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Οι πληροφορίες που περιέχει το παρόν 
πληροφοριακό φυλλάδιο αντανακλούν τις 
ερωτήσεις που κάνουν συνήθως οι οικογένειες 
και οι φίλοι ατόμων που πέθαναν στο 
νοσοκομείο. 
 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας 
καταλαβαίνουν ότι οι πολιτισμικές πρακτικές που 
περιβάλλουν το θάνατο, τη θλίψη και την ταφή 
ποικίλλουν ευρέως, και είναι πολύ σημαντικές. 
Ενημερώστε το προσωπικό αν έχετε 
οποιεσδήποτε ανάγκες ή ανησυχίες. 
 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
 

Όταν πεθάνει ένα άτομο στο νοσοκομείο, θα 
χρειαστεί να αναθέσετε σε έναν Εργολάβο 
Κηδειών, μέσα σε λίγες ώρες, να μεριμνήσει για 
να μεταφερθεί ο νεκρός στο γραφείο κηδειών. Ο 
Εργολάβος Κηδειών θα σας βοηθήσει να 
οργανώσετε την κηδεία και την ταφή, και θα σας 
συμβουλεύσει για άλλες ρυθμίσεις και 
ανακοινώσεις που χρειάζεται να κανονίσετε. 
 

Αν ο θάνατος παραπεμφθεί για διερεύνηση στον 
Ιατροδικαστή, όπως απαιτείται από το νόμο σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ο νεκρός θα μεταφερθεί 
στο Νεκροτομείο του Ιατροδικαστή. Ο εργολάβος 
κηδειών θα σας ενημερώσει πότε θα επιστραφεί 
η σορός, και θα οργανώσει τη μεταφορά στο 
γραφείο κηδειών. Μπορείτε να αρχίσετε να 
οργανώνετε την κηδεία κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας, αλλά μπορεί και να υπάρξουν 
καθυστερήσεις. 
 

Το Νεκροτομείο του Ιατροδικαστή απασχολεί 
συμβούλους οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες, 
υποστήριξη και συμβουλευτική βοήθεια· 
επισκεφθείτε το 
www.lawlink.nsw.gov.au/coroners ή 
τηλεφωνήστε στο 8584 7777 ή 

 
Το προσωπικό του νοσοκομείου, που 
περιλαμβάνει Κοινωνικούς Λειτουργούς και 
Εφημέριους, μπορεί να σας κατευθύνει σε 
εργολάβους ή τελετάρχες κηδειών μιας 
συγκεκριμένης πολιτισμικής κοινότητας. 
Άλλοι που πρέπει να ειδοποιηθούν για το θάνατο 
είναι οι εξής: 
 

• Εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
• Ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και εταιρείες πιστωτικών καρτών 
• Υπουργείο Υποθέσεων Παλαιών Πολεμιστών 

ή/και το Centrelink  
• Γιατροί, ταμεία υγείας και οργανισμοί 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών  
• Μεσιτικά Γραφεία / ιδιοκτήτες ακινήτων 
• Δικηγόρος για νομικές υποθέσεις όπως η 

διαθήκη και η επικύρωση της διαθήκης 
• Αυστραλιανή Εφορία 
• Οργανισμοί κοινής ωφελείας π.χ. εταιρεία 

τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής γκαζιού και 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Ένας δικηγόρος συχνά θα προσφέρει να 
αναλάβει τις ανακοινώσεις αυτές στα πλαίσια 
του διακανονισμού της κληρονομιαίας 
περιουσίας. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΗΔΕΙΑΣ 
 

Ο εργολάβος κηδειών θα προγραμματίσει την 
τελετή με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σας, και θα βοηθήσει με τα εξής: 
 

• Θα ρωτήσει αν ο θανών είχε Διαθήκη στην 
οποία περιγράφονται οι επιθυμίες του 

• Έγγραφα όπως είναι το πιστοποιητικό 
θανάτου και ανακοινώσεις 

• Παρουσίαση της σορού 
• Πολιτισμικές πρακτικές. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 
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Συμμετοχή Παιδιών  
 

Μερικές οικογένειες και παραδόσεις δεν 
επιτρέπουν τη συμμετοχή παιδιών σε μια κηδεία. 
Για άλλες, είναι πολύ σημαντικό να μετέχουν τα 
παιδιά στον προγραμματισμό της κηδείας ενός 
στενού συγγενή τους.  
 

Επιλέγοντας μουσική, φωτογραφίες, ιστορίες και 
ειδικές αναμνήσεις για τον επικήδειο λόγο, ίσως 
μπορέσει ένα παιδί να αντεπεξέλθει πιο εύκολα 
στα συναισθήματά του. Αυτό θα ενθαρρύνει την 
ανοιχτή συζήτηση για το θάνατο, τη σημασία της 
σχέσης με το θανόντα, και τα συναισθήματά του.  
 

Μπορεί να είναι ενδεδειγμένο να προσκαλέσετε 
τα μεγαλύτερα παιδιά να συμμετέχουν στη 
νεκρώσιμη τελετή, διαβάζοντας ίσως ένα κείμενο 
με αναμνήσεις. 
 

Κόστος 
 

Το κόστος μιας κηδείας μπορεί να ποικίλλει 
σημαντικά. Είναι αποδεκτό: να ζητήσετε 
προσφορές, να ρωτήσετε ποιο είναι το ελάχιστο 
κόστος μιας βασικής τελετής και να ζητήσετε 
λίστα με προαιρετικές υπηρεσίες και τις τιμές 
τους. 
 

Οικονομική Βοήθεια 
 

Τα κεφάλαια του νεκρού μπορούν να 
αποδεσμευτούν για να πληρωθεί η κηδεία. Αν 
δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια, οι παρακάτω 
υπηρεσίες μπορεί να σας βοηθήσουν να 
πληρώσετε για την κηδεία: 
 

• Το Centrelink ή/και το Υπουργείο Υποθέσεων 
Παλαιών Πολεμιστών 

• Σωματεία, αλληλοβοηθητικά ταμεία και 
σύλλογοι/λέσχες  

• Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία 
υγείας 

• Το WorkCover ή το Motor Accidents Scheme 
(Πρόγραμμα Τροχαίων Ατυχημάτων) αν ο 
θάνατος οφείλεται σε ατύχημα 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 

Θα χρειαστεί να διασφαλίσετε την έκδοση 
πιστοποιητικού θανάτου από το Ληξιαρχείο 
Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων της ΝΝΟ.  Τηλ: 
1300 655 236.  
 

Ο Εργολάβος Κηδειών μπορεί να προσφέρει να 
το κανονίσει αυτό για εσάς, έναντι αμοιβής.  
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ΣΥΧΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΘΑΝΑΤΟ ΘΛΙΨΗ 
 

Η θλίψη είναι μια συχνή αντίδραση στην 
απώλεια. Η εμπειρία και η αντίδραση κάθε 
ατόμου είναι μοναδική και προσωπική. Όταν οι 
άνθρωποι προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στη 
διάθεση και τα συναισθήματά τους, οι σχέσεις 
τους μπορεί να είναι τεταμένες. Δεν υπάρχει 
σωστός ή λάθος τρόπος να πενθεί ένα άτομο, και 
είναι σημαντικό να το σέβεστε αυτό.  
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Ψυχικός κλονισμός/δυσπιστία: μπορεί να είναι 
δύσκολο να αποδεχθείτε την απώλεια. Μπορεί 
να νιώθετε αδιαφορία ή απομάκρυνση από τα 
εγκόσμια και να μην μπορείτε να 
συγκεντρωθείτε.  
 

Άγχος: κυμαίνεται από συναισθήματα 
νευρικότητας έως πανικό και απελπισία. Αυτή 
είναι μια συχνή αντίδραση, και σε πολλές 
περιπτώσεις τα συναισθήματα αυτά υποχωρούν 
με τον καιρό. 
 

Αίσθημα απόγνωσης: μπορεί να νιώθετε λύπη 
για θανάτους, τραυματισμούς και κάθε είδους 
απώλειες.  
Μπορούμε να νιώθουμε νοσταλγία για τα 
περασμένα, ή μεταμέλεια για πράγματα που δεν 
ειπώθηκαν ή δεν έγιναν. 
 

Θυμός: Είναι ένα βαθύ και δύσκολο να 
ελέγξουμε συναίσθημα. Πίσω από το θυμό, 
κρύβεται συχνά ένα ψυχικό τραύμα ή φόβος. 
Μπορεί να αισθάνεστε θυμό για το τι συνέβη ή 
για τον παραλογισμό της απώλειάς σας. Δεν είναι 
ασυνήθιστο να νιώθετε θυμό ενάντια στο άτομο 
που πέθανε, επειδή σας άφησε μόνους.  
 

Ψύχωση με σκέψεις για το θάνατο: μπορεί να 
αισθάνεστε την ανάγκη να εξηγήσετε 
λεπτομερώς τις περιστάσεις του θανάτου. Αυτό 
μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέρος της 
διαδικασίας του πένθους μέχρι να φτάσετε στο 
σημείο να παραδεχθείτε και να αποδεχθείτε το 
θάνατο. 
 

Όνειρα: Δεν είναι ασυνήθιστο να ονειρεύεστε το 
αγαπημένο σας πρόσωπο ή να αισθάνεστε την  
παρουσία του. Αυτό μπορεί να σας παρηγορεί, 
και να σας βοηθά να νιώθετε ότι συνδέεστε με το 
πρόσωπο που έχει πεθάνει.  
 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Μερικές φορές το σώμα σας θα εκδηλώνει 
κάποιες αντιδράσεις στη θλίψη που αισθάνεστε. 
Αυτές συχνά περιλαμβάνουν: 
 

• Κόπωση, αϋπνία, εφιάλτες 
• Ζάλη, ταχυπαλμία, τρεμούλες ή δύσπνοια 
• Ναυτία, διάρροια 
• Αλλαγές στη σεξουαλική επιθυμία 
• Ανορεξία 
• Αύξηση καπνίσματος ή/και κατανάλωσης 

αλκοόλ 
• Εκνευρισμό, συναισθηματικές εκρήξεις και 

ανησυχία 
• Απώλεια μνήμης, συγκέντρωσης και 

αδυναμία να επικεντρωθείτε σε μια 
οργανωμένη δραστηριότητα 

• Μυϊκή ένταση που μπορεί να οδηγήσει σε 
πόνο, π.χ. πονοκέφαλο, πόνο στον αυχένα 
και πόνο στην πλάτη. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ 
 

Μπορεί να νιώσετε διάφορα συναισθήματα 
όπως λύπη, θυμό, αδιαφορία για το περιβάλλον 
και μούδιασμα. Το κλάμα μπορεί να είναι για το 
σώμα σας ένας μηχανισμός εκτόνωσης των 
συναισθημάτων. Μπορεί να αισθάνεστε την 
ανάγκη να μείνετε με ένα φίλο ή συγγενή ή 
μπορεί να θέλετε να είστε μόνοι. Δώστε στον 
εαυτό σας το «χώρο» που χρειάζεται· αφιερώστε 
χρόνο για να μιλήσετε στους γύρω σας και να 
εκφράσετε τα συναισθήματά σας.  
 

Αν και τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα που 
περιβάλλουν γιορτές, όπως τα γενέθλια και τις 
επετείους, μπορεί να φέρνουν ανακούφιση σε 
όσους πενθούν, για άλλους μπορεί να 
προκαλούν επανειλημμένες περιόδους θλίψης.  
Μη θέτετε χρονικά όρια στη θλίψη σας. 
 

Μπορεί να είναι χρήσιμο να ζητήσετε 
υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς, 
συμβούλους, λειτουργούς ποιμαντικής στήριξης 
κλπ.  Ζητήστε βοήθεια από φίλους, ακόμα και για 
μικροθελήματα όπως να ψωνίσουν ή να κάνουν 
τηλεφωνήματα για λογαριασμό σας.  
 

Ίσως είναι καλύτερα να παίρνετε σημαντικές 
αποφάσεις με τη βοήθεια άλλων ατόμων. Αν 
θέλετε, ζητήστε επαγγελματικές συμβουλές από 
δικηγόρο, σύμβουλο, κλπ. 
 

ΑΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΕΝΘΕΙ 
Οι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται στήριξη για 
πολλούς μήνες μετά από το θάνατο. Δείχνετε 
ευαισθησία στο βάθος και την ένταση της 
απώλειας και του πόνου που αισθάνεται το 
άτομο, και αφήστε το να αισθανθεί τον πόνο του. 
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Αφήστε το να έχει αναμνήσεις και να μιλά για 
τον θανόντα.  
 

Προσφερθείτε να συμμετέχετε στα ήθη και τα 
έθιμά του για να δείξετε σεβασμό για τον 
πολιτισμό του πενθούντος καθώς και του 
νεκρού. Παραδεχθείτε τη δυσκολία που νιώθετε 
όταν έρχεστε αντιμέτωποι με τη θλίψη, και 
αναγνωρίστε ότι αυτό είναι φυσικό. Η προσφορά 
πρακτικής βοήθειας όπως για ψώνια και 
δουλειές του σπιτιού μπορεί να βοηθήσει. 
 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ 
ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΕΝΟΣ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Η αντίδραση ενός παιδιού στη θλίψη μπορεί να 
εξαρτάται από την ηλικία του όταν πέθανε ένα 
αγαπημένο τους πρόσωπο. Είναι σημαντικό να 
επιτρέπετε στα παιδιά να μοιράζονται τη 
διαδικασία του πένθους. Σε περιόδους πένθους, 
είναι συχνά δύσκολο να γνωρίζετε πώς να μιλήσετε 
στα παιδιά για το τι συνέβη: οι ενήλικες θέλουν 
φυσικά να τα προστατεύσουν από τον πόνο και τη 
θλίψη της απώλειας. Οι ενήλικες μπορεί να είναι 
τόσο απορροφημένοι στο δικό τους πόνο που να 
ξεχνούν ότι το παιδί έχει κι αυτό συναισθήματα 
που είναι δύσκολο να τα καταλάβει, ή να τα 
εκφράσει με λόγια.  
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Σύγχυση – τα παιδιά μπορεί να κάνουν πολλές 
ερωτήσεις, ή τις ίδιες ερωτήσεις επανειλημμένα, 
για να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την 
απώλεια.  
 

Φόβος – τα παιδιά μπορεί να φοβούνται: να 
μείνουν μόνα τους, να αφήσουν τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα, μήπως ξανασυμβεί κάτι  
 
παρόμοιο, ή κάποιο γεγονός που είναι πέρα από 
τον έλεγχό τους. 
 

Λύπη – μπορεί να παρουσιάζονται συχνά 
δάκρυα, νευρικά ξεσπάσματα ή απόσυρση από 
τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες. 
 

Ενοχή – σχετικά με το ρόλο που έπαιξαν σ’ αυτό 
που συνέβη: όσο εξωπραγματικό κι αν είναι κάτι 
τέτοιο. 
 

Άγχος – συμπεριφορά που μπορεί να είναι 
ασταθής και ανήσυχη.  Το παιδί μπορεί να 
καταστεί: οξύθυμο, όλο και πιο ανασφαλές, ή να 
οπισθοδρομήσει σε «μωρουδίστικη» 
συμπεριφορά όπως προσκόλληση πάνω σας, 
νυχτερινή ενούρηση, πιπίλισμα του αντίχειρα, 
δάγκωμα νυχιών, τραύλισμα και αϋπνία. 

 

Θυμός – για την αδικία της κατάστασης και για 
την εγκατάλειψη ή απογοήτευση που 
αισθάνεται. 
 

Άρνηση – τα παιδιά μπορεί να αποσυρθούν στο 
φανταστικό τους κόσμο, ή να εμφανίζονται 
συναισθηματικώς αδιάφορα και ανεπηρέαστα. Η 
συμπεριφορά τους μπορεί να παραμείνει 
αμετάβλητη. 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
Τα συνήθη συμπτώματα της θλίψης στα παιδιά 
περιλαμβάνουν: 
 

• κόπωση 
• δύσπνοια, ναυτία, ζάλη, ταχυπαλμία, 

τρεμούλες 
• μυαλγίες, ιδίως πονοκέφαλο και κοιλιακό 

πόνο 
• εξανθήματα 
• αλλαγή στην όρεξη, συνήθειες τουαλέτας 

και ύπνου. 
 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Τα παιδιά αφομοιώνουν θέματα θλίψης και 
απώλειας με το δικό τους ρυθμό και τρόπο. Τα 
γενέθλια, οι γιορτές και οι επέτειοι μπορεί να 
φέρνουν στο μυαλό τους οδυνηρές αναμνήσεις.  
 

Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε με ευαισθησία τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού, να αναγνωρίζετε 
τις εμπειρίες του και να του παρέχετε 
υποστήριξη.  
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ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

• Σε γιατρούς 
• Σε σχολικούς συμβούλους 
• Σε νοσοκομειακούς κοινωνικούς 

λειτουργούς 
• Σε ομάδα Παιδιού, Νεολαίας και 

Οικογένειας της περιοχής σας 
• Σε κοινοτικούς ή πνευματικούς ηγέτες 
• Σε υπηρεσίες που ειδικεύονται στην 

υποστήριξη ατόμων που πενθούν. 
 

Ζητήστε επαγγελματικές συμβουλές εγκαίρως 
αν: 
 

• Νιώθετε ότι δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε 
στα επανειλημμένα έντονα συναισθήματα ή 
σωματικές αντιδράσεις που οφείλονται στην 
απώλειά σας 

• Έχετε εφιάλτες και προβλήματα ύπνου τα 
οποία δεν βελτιώνονται 

• Αισθάνεστε απομονωμένοι ή δεν έχετε 
κανέναν για να μοιράζεστε τα συναισθήματά 
σας 

• Αναπτύξετε σεξουαλικά προβλήματα, ή 
επηρεαστούν οι σχέσεις σας  

• Καπνίζετε, πίνετε ή παίρνετε φάρμακα ή 
ναρκωτικά περισσότερο από το συνηθισμένο 

• Νιώθετε εξάντληση αν παρέχετε στήριξη σε 
άτομο που πενθεί 

• Αντιμετωπίζετε κρίση, ή επηρεάζεται 
αρνητικά η απόδοσή σας στην εργασία 

• Παρατηρήσετε ότι οι γύρω σας είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε στον 
κοινωνικό λειτουργό στον αριθμό που 
αναγράφεται παρακάτω. Αν είστε στο 
νοσοκομείο, ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας μπορεί 
να επικοινωνήσει μαζί του για λογαριασμό σας. 
 
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ; 
 

Διατίθενται διερμηνείς που μπορεί να έρθουν 
προσωπικά για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς 
και τις οικογένειές τους ή να βοηθήσουν από 
τηλεφώνου.  
Αυτό μπορεί να οργανωθεί από το προσωπικό 
του νοσοκομείου. 
 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με όλες τις κρατικές 
υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την Τηλεφωνική 
Υπηρεσία Διερμηνέων (13 14 50). 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΘΟΥΣ 

Bereavement Care Centre 
www.bereavementcare.com.au 
Μπορεί να χρεωθείτε για την υπηρεσία. 
Τηλ: 1300 654 556 
 
Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au 
Τηλ: 13 00 224 636 
 
Calvary Bereavement Service 
Υποστήριξη, συμβουλευτική και εκπαίδευση 
πένθους στην περιοχή St George και 
Sutherland  
Τηλ: 9553 3025  
 
Centacare 
www.centacare.org  
Τηλ: 9390 5366 – Συμβουλευτική υποστήριξη 
 
Compassionate Friends 
www.thecompassionatefriends.org.au 
Τηλ: 9290 2355 
 
Dial-A-Mum 
Τηλ: 9477 6777 
 
Enough is Enough 
Κίνηση Κατά της Βίας  
Τηλ: 9542 4029 
 
Homicide Victims Support Group 
www.hvsgnsw.org.au  
Τηλ: 8833 8400  
Τηλ: 1800 191 777 (24ωρη τηλεφωνική 
υπηρεσία) 
 

Lifeline 
24ωρη τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης  
Τηλ: 131 114 
 
National Association for Grief and Loss 
www.nalag.org.au  
Τηλ: 6882 9222 
 
Relationships Australia 
www.relationships.com.au 
Τηλ: 1800 044 062 
 
Salvation Army Care Line 
24ωρη τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία  
Τηλ: 1300 363 622 
 
Seasons for Growth 
Για παιδιά, νεαρούς ενήλικες και τις 
οικογένειές τους 
www.goodgrief.aust.com 
Τηλ: 8912 2700 
 
SIDS New South Wales  
24ωρη γραμμή υποστήριξης 
www.sidsaustralia.org.au 
Τηλ: 9681 4500 ή 1800 651 186 
 
Support After Suicide 
Τμήμα Ιατροδικαστικής 
Τηλ: 8584 7800 
 
Transcultural Mental Health Service 
Επιτρέπει σε άτομα που υποφέρουν να 
μιλήσουν σε κάποιον, στη μητρική τους 
γλώσσα 
www.dhi.gov.au/tmhc/tmhc/default.aspx 
Τηλέφωνο: 9840 3800 
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