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ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ BANKSTOWN 
ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Νέο Νοσοκομείο Bankstown  

Μια συναρπαστική περίοδος ξεκινά 
για την τοπική κοινότητα με τη 
δέσμευση 1,3 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων της κυβέρνησης 
ΝΝΟ για το χτίσιμο ενός νέου 
υπερσύγχρονου Νοσοκομείου 
Bankstown. 
Το νοσοκομείο θα χτιστεί σε μια νέα τοποθεσία με το έργο να 
ξεκινά πριν από τον Μάρτιο του 2023.

Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο νοσοκομείο;
Μέχρι το 2036, ο πληθυσμός της περιφέρειας τοπικής 
αυτοδιοίκησης αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 21% σε 
σχεδόν μισό εκατομμύριο. Για να καλύψει τις αυξανόμενες 
ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης της κοινότητας, το Νοσοκομείο 
Bankstown-Lidcombe χρειάζεται σημαντική επέκταση.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη έκταση με χώρο για μια σειρά 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας που θα μπορούν να 
εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες της κοινότητάς μας. 
Επιπλέον, μια νέα τοποθεσία θα μας δώσει περισσότερες 
ευκαιρίες για έρευνα και εκπαίδευση, οι οποίες θα βοηθήσουν 
στην προσέλκυση προσωπικού και θα προσφέρουν 
περισσότερες ευκαιρίες εργασίας στην περιοχή.

Παραδίδοντας ένα νέο, υπερσύγχρονο 
νοσοκομείο για το Bankstown

Το νέο νοσοκομείο:
θα μεταμορφώσει την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στο Bankstown και τα γύρω προάστια

θα δώσει στους ντόπιους και στους κατοίκους των 
γειτονικών περιοχών πρόσβαση σε περισσότερες 
υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στο σπίτι τους

θα προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία για 
ασθενείς και φροντιστές δημιουργώντας μια 
«γειτονιά υγείας» για ολοκληρωμένη υγειονομική 
περίθαλψη

θα προσφέρει σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα 
και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας μέσω αυξημένων δυνατοτήτων για 
έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση.



Θέλουμε να ακούσουμε τις ιδέες σας
Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις επιλογές τοποθεσίας για το νέο νοσοκομείο και 
καλούμε τους ιδιοκτήτες γης να μας υποδείξουν τη γη τους. 

Θα λάβουμε υπόψη τις πληροφορίες αυτές κατά την αξιολόγησή μας για κατάλληλες 
τοποθεσίες. 
Καθώς το έργο προχωρεί, θα σας ενημερώνουμε για το πώς μπορείτε να εκφράζετε τη γνώμη σας σχετικά με το νέο νοσοκομείο.
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια για τη νέα τοποθεσία 
διατίθενται στον ιστότοπο hinfra.health.nsw.gov.au/newbankstownhospital
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Αναπτύσσουμε το Σχέδιο Κλινικών Υπηρεσιών που θα 
προσδιορίσει τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης της 
κοινότητας και θα βοηθήσει παρέχοντας τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον σχεδιασμό του έργου.


