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Υπηρεσίες μεταφέρονται στο νέο Acute Services 
Building (Κτίριο Υπηρεσιών Οξέων Περιστατικών) 
από τις αρχές του 2023
Το νέο κτίριο, γνωστό ως Acute Services Building, αλλάζει την 
τοποθεσία ορισμένων υπηρεσιών στο Prince of Wales Hospital, 
Randwick. Έχει τοποθετηθεί σήμανση μέσα και γύρω από τον χώρο 
του Randwick Hospitals Campus για να σας κατευθύνει πού να πάτε.
Οι υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στην Εικόνα Α θα παραμείνουν 
στα υφιστάμενα κτίρια – φροντίστε να επιβεβαιώσετε την τοποθεσία 
και τις οδηγίες προς την υπηρεσία που επισκέπτεστε με τη 
θεραπευτική σας ομάδα.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κυκλοφορία οχημάτων και τις 
πινακίδες για πεζούς καθώς εισέρχεστε και μετακινείστε στον χώρο 
των νοσοκομείων, αφού ορισμένες κατασκευαστικές εργασίες 
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Πώς να πάτε στο νέο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών Ενηλίκων
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ενηλίκων θα βρίσκεται στον 
όροφο Β2 του νέου κτιρίου Acute Services Building. Το σημείο 
αποβίβασης και παραλαβής επιβατών για το νέο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών είναι προσβάσιμο για το κοινό από την Magill Street, 
μέσω της Botany Street.

Πώς να πάτε στη νέα κύρια είσοδο
Η κύρια είσοδος του Acute Services Building βρίσκεται στο 77 Botany 
Street, απέναντι από το πανεπιστήμιο UNSW. Το νέο κτίριο του 
νοσοκομείου είναι επίσης προσβάσιμο από τα υφιστάμενα κτίρια 
μέσω μιας δημόσιας συνδετικής γέφυρας. Η συνδετική γέφυρα είναι 
προσβάσιμη από τον όροφο 0 του υφιστάμενου νοσοκομειακού 
χώρου, δίπλα στην είσοδο του Νοσοκομείου Γυναικών Royal Hospital 
for Women. Σας συνιστούμε να υπολογίσετε περισσότερο χρόνο για 
να μάθετε τα κατατόπια στο νέο νοσοκομείο.

Άφιξη με αυτοκίνητο
Σταθμεύστε στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων της 
Νοσοκομειούπολης Randwick (Point Parking), που είναι προσβάσιμος 
από την Easy Street (μπαίνοντας από την Barker Street). Πάρτε το 
ασανσέρ μέχρι τον όροφο 0 και ακολουθήστε τις πινακίδες προς το 
Acute Services Building. Αυτό θα σας οδηγήσει μέσω της δημόσιας 
συνδετικής γέφυρας, που ενώνει τον υφιστάμενο νοσοκομειακό χώρο 
με το νέο κτίριο.
Η συνδετική γέφυρα θα σας οδηγήσει στην κύρια δημόσια είσοδο 
στον όροφο 0. Πάρτε το ασανσέρ για τον όροφο στον οποίο 
πρέπει να πάτε, ή ζητήστε οδηγίες από το Γραφείο Πληροφοριών ή 
χρησιμοποιήστε τα νέα μας ψηφιακά περίπτερα εύρεσης υπηρεσιών.

Άφιξη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αποβιβαστείτε από το Light Rail (Τραμ) στη στάση UNSW επί της High 
Street και στρίψτε δεξιά στην Botany Street. Θα βρείτε την κύρια 
είσοδο για το νέο Acute Services Building στα αριστερά, πριν από την 
Magill Street. Πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορείων 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Prince of Wales. 



RANDWICK 
HOSPITALS’ 

CAMPUS

Magill Street

High Street

Bo
ta

ny
 S

tr
ee

t

H
os

pi
ta

l R
oa

d

COVID-19
Clinic

COVID-19 Clinic

UNSW

Νοσοκομείο 
Παίδων 
Sydney 

Children’s 
Hospital

Νοσοκομείο 
Γυναικών 

Royal 
Hospital 

for Women

Acute Services
Building

High Street

B
o

ta
ny

 S
tr

ee
t

A
vo

ca
 S

tr
ee

t

Νοσοκομείο 
Prince of Wales

N
ur

se
s 

D
ri

ve

E
as

y 
St

re
et

H
o

sp
it

al
 R

o
ad

Francis Martin Drive

Magill Street

Barker Street

P

Νέο σημείο
 αποβίβασης

 για τα Επείγοντα

Είσοδοι νοσοκομείων

Πρόσβαση για το κοινό μέσω συνδετικής γέφυρας 
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Παρουσίαση του νέου κτιρίου Acute Services 
Building του Νοσοκομείου Prince of Wales
Το πρώτο στάδιο Ανάπλασης της Νοσοκομειούπολης Randwick 
περιλαμβάνει ένα σύγχρονο κτίριο 13 ορόφων, το Acute Services 
Building, που παρέχει σημαντική επέκταση και αναβάθμιση των 
βασικών υπηρεσιών υγείας ενηλίκων στο Νοσοκομείο Prince of Wales.
Το Acute Services Building περιλαμβάνει ένα νέο και διευρυμένο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
ψηφιακές χειρουργικές αίθουσες και πέντε ορόφους νοσηλευτικών 
μονάδων με επιπλέον κλίνες.
Το νέο κτίριο του νοσοκομείου διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας και έχει σχεδιαστεί με τη συμβολή του προσωπικού 
του νοσοκομείου και των καταναλωτών για να διασφαλίσει ότι 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας της αναπτυσσόμενης κοινότητας, 
τώρα και στο μέλλον.

Αναγνώριση Χώρας
Η South Eastern Sydney Local Health District θα ήθελε να αναγνωρίσει 
τους παραδοσιακούς θεματοφύλακες στα εδάφη των οποίων 
βρισκόμαστε και στα εδάφη των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
μας, τα εδάφη των λαών Dharawal, Gadigal, Wangal, Gweagal και 
Bidjigal. Τιμούμε τους Πρεσβύτερους του παρελθόντος, του παρόντος 
και εκείνους του μέλλοντος.
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Εικόνα A

South Eastern Sydney 
Local Health District

Για περισσότερες πληροφορίες
Ιστοσελίδα: seslhd.health.nsw.gov.au/prince-of-wales-hospital
Email: seslhd-generalmanager-powhsseh@health.nsw.gov.au
Τηλεφωνικό Κέντρο Νοσοκομείου: 02 9382 2222

Η Health Infrastructure NSW (Υπηρεσία Υποδομών Υγείας ΝΝΟ) 
και η Τοπική Υγειονομική Περιφέρεια Νοτιοανατολικού Σύδνεϋ 
σας ευχαριστούν για την υποστήριξη και την υπομονή σας, κατά 
τη διάρκεια της παράδοσης αυτής της σημαντικής επέκτασης και 
αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στο Νοσοκομείο 
Prince of Wales, Randwick.
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