγχος, θυμό ή νευρικότητα - 
μιλήστε σε κάποιον

– Γραμμή Βοήθειας της Τασμανίας: 
1800 984 434

– Beyond Blue: 1300 224 636

• Smiling Mind [Χαμογελαστός Νους] 
ασκήσεις για υγιή νου (δωρεάν 
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα)



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
• Τηλεφωνήστε σε έναν φίλο

• Έχετε δοκιμάσει να κάνετε βιντεοκλήση 
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα; Είναι 
εύκολο εάν ξέρετε πώς.

– Τηλεφωνήστε στο COTA εάν 
χρειάζεστε βοήθεια με αυτό 
(03) 6231 3265. 

– www.cotatas.org.au/informati on/
getti  ng-help/it-help-sessions/

• Τοπικές κοινοτικές εκδηλώσεις: 
www.cotatas.org.au/informati on/
acti viti es

• Υπάρχουν παλιά χόμπι που θέλετε 
να ξαναρχίσετε; Ίσως μία νέα 
δραστηριότητα; Να συναντήσετε 
νέους ανθρώπους;

• Μάθετε για προγράμματα 
υποστήριξης μέσω τακτικής 
τηλεφωνικής επικοινωνίας - 
δημιουργία φιλίας

– Συνομιλίες [CHATS] καλέσετε

» Βόρεια: (03) 6334 4430 
» Βορειοδυτικά: (03) 6424 6547
» Νότια: (03) 6282 1555

– Red Cross [Ερυθρός Σταυρός] 
Telecross: 1300 885 698

• Χρειάζεστε μεταφορά να συνδεθείτε 
με ανθρώπους και υπηρεσίες; 
Τηλεφωνήστε Υπηρεσίες Κοινοτικών 
Μεταφορών Τασμανίας (CTST): 
1800 781 033

Χρήσιμα τηλέφωνα
Καθώς γηράσκουμε, χρειαζόμαστε 
μερικές φορές, μεγαλύτερη υποστήριξη. 
Για πληροφορίες και υποστήριξη, 
επικοινωνήστε με:

• Aged Care System Navigator [Πλοηγός 
Συστήματος Φροντίδας Ηλικιωμένων] 
(COTA Tas)
– Νότια: (03) 6231 3265
– Βόρεια: 0439 417 634
– Βορειοδυτικά: 0477 221 557

• Advocacy Tas [Συνηγορία]: 1800 005 131

• Carer Gateway [Πύλη Φροντιστών]: 
1800 422 737

• Ιατρική Γραμμή Πληροφοριών για τον 
Κορονοϊού: 1800 020 080

• COTA Tas: (03) 6231 3265 
www.cotatas.org.au

• Dementi a Australia [Άνοια 
Αυστραλία]: (03) 6279 1100

• Βοήθεια Κακοποίησης Ηλικιωμένων: 
1800 353 374

• Housing Connect [Σύνδεση για 
Στέγαση]: 1800 800 588

• Legal Aid [Νομική Βοήθεια Για 
Ηλικιωμένους]: 1300 366 611

• Migrant Resource Centre TAS [Κέντρο 
για Μετανάστες]: (03) 6221 0999 

• My Aged Care [Φροντίδα 
Ηλικιωμένων]: 1800 200 422

• Υποστήριξης Ηλικιωμένων Προσώπων 
για τον Κορονοϊό: 1800 171 866

• RESPECT βοήθεια για ασφάλεια στο 
σπίτι: 1800 633 937

• Working it Out: (03) 6231 1200
(σεξουαλική και φυλετική υποστήριξη)



Η λίστα ελέγχου της ευεξίας σας

Διαβάστε προσεκτικά και σκεφτείτε κάθε δήλωση. Ξεχωρίζουν μερικές;
Σημειώστε αυτές που ισχύουν για εσάς.

ΣΩΜΑ

 Τρώω καλά

 Κοιμάμαι καλά

 Ασκούμαι τακτικά

 Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα 
με το σώμα μου

 Ξέρω τι με εμποδίζει να κινούμαι 
καλά

 Παίρνω φάρμακα

 Διαχειρίζομαι τις ιατρικές συνταγές 
μου

 Μπορώ να διαχειριστώ τον πόνο με 
την κατάλληλη υποστήριξη

 Μιλάω στον Γενικό μου Γιατρό 
τακτικά

ΝΟΥΣ

 Διατηρώ τον νου μου ενεργό

 Αναγνωρίζω την διάθεσή μου 
(θετική και αρνητική)

 Είμαι ψυχικά δυνατός (ανθεκτικός)

 Δημιουργώ τις δικές μου ρουτίνες

 Βρίσκω χρόνο για δραστηριότητες 
και χόμπι που απολαμβάνω

 Αποφασίζω καθημερινά να 
αισθάνομαι καλά

 Αναζητώ υποστήριξη όταν την 
χρειάζομαι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

 Συνδέομαι με την οικογένεια και/ή 
τους φίλους μου

 Είμαι μέλος μιας κοινωνικής 
ομάδας

 Βρίσκω τρόπους να δείχνω 
καλοσύνη στους άλλους

 Μαθαίνω για νέες εκδηλώσεις

 Δοκιμάζω νέες ιδέες (π.χ. 
βιντεοκλήσεις με αγαπημένα 
πρόσωπα)

 Μου αρέσει να πηγαίνω εκδρομές

 Είμαι εθελοντής

 Συναντώ ανθρώπους που 
μοιράζονται τα ενδιαφέροντά μου

Η ευημερία αλλάζει με την 
πάροδο του χρόνου.  

Μπορείτε να αποκτήσετε 
περισσότερο έλεγχο και να 
λάβετε υποστήριξη για την 
βελτίωση σας.

Ξεκινήστε την άσκηση με τα 
τικ στα κουτάκια.


