
 

4) ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ Α 

Ύπνος: Η νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ελόο αζζελνύο ζηε ΜΕΘ κπνξεί λα εμαληιεζνύλ. 

Ο ύπλνο είλαη ζεκαληηθόο ώζηε λα κπνξείηε λα ζθεθηείηε θαζαξά. Ο πην 

μεθνύξαζηνο ύπλνο είλαη ζπρλά ζην δηθό ζαο θξεβάηη ή ζε νηθείν πεξηβάιινλ. Αθόκα 

θη αλ δπζθνιεύεζηε λα θνηκεζείηε ήζπρα, ην λα μαπιώλεηε ζα ζαο μεθνπξάζεη, 

ζπκεζείηε όηη ην πξνζωπηθό ηεο ΜΕΘ θξνληίδεη πξνζεθηηθά ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ζαο αθόκε θαη ην βξάδπ, νπόηε είλαη εληάμεη λα θύγεηε γηα λα μεθνπξαζηείηε. Θα 

παξαθνινπζεί θαη ζα θξνληίδεη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο ελώ μεθνπξάδεζηε θαη 

ζα ζαο ελεκεξώλεη γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο 

ζαο. 

 

ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

 Άιιεο νηθνγέλεηεο αλέθεξαλ όηη ε άζθεζε ηνπο βνεζά λα αληηκεηωπίζνπλ ην άγρνο 

ηεο ύπαξμεο κέινπο ζηε ΜΕΘ. Έλαο ζύληνκνο πεξίπαηνο έμω από ην λνζνθνκείν 

ζηνλ θαζαξό αέξα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα επαλαθνξηίζεηε θαη λα αλαθηήζεηε ηελ 

εζηίαζε. 

 

 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ:  

Είλαη ζεκαληηθό λα αθηεξώζεηε ρξόλν γηα ηα γεύκαηα. Αθόκα θη αλ δελ αηζζάλεζηε 

πεηλαζκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο, πξνζπαζήζηε λα έρεηε θάηη κηθξό θαη 

ζξεπηηθό, όπωο έλα θνκκάηη ηπξί κε ηνζη ή ζνύπα. Τα ν λνζνθνκείν είλαη έλα μεξό 

πεξηβάιινλ, νπόηε ζπκεζείηε λα πίλεηε λεξό.  

 

 

ΕΖΣΖΣΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ: 

 Η θαηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ΜΕΘ κπνξεί λα είλαη κηα ηξνκαθηηθή εκπεηξία, 

γεκάηε αβεβαηόηεηα θαη άγρνο. Οη νηθνγέλεηεο θαη νη θίινη πξέπεη λα δώζνπλ ν έλαο 

ζηνλ άιιν ρξόλν θαη έλαλ αζθαιή ρώξν γηα ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάηωλ. Θπκεζείηε 

όηη δελ είζηε κόλνη ζε απηό, ππάξρνπλ πνιινί άλζξωπνη πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ. 

Είηε είλαη έλαο ζηελόο θίινο ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θνηλωληθόο ιεηηνπξγόο, 

γηαηξόο, λνζνθόκα, ππάξρνπλ άηνκα κε ηα νπνία κπνξείηε λα κηιήζεηε. Ρωηήζηε ην 

πξνζωπηθό ηεο ΜΕΘ εάλ ζέιεηε λα κηιήζεηε κε έλαλ από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο. 

 



 

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΦΗΛΩΝ: 

 Η ελεκέξωζε ηωλ θίιωλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο γηα ηελ ηαηξηθή θαηάζηαζε ηνπ 

κέινπο ζαο κπνξεί λα είλαη πνιύ αγρωηηθή. Είλαη ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεηηθό λα 

επαλαιακβάλνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηειεπηαίαο πξνόδνπ ηεο ζεξαπείαο θαη ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ηωλ δνθηκώλ θάζε κέξα.   

 


