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Γήισζε ζπκθεξόλησλ 

 

    Δηλώνφ όηι δελ έρσ (προζφπικά ή φς μέλος 

εργαζιακής/ερεσνηηικής ομάδας) ή μέλος ηης  

οικογένειάς μοσ οποιοδήποηε οικονομικό ή 

άλλου είδους όφελος* από ηις 

εηαιρείες/επιτειρήζεις ποσ διοργανώνοσν 

/τρημαηοδοηούν ηην άνφ εκδήλφζη καηά ηη 

διάρκεια ηφν ηελεσηαίφν 4 εηών. 

 



Οι δύο όυεις ηης αζθένειας 

       αληηθεηκεληθά δεδνκέλα 

πνπ δειώλνπλ δηαηαξαρή 

ζε βηνινγηθό επίπεδν 

 ππνθεηκεληθό βίσκα 

θαζνιηθήο δηαηαξαρήο ζε 

βηνςπρνθνηλσληθό θαη 

πλεπκαηηθό επίπεδν 

 Από τη σκοπιά    

 της ιατρικής: 
 

Από τη σκοπιά 

του αρρώστου και 

της οικογένειάς  

του: 

 



Η ρξόληα λόζνο απνηειεί κηα πξνζσπηθή 

δνθηκαζία γηα ηνλ θάζε αζζελή. 

 

Παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ 

αληίδξαζε ζηελ αζζέλεηα: 

Ηιηθία (θύιν, πξνζσπηθόηεηα, κόξθσζε, 

θνηλσληθή ζέζε) 

Φπζηθή ηζηνξία ηεο λόζνπ 

Πξόγλσζε  

Βαξύηεηα 

 

 



Μπξνζηά ζηε δηάγλσζε κηαο ρξόληαο 

αζζέλεηαο νη νηθνγελεηαθέο θαη νη θηιηθέο 

ζρέζεηο δνθηκάδνληαη θαη πνιιέο θνξέο 

ηξνπνπνηνύληαη.  

Άιινηε ραξαθηεξίδνληαη από κηα ηάζε 

πξνζέγγηζεο θαη άιινηε από κηα ηάζε 

απνκάθξπλζεο. 

 

 (Δ. Παπαδάηοσ- Αναγνφζηόποσλος Φ., 2011:36)  

 



Κύξηεο αληηδξάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα: 

•Καηάζιηςε 

•Άγρνο ζαλάηνπ 

•Άξλεζε πξνβιεκάησλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ 

•πλσκνζία ζησπήο 

 



Ο ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο είλαη 

θαηαιπηηθόο. 

Με έγθαηξε παξέκβαζε δηεπθνιύλεηαη ν 

αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηα ζηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ ζηξεζζνγόλσλ ζπλζεθώλ κε 

επηθνδνκνηηηθνύο ηξόπνπο. 

 



Τπνζηήξημε: Βαζηθά είδε 

• Γλσζηηθή 

• Φπρνινγηθή 

• Πξαθηηθή 



Τπνζηήξημε: Βαζηθά είδε 

Γλσζηηθή: παξνρή πιεξνθνξηώλ, 

γλώζεσλ θαη ζπκβνπιώλ πνπ βνεζνύλ ην 

άηνκν λα θαηαλνήζεη ηνλ θόζκν θαη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ βηώλεη. 

 



Τπνζηήξημε: Βαζηθά είδε 

Φπρνινγηθή: δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο 

αλαθνύθηζεο θαη βνεζά ην άηνκν λα 

αηζζαλζεί όηη ην απνδέρνληαη, ην ζέβνληαη 

θαη όηη νη άιινη είλαη δηαζέζηκνη λα ην 

αθνύζνπλ θαη λα ηνπ πξνζθέξνπλ αζθάιεηα 

θαη θξνληίδα. 



Τπνζηήξημε: Βαζηθά είδε 

Πξαθηηθή: πιηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ βνεζνύλ ην άηνκν 

ζηελ επίιπζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ. 

 



1. ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΗΗ 

Ιδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ  ηνπ αηόκνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο 

•  Ιδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αξξώζηηαο 

•  Αλαγθώλ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ηεο 

αξξώζηηαο 

•  Απνζεκάησλ 

•  Παξαγόλησλ θηλδύλνπ 

Τπνζηήξημε: Βήκαηα 



2. ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ   

    ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

• ρεδηαζκόο ελεξγεηώλ 

• Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκόο 

• Γηαζύλδεζε 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

4. ΤΝΔΥΗ ΑΝΑΥΔΓΙΑΜΟ 

Τπνζηήξημε: Βήκαηα 



ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ  

Αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ θαη ησλ 

ζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ, ζσκαηηθή 

άλεζε 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

Αζθάιεηα, απηνλνκία, αμηνπξέπεηα, 

αίζζεκα πιεξόηεηαο 

Αλάγθεο ηνπ αζζελή 



ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη 

αλάπηπμε ζεκαληηθώλ ζρέζεσλ, 

δηεπζέηεζε ππνζέζεσλ  

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

Ειπίδα, άληιεζε δύλακεο, εύξεζε 

λνήκαηνο ζηε δσή θαη ζην ζάλαην 

Αλάγθεο ηνπ αζζελή 



Τπνζηήξημε ζηε ρξόληα θάζε 

• Αληηκεηώπηζε ζπκπησκάησλ θαη 

παξελεξγεηώλ 

• Δθαξκνγή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο 

• Αληηκεηώπηζε ηνπ ρξόληνπ ζηξεο 

• Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη θόβσλ 

• Δπίηεπμε «θπζηνινγηθνύ» ξπζκνύ δώληαο 

κε ηελ αξξώζηηα  



Τπνζηήξημε ζηε ρξόληα θάζε 

• Γηαηήξεζε εηθόλαο εαπηνύ 

• Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο άιινπο 

• Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

θαη πεξηνξηζκόο ηεο απνκόλσζεο 

• Αλαδήηεζε λνήκαηνο ελ κέζσ 

αβεβαηόηεηαο θαη ρξόλησλ δπζθνιηώλ 



  Βαζηθέο αξρέο ζηήξημεο αζζελή 

• Αθνύκε κε πξνζνρή ώζηε λα αληηιεθζνύκε 

ηη βηώλεη ην άηνκν κέζα από ηα δηθά ηνπ 

κάηηα 

• Απνδερόκαζηε θαη αλαγλσξίδνπκε                 

ην βίσκά ηνπ 

• Σνπ δίλνπκε ην «ρώξν» γηα λα εθθξάζεη ην 

ζξήλν πνπ βηώλεη 

 

 

 



   Βαζηθέο αξρέο ζηήξημεο αζζελή 

• Σνλ ζπλνδεύνπκε αθνινπζώληαο ην ξπζκό 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ρσξίο λα επηβάιινπκε ηηο 

απόςεηο καο 

• Παξέρνπκε ζπλερή θαη καθξνρξόληα 

ππνζηήξημε 

• Γηαηεξνύκε ηελ επαθή κε ηα πξνζσπηθά καο 

όξηα θαη ζπλαηζζήκαηα 

 

 

 



Βαζηθέο αξρέο ζηήξημεο νηθνγέλεηαο 

• Δμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε 

• εβαζκόο ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο αμίεο θάζε 

νηθνγέλεηαο 

• πλέρεηα θαη ζπλέπεηα  

• πλερήο επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ 

θαη αμηνιόγεζε παξέκβαζεο 

• πλεξγαζία θαη θνηλή θηινζνθία ζηελ νκάδα 

πγείαο 

 



• Αληαπόθξηζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

θάζε αξξώζηνπ θαη θάζε νηθνγέλεηαο ζε 

θάζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή 

• Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε κέζα από 

ζπλερηδόκελν πξνζδηνξηζκό αλαγθώλ θαη 

ζπλερηδόκελε αμηνιόγεζε ηεο ζηήξημεο 



 Οιηζηηθή αληηκεηώπηζε 

 Οξηνζεηεκέλν θαη ζηαζεξό ζεξαπεπηηθό 

πιαίζην 



Κνηλσληθή έληαμε / Απνθαηάζηαζε 

 Ννκνζεηηθό πιαίζην 

 Δξγαζία κε επλντθνύο όξνπο 

 Δξγαζηήξηα  Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

ΠΡΟΟΥΗ: Ο λόκνο θαη ε θνηλσληθή 

κέξηκλα λα κε ζέηεη ηνπο αζζελείο ζην 

πεξηζώξην. 



Σν επίπεδν ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο, ηεο απηνλνκίαο θαη 

ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θνηλσληθήο δσήο 

ηνπ αζζελή εμαξηάηαη από ηελ έκθαζε 

πνπ δίλνπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ. 



αο επραξηζηώ 

 


