Διαδικτυακό μητρώο επαγγελματιών υγείας
Η Ahpra διατηρεί μια λίστα με κάθε επαγγελματία υγείας που είναι εξουσιοδοτημένος να ασκεί το
επάγγελμα στην Αυστραλία στις παρακάτω ειδικότητες:
•
•
•
•
•
•
•
•

Γενική Ιατρική Αβορίγινων και
Νησιωτών των Στενών Τόρες
Κινεζική Ιατρική
Χειροπρακτική
Οδοντιατρική
Ιατρική
Ιατρική ογκολογία
Νοσηλευτική
Μαιευτική

•
•
•
•
•
•
•
•

Εργασιοθεραπεία
Οπτομετρική
Οστεοπαθητική
Διασώστες/πληρώματα ασθενοφόρων
Φαρμακευτική
Φυσιοθεραπεία
Ποδολογία
Ψυχολογία

Η λίστα λέγεται «Μητρώο Επαγγελματιών Υγείας». Ενθαρρύνουμε όλους να ελέγξουν αν ο
επαγγελματίας της υγείας τους έχει τα κατάλληλα προσόντα και καλύπτει τις απαιτήσεις εγγραφής και
εξάσκησης επαγγέλματος.
Για να ελέγξετε αν ο επαγγελματίας της υγείας σας είναι εξουσιοδοτημένος, μπορείτε να δείτε τη λίστα
των επαγγελματιών υγείας. Όταν το όνομα ενός επαγγελματία υγείας αναγράφεται στη λίστα τότε
γνωρίζετε ότι έχει εγγραφεί και εξουσιοδοτηθεί να ασκεί το επάγγελμα. Μερικές φορές ένας
εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας υγείας έχει εγγραφεί σε μια ειδική κατηγορία εγγραφής ή υπόκειται
σε όρους που περιορίζουν αυτά που μπορεί να κάνει, τότε και αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται
στη λίστα.
Ενημερώνουμε συνεχώς τη λίστα και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ’ αυτήν στο Ιστοσελίδα Ahpra.
Η λίστα είναι δωρεάν για χρήση και είναι πάντα διαθέσιμη.
Μερικές φορές οι επαγγελματίες υγείας έχουν εγγραφεί με διαφορετικό όνομα απ’ το όνομα που
μπορεί να είναι κοινώς γνωστοί. Όταν κάνετε αναζήτηση στη λίστα, είναι πολύ σημαντικό να
χρησιμοποιήσετε το όνομα του επαγγελματία με το οποίο είναι εγγεγραμμένος και τη σωστή
ορθογραφία του ονόματός του.
Έχουμε επίσης μια λίστα με επαγγελματίες υγείας που η άδειά τους εξάσκησης επαγγέλματος έχει
ακυρωθεί και μια λίστα με επαγγελματίες που έχουν συμφωνήσει επίσημα να μην ασκούν το
επάγγελμα. Οι επαγγελματίες σ’ αυτές τις δύο λίστες δεν επιτρέπεται να παρέχουν καμία υπηρεσία
ως επαγγελματίες υγείας.
Αν το όνομα ενός επαγγελματία υγείας δεν αναγράφεται στο δημόσιο μητρώο ή έχετε απορίες σχετικά
με τα στοιχεία που αναγράφονται, καλέστε την Ahpra.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας όπου υπάρχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες
διερμηνέων: www.ahpra.gov.au
Καλέστε μας στο 1300 419 495 για μια εμπιστευτική συνομιλία.
Υπηρεσίες διερμηνέων
Συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National). Αν είστε μη
αγγλόφωνο άτομο ή σας είναι ευκολότερο να μιλήσετε στη γλώσσα σας, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων για να μιλήσετε με κάποιον στην
Ahpra. Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν. Απλά καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τους να
καλέσουν την Ahpra στο 1300 419 495.

