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Χορηγός: Η αξιότιμη Linda Dessau, AC – Κυβερνήτης της Βικτώριας 

Προς όλους τους ασθενείς μας στο Peter MacCallum Cancer Centre (Peter Mac), 

Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας γιατί αναγνωρίζουμε ότι αυτοί είναι πολύ ανησυχητικοί καιροί για 

όλους τους Αυστραλούς – και ιδιαίτερα για όποιον κάνει θεραπεία για καρκίνο. Η παγκόσμια πανδημία του 

κορωνοϊού έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και αυτή η επιπρόσθετη ανασφάλεια σημαίνει ότι δεχόμαστε 

περισσότερες ερωτήσεις απ΄ότι συνήθως από τους ασθενείς μας. 

Όπως γνωρίζετε, και ο καρκίνος και κάποιες θεραπείες για τον καρκίνο, σας κάνουν  περισσότερο επιρρεπή 

σε μολύνσεις. Αυτό συνήθως μπορεί να είναι ανησυχητικό όσον αφορά βήχα, κρυώματα και την εποχιακή 

γρίπη. Ωστόσο προς στιγμή, είμαστε όλοι σε εγρήγορση όσον αφορά την επιπρόσθετη ανησυχία μόλυνσης με 

τον κορωνοϊό (Covid-19).  

Πρώτα απ΄όλα ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας. Αυτό θα 

διαφέρει σύμφωνα με τον τύπο του καρκίνου που έχετε και το τι έχετε συμφωνήσει με τους θεράποντες 

ιατρούς σας.  

Το κλινικό προσωπικό που έχει αναλάβει τη θεραπεία σας θα σας ενημερώσει πότε πρέπει να έρθετε στο 

Peter Mac στο Parkville ή σε ένα από τα παραρτήματά μας. Ίσως επίσης να είναι σε θέση να σας προσφέρουν 

ραντεβού εξ αποστάσεως μέσω βίντεο ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης (telehealth).  

Παρόλα αυτά, οι επιθεωρήσεις και θεραπείες δεν είναι όλες διαθέσιμες εξ αποστάσεως. 

Είναι πραγματικά σημαντικό να έχετε αυτοπεποίθηση να έρθετε στο νοσοκομείο για απαραίτητες 

επιθεωρήσεις ή θεραπεία. 

Θέλουμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε θεραπεία για τον καρκίνο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αν λοιπόν ένας από τους ανώτερους ιατρούς μας συνιστά επιθεώρηση ή θεραπεία αυτοπροσώπως, σας 

ενθαρρύνουμε να παρευρεθείτε σε αυτά τα ραντεβού. 

Είναι επίσης σημαντικό να θυμηθεί κανείς ότι την ώρα που γράφεται αυτό το γράμμα, στα μέσα Απριλίου, 

κανένα μέλος του προσωπικού του Peter Mac ούτε ασθενείς έχουν διαγνωστεί με Covid-19. 

Κάνουμε τα απαραίτητα δυνατά για να βελτιώσουμε την ασφάλειά σας όταν χρειάζεται να επισκεφθείτε την 

κλινική, το κέντρο ημερήσιας θεραπείας ή να είστε εσωτερικός ασθενής. Προκειμένου να συμβεί αυτό έχουμε 

προχωρήσει στα ακόλουθα βήματα: 

• Όλο το προσωπικό και οι επισκέπτες ελέγχονται καθώς μπαίνουν στα κτίρια με έλεγχο θερμοκρασίας 

και μία σειρά ερωτήσεων  

• Ο αριθμός των επισκεπτών έχει μειωθεί και, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, παιδιά κάτω των 16 

ετών δεν επιτρέπεται να έρθουν στο νοσοκομείο  

• Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των απολυμαντικών χεριών σε όλα μας τα κτίρια 

• Έχουμε αυξήσει το καθεστώς καθαριότητας στις κλινικές και γενικές περιοχές 

• Παρέχουμε επιπλέον εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό για την πρόληψη μολύνσεων, και 

• Τηρούμε τα μέτρα αποφυγής κοινωνικών επαφών.Οι αίθουσες αναμονής δεν έχουν πλέον πολύ 

κόσμο και προστατευτικές οθόνες έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις περιοχές υποδοχής. 
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Προκειμένου να παρέχουμε σε εσάς και στην οικογένειά σας τις πληροφορίες που χρειάζεστε, έχουμε 

συλλέξει κάποιες συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις  στην ιστοσελίδα μας 

www.petermac.org/coronavirusFAQs. Επίσης, μεταφρασμένο υλικό είναι διαθέσιμο στο 

www.petermac.org/translated. 

Τέλος, αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τον Καθοδηγητή σας που θα 

είναι σε θέση να σας συνδέσει με την ομάδα νοσηλευτών που θα μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις σας. Αν 

δε σας έχει ακόμα αποδοθεί ένας Καθοδηγητής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο 

στο 8559 5000 και ζητήστε να σας συνδέσουν με την αρμόδια κλινική ομάδα. 

 

Με τις καλύτερες ευχές,  

Από την ομάδα του Peter McCallum Cancer Centre 

 
  

 


