
 

 

Κάζε νηθνγέλεηα, θάπνηα ζηηγκή ζα ρξεηαζηεί λα θξν-
ληίζεη έλαλ άξξσζην, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ζην 
ζπίηη. Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη γεκίδεη  άγρνο θαη αλα-
ζθάιεηα ηνλ άξξσζην αιιά θαη ηα ππόινηπα κέιε 
ηεο νηθνγέλεηαο. Όζν πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γλσξί-
δνπκε γηα ην γεγνλόο απηό ηόζν πην απιά ην αληηκε-
ησπίδνπκε. 
Α. Σν δσκάηην ηνπ αξξώζηνπ 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη 
άξξσζην  ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο, φπσο εξεκία, ππνκνλή, δεζηαζηά, ηξπθεξφηε-
ηα  θαη θξνληίδα, θπξίσο φηαλ ε λνζειεία δηαξθεί γηα κε-
γάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Σν δσκάηην ηνπ αξξψζηνπ πξέπεη λα εηνηκαζηεί έηζη 
ψζηε λα θαιχπηεη ζρεδφλ φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο. 
Οη αλάγθεο ελφο αξξψζηνπ θαηά ηνλ Maslow(κειεηεηήο 
ησλ αλαγθψλ) είλαη:  
1νλ Οη θπζηθέο ή βαζηθέο αλάγθεο, ηξνθή, λεξφ, νμπγφλν,  
θ.α. Ζ δχλακε απηψλ ησλ αλαγθψλ είλαη ηφζν κεγάιε 
πνπ εάλ δελ ηηο ηθαλνπνηήζνπκε αξρίδεη ν άξξσζηνο ζπ-
λερψο λα ηηο ζθέπηεηαη. 
2νλ Να ληψζεη αζθάιεηα. Ζ ίδηα ε αξξψζηηα πξνθαιεί θφ-
βν θαη ζηε ζθέςε ηνπ απξνζδφθεηνπ ληψζεη αλαζθαιήο. 
3νλ Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο νθείινπλ λα αθνχλ ηνλ 
άξξσζην, λα ηνλ ζέβνληαη  
θαη  λα ηνλ θξνληίδνπλ κε 
ζηνξγή. 
4νλ Ο άξξσζηνο αλάινγα κε 
ηηο δπλάκεηο ηνπ έρεη αλάγθε 
λα δεκηνπξγεί, λα ληψζεη 
ρξήζηκνο, γη απηφ  πξέπεη λα 
απηνεμππεξεηείηαη θαηά ην 
δπλαηφλ. 
5νλ Κάζε άξξσζηνο έρεη ην 
δηθαίσκα λα γλσξίδεη ηη ηνπ 
ζπκβαίλεη. Αληηκεησπίδνπκε 
ηνλ άξξσζην έρνληαο ππφςε 
καο φηη, αθνχεη, γλσξίδεη, 
θαηαιαβαίλεη. 
6νλ Αηζζεηηθέο αλάγθεο. Σν 
θαζαξφ θαη ηαρηνπνηεκέλν 
δσκάηην βνεζά ηνλ άξξσζην 
λα ληψζεη επράξηζηα θαη 
άλεηα θαη  
7νλ  ·ρεη κεγάιε αλάγθε λα 
ληψζεη φηη ηα ππφινηπα κέιε 
ηεο νηθνγέλεηαο αλαγλσξί-
δνπλ  ην πξφβιεκα, ηνλ απνδέρνληαη φπσο είλαη θαη ηνλ 
ζπκπεξηθέξνληαη εππξεπψο, ρσξίο λα ηνλ θξίλνπλ θαη λα 
ηνλ θαηαθξίλνπλ. 
Αθαηξνχκε απφ ην δσκάηην  φηη είλαη πεξηηηφ, φπσο ρα-
ιηά, έπηπια πνπ δελ ηα ρξεηάδεηαη, «κπηκπειφ», θ.α. θαη 
θνηηάκε λα είλαη καθξηά απφ ην ζφξπβν ηνπ ζπηηηνχ, 
φπσο: Σειεφξαζε, ξάδην, θνπδίλα, γέιηα θαη νκηιίεο δπ-
λαηέο ,αζαλζέξ θαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ζφξπβν π.ρ. ην 
ζφξπβν ησλ απηνθηλήησλ. 
Σν θξεβάηη πξέπεη λα βξίζθεηε ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ 
θαη λα αθνπκπά ζηνλ ηνίρν κφλν απφ ηελ πιεπξά πνπ 
έρεη ην θεθάιη ηνπ. ·ηζη καο βνεζά λα ηνλ θξνληίδνπκε 
θαιχηεξα  θαη ρσξίο λα θνπξαδφκαζηε, πεγαίλνληαο  
γχξν – γχξν απφ ην θξεβάηη ηνπ. Δπίζεο καο βνεζά ζηελ 
θαζαξηφηεηα ηνπ παηψκαηνο. 
Σν δσκάηην πξέπεη λα αεξίδεηαη θαιά θαη  λα απνκαθξχ-
λνπκε ακέζσο ηα αθάζαξηα πιηθά, π.ρ. ιεξσκέλα ζεληφ-
ληα, γηα λα απνθεχγνπκε ηε δπζνζκία. «Αεξίδνπκε θαιά» 
ζεκαίλεη κέζα ζην δσκάηην λα ππάξρεη πιήξεο αλαλέσ-
ζε  ηνπ αέξα θαη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία αλάινγα κε ηηο 
ζπλζήθεο ηηο επνρήο (π.ρ. θαινθαίξη - ρεηκψλαο). Σν επη-
ηπραίλνπκε κε θπζηθά κέζα αλνίγνληαο πφξηεο θαη παξά-
ζπξα ή κε ηερληθά κέζα αλεκηζηήξαο, θαινξηθέξ, ζεξκά-
ζηξα, θ.α..  
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα είλαη ζηνπο 17-
20 βαζκνχο θειζίνπ  ηελ εκέξα, 12 βαζκνχο θειζίνπ ηε  
λχθηα θαη ζε αξξψζηνπο κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 
15 βαζκνί θειζίνπ φιν ην 24/ψξν. 
Σν παξάζπξν πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ιίγν αλνηθηφ θαη ν 
άξξσζηνο λα κελ είλαη απεπζείαο ζην ξεχκα αέξνο. Δάλ 
ν αέξαο ηνπ δσκαηίνπ είλαη μεξφο ζα πξέπεη λα βάινπκε 
έλαλ πγξαληήξα (λα ππάξρεη ζπλερψο βξαζηήξαο κε 
λεξφ) ψζηε λα δηαηεξήζνπκε ηελ θαηάιιειε πγξαζία πνπ 
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνθπγή ηεο μεξνζηνκίαο θαη 
ηνπ βήρα. Δίλαη απαξαίηεην θπξίσο ζε αξξψζηνπο κε 
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ζε παηδηά θαη ζε ειηθησκέλα  
άηνκα. 

Σερλεηφο θσηηζκφο: Ο πιάγη-
νο ειεθηξηθφο θσηηζκφο κε 
ξπζκηδφκελε έληαζε καο βνε-
ζά αξθεηά θαιά γηα ηε θξν-
ληίδα ηνπ αξξψζηνπ ρσξίο λα 
ηνλ ελνριεί, επίζεο λα ππάξ-

ρεη λπθηεξηλφ θσο γηα λα κπνξνχκε λα δνχκε ζε κηα 
έθηαθηε αλάγθε κέζα ζηε λχθηα. 
Σν πάησκα πξέπεη λα ην θαζαξίδνπκε κε ειεθηξηθή 
ζθνχπα θαη λα ην ζθνπγγαξίδνπκε γηα λα κελ 
«ζεθψλνπκε» ζθφλε πνπ είλαη βιαβεξή γηα ηνλ ίδην ηνλ 
άξξσζην αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 
Σν ρξψκα ηνπ ηνίρνπ λα είλαη αλνηρηφ- απαιφ γηα λα με-
θνπξάδεη ηνλ άξξσζην. 
Να ππάξρεη έλα ληηβάλη, εάλ ππάξρεη εηδηθφ άηνκν γηα ηε 
θξνληίδα ηνπ. 
ην δσκάηην ηνπ αξξψζηνπ νη επηζθέςεηο  ζα είλαη ειάρη-
ζηεο, φζνη ζα επηζθέπηνληαη ηνλ άξξσζην  πξέπεη λα 
έρνπλ ππφςε ηνπο φηη:  
1νλ Γελ θαζφκαζηε ζην θξεβάηη ηνπ αξξψζηνπ. 
2νλ Αλ ρξεηάδεηαη παίξλνπκε κέηξα πξφιεςεο, π.ρ. θνξά-
κε κάζθα. 
3νλ Γελ κηιάκε πνιιή δπλαηά θαη ε ζπδήηεζε λα είλαη 
επράξηζηε θαη κηθξήο δηάξθεηαο. Αλ δηαπηζηψζνπκε φηη 
κεηά ηελ επίζθεςε ν άξξσζηνο αλεβάδεη ζθίμεηο ή ζεξ-
κνθξαζία, θαιφ είλαη γηα ιίγεο εκέξεο λα κε  δέρεηαη επη-
ζθέςεηο. 
4νλ Δάλ ν άξξσζηνο έρεη κεηαδνηηθφ λφζεκα ηα άηνκα 
πνπ ηνλ επηζθέπηνληαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα 
κέηξα πξνθχιαμεο (κπινχδα, θάιπκκα παπνπηζηψλ, 

κάζθα) θαη πξηλ βγνπλ απφ ην δσκάηην λα 
πιχλνπλ ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα ηνπο. Βγαί-
λνληαο απφ ην δσκάηην λα κελ κεηαθέ-
ξνπλ ηε κνιπζκέλε ζθφλε πξνο ηα έμσ. 
Δάλ φια απηά δελ κπνξνχκε λα ηα ηεξή-
ζνπκε απαγνξεχνπκε ηηο επηζθέςεηο. Σα 
παηδηά ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ ηα αθή-
λνπκε λα κπνπλ ζην δσκάηην γηαηί αθελφο 
κελ δελ ζα θαζίζνπλ θξφληκα θαη ζα αθνπ-
κπήζνπλ παληνχ θαη αθεηέξνπ είλαη αξθε-
ηά δχζθνιν λα πάξνπλ κέηξα πξφιεςεο 
κε κπινχδα, κάζθα θαη θάιπκκα ζηα πα-
πνχηζηα ηνπο. 
 
Β. Σν θξεβάηη ηνπ αξξώζηνπ 
Ο άξξσζηνο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξακέλεη ζην θξεβάηη ηνπ γηα πνιιέο 
ψξεο ή γηα κέξεο πξέπεη ην θξεβάηη λα 
είλαη αλαπαπηηθφ θαη λα πιεξνί νξηζκέλνπο 
φξνπο, φπσο:  
1νλ Να είλαη ςειφ 0,60-0,65 εθαηνζηά, κή-
θνο 1,95-2,00 κέηξα θαη πιάηνο 0,90 εθα-
ηνζηά (cm). 

2νλ Να είλαη ζηδεξέλην θαη βακκέλν γηα λα θαζαξίδεηαη θαη 
λα απνιπκαίλεηαη εχθνια. 
3νλ Να έρεη ζνκηέ απφ κέηαιιν θαη κεραληζκφ πνπ λα 
αιιάδεη ζέζε έηζη ψζηε ν άξξσζηνο λα παίξλεη ηε ζέζε 
πνπ επηζπκεί ή πνπ ηνπ επηβάιιεηαη. 
4νλ Να έρεη ξφδεο κε επέλδπζε απφ θανπηζνχθ, γηα εχθν-
ιε θαη αζφξπβε κεηαθίλεζε. 
 Γ. Ο άξξσζηνο πνπ αλαγθάδεηαη λα παξακείλεη γηα 
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζην θξεβάηη θαη κάιηζηα 
ζηελ ίδηα ζέζε πξέπεη λα ληώζεη άλεηα θαη αλαπαπηη-
θά, γη απηό:  
Σν ζηξψκα λα είλαη απφ καιιί ή ηδίβα ή ειαζηηθφ ζπφγγν 
πνπ πξνζαξκφδεηαη εληειψο ζην ζψκα. Δάλ ν άξξσζηνο 
είλαη ζπλερψο ζην θξεβάηη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 
πξέπεη λα αλαλεψλνπκε ην ζηξψκα. 
Ζ ζηξσκαηνζήθε πξέπεη λα είλαη απφ χθαζκα βακβαθε-
ξφ, αλζεθηηθφ ζην πιχζηκν θαη ζηα αληηζεπηηθά θαη λα 
έρεη αδηάβξνρε επέλδπζε πνπ λα κελ αθήλεη ηα πγξά λα 
πεξλνχλ ζην ζηξψκα. 
Σα εληφληα πξέπεη λα είλαη ιηλά, εκίιηλα ή βακβαθεξά, 
ην θάησ ζεληφλη  λα είλαη ρσξίο ξαθή θαη ην επάλσ ζε-
ληφλη λα είλαη κεγάιν, άλεην, γηα λα ληψζεη άλεηα ν 
άξξσζηνο.  
Σν ππνζέληνλν είλαη πεξίπνπ ην κηζφ ζεληφλη θαη πξέπεη 
λα είλαη βακβαθεξφ επάλσ, αδηάβξνρε επέλδπζε απφ 
θάησ γηα λα απνξξνθά ηνλ ηδξψηα, ηα πγξά θαη λα αιιά-
δεηαη εχθνια.  
Σα καμηιάξηα πξέπεη λα είλαη απφ καιιί ή ειαζηηθφ ζπφγ-
γν ή απφ ιαλαξηζκέλν βακβάθη γηα λα πιέλνληαη. Να 
έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα & κεγέζε, λα είλαη καιαθά θαη λα 
έρνπλ αδηάβξνρε ζήθε γηα λα κπνξνχκε λα ηα ηνπνζε-
ηνχκε φπνπ καο ρξεηάδεηαη π.ρ. θάησ απφ ηνλ απρέλα, 
θάησ απφ ηελ πιάηε, ζηα ρέξηα, ζηα πφδηα, θ.ι.π. 
Οη καμηιαξνζήθεο γίλνληαη απφ καιαθφ χθαζκα ιηλφ ή 
βακβαθεξφ, λα είλαη κεγάιεο γηα λα αεξίδεηαη ην καμηιάξη. 
Οη θνπβέξηεο πξέπεη λα είλαη βακβαθεξέο ή κάιιηλεο, 
ειαθξέο θαη κεγάιεο. Σηο πξνζηαηεχνπκε απφ ηε ζθφλε 

κε έλα ειαθξχ θάιπκκα. 
Γ. Δμαξηήκαηα πνπ βνε-
ζνύλ θαηά πεξίπησζε 
ηνλ  άξξσζην 
Α)ηεθάλε γηα λα πξνζηα-
ηεχεη ηνλ άξξσζην  απφ  
ηα ζθεπάζκαηα ψζηε λα 
κελ αθνπκπνχλ ζε ζεκεία 
ηνπ ζψκαηφο ηνπ πνπ 
κπνξεί λα ηνλ ελνρινχλ.   
Β)Κάγθεια πνπ ελζσκα-
ηψλνληαη ζην θξεβάηη ηνπ 
αξξψζηνπ φηαλ ζέινπκε 
λα ηνλ πξνθπιάμνπκε 
απφ πηζαλή πηψζε. 
Γ)Θεξκνθφξα θαη παγνθχζηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
αξξψζηνπ. 
Γ) Τπάξρνπλ «θχβνη απφ μχιν» πνπ κπαίλνπλ ζηα πφδηα 
ηνπ θξεβαηηνχ θαη αλαζεθψλνπκε ην θξεβάηη αλάινγα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ, φηαλ δελ έρεη κεραληζκφ ην ίδην 
ην θξεβάηη. 
Δ)Αεξνζάιακν (θνπινχξα)γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ 
άξξσζην απφ ηηο θαηαθιίζεηο.  
Ε) Οπξνδνρείν θαη ζθνξακίδα (πάπηα), γηα νχξα θαη θφ-
πξαλα.  
Ζ)Πηπεινδνρεία. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε φπσο, απφ 
ραξηφλη, κεηαιιηθφ απφ αλνμείδσην αηζάιη  & γπαιί θαη 
Θ)Δηδηθά ζηξψκαηα αέξνο ή λεξνχ αλάινγα κε ηελ πεξί-
πησζε ηνπ αξξψζηνπ. 
  Σα αληηθείκελα ηνπαιέηαο φπσο, νδνληφβνπξηζα, 
νδνληφθξεκα, θηέλα, αληηζεπηηθφ ζαπνχλη, μπξηζηηθή κε-
ραλή, πεηζέηεο, ζεληφληα, θνπβέξηεο, θ.ι.π.   πξέπεη λα 
είλαη πξνζσπηθά θαη λα βξίζθνληαη κέζα ζην δσκάηην 
ηνπ αξξψζηνπ.  
Σα ιεξσκέλα ξνχρα ηνπ αξξψζηνπ θαιφ είλαη πξηλ 
κπνπλ ζην πιπληήξην λα κέλνπλ ζε κηα ιεθάλε κε θξχν 
λεξφ θαη ζαπνχλη γηα αξθεηή ψξα θαη κεηά λα κπαίλνπλ 
ζην πιπληήξην κφλα ηνπο θαη λα ζηδεξψλνληαη. Να 
έρνπκε ππφςε καο φηη νη ιεπθσκαηνχρεο νπζίεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ εκεηφ, απφ πχν  θαη απφ αίκα πήδνπλ 
ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο  θαη δελ θεχγνπλ απφ ηηο ίλεο 
ηνπ πθάζκαηνο. 
Σα πηπεινδνρεία ρξεηάδνληαη ζηνπο αξξψζηνπο πνπ 
έρνπλ πνιιά πηχεια θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα κε 
γίλεηαη δηαζπνξά κηθξνβίσλ θαη γηα ην γηαηξφ πνπ ζα  
ζειήζεη λα πάξεη «πιηθφ» γηα εμέηαζε. Δάλ έρνπκε ραξηί 
θαη κηα ραξηνζαθνχια δίπια ζηνλ άξξσζην γηα λα βάδεη 
ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ραξηηά, πξέπεη λα ηελ αιιάδνπκε 
ηαθηηθά, ρσξίο λα έξρνληαη ζε επαθή  ηα ρέξηα καο κε ηα  
ρξεζηκνπνηεκέλα ραξηηά. Δάλ γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο 
ρξεζηκνπνηήζνπκε κεηαιιηθφ ή γπάιηλν πηπεινδνρείν 
πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κε ην βξα-
ζκφ. Ζ απνιχκαλζε ηνπο γίλεηαη κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: 
Μέζα ζε κηα παιηά θαηζαξφια πνπ είλαη γηα απηφ ην ζθν-
πφ βάδνπκε ην πηπεινδνρείν θαη ζθεπάδνπκε κέρξη επά-
λσ κε θξχν λεξφ. Πξνζζέηνπκε ζφδα ζε αλαινγία 2 θνπ-
ηαιηέο ηεο ζνχπαο ζε 1 ιίηξν λεξφ, ην βξάδνπκε ζε ζηγα-
λή θσηηά γηα λα κε μερεηιίδεη θαη πέθηεη ην λεξφ γηα κηζή 
ψξα. Ζ ζφδα δηαιχεη ηα ιεπθψκαηα θαη ε πςειή ζεξκν-
θξαζία θαηαζηξέθεη ηα κηθξφβηα. Ίηαλ ηειεηψζεη ν βξα-
ζκφο ην λεξφ ρχλεηαη ζηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο θαη ην 
πηπεινδνρείν θαη ε θαηζαξφια  πιέλνληαη κε θξχν λεξφ 
θαη ζθνππίδνληαη. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη 
αληηζεπηηθά πνπ έρνπλ ζα βάζε ην αλζξαθηθφ λάηξην. Σν 
πηπεινδνρείν πξέπεη λα ζθεπάδεηαη γηα λα απνθεχγνπκε 
ηελ εμάηκηζε. 
Ίηαλ ν άξξσζηνο είλαη ζην θξεβάηη θαη δε κπνξεί λα ζε-
θσζεί λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα, πξνηηκνχκε ην νπξνδνρείν 
λα είλαη πιαζηηθφ (ειαθξχ ζηε ρξήζε) θαη ην δνρείν γηα 
ηα θφπξαλα «ε πάπηα» απφ  αλνμείδσην αηζάιη, ηα δν-
ρεία απηά πιέλνληαη κε εηδηθέο βνχξηζεο θαη απνιπκαίλν-
ληαη κε ρισξηνχρν λεξφ. Απνθεχγνπκε ηα γπάιηλα γηαηί 
είλαη βαξηά θαη ζπάλε εχθνια. 
Δάλ ν γηαηξφο καο δεηήζεη λα κεηξάκε ηα πξνζιακβαλφ-
κελα θαη ηα απνβαιιφκελα πγξά  πξέπεη λα πάξνπκε έλα 
νγθνκεηξηθφ δνρείν γηα λα κεηξάκε ηα απνβαιιφκελα 
πγξά. 
Δάλ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηεθάλε ζα πξέπεη 
λα ηε δηαηεξνχκε θαζαξή. 
Δάλ θξνληίδνπκε  άξξσζην κε ινηκψδεο λφζεκα 
(κεηαδνηηθή αξξψζηηα), νθείινπκε λα ην δειψζνπκε ζην 
ΚΔΔΛΠΝΟ, ε δήισζε είλαη ππνρξεσηηθή εάλ ε αξξψζηηα 
βξίζθεηαη κέζα ζηε ιίζηα «Ννζήκαηα ππνρξεσηηθήο δή-
ισζεο ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θάλεη ν γηαηξφο πνπ παξα-
θνινπζεί ηνλ άξξσζην, γηα λα καο ελεκεξψζνπλ πνηεο 
πξνθπιάμεηο πξέπεη λα πάξνπκε, κε ηη απνξξππαληηθφ ή 
απνιπκαληηθφ λα ζθνπγγαξίδνπκε, θ.α. 
ΑΓΑΠΑΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ!!! 
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Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ αξξώζηνπ 
ηαλ θξνληίδνπκε έλαλ άξξσζην ζπγγελή καο, φπσο: ην 
γνληφ καο, ην παηδί καο, ηελ αδειθή καο, ηνλ παππνχ καο 
ή άιιν ζπγγεληθφ καο πξφζσπν αληηκεησπίδνπκε δηάθνξα 
πξνβιήκαηα,  πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, ζπλαηζζεκαηηθά 
θαη νηθνλνκηθά.  Γηα λα κεηώζνπκε ην άγρνο καο, λα 
εμνηθνλνκήζνπκε ρξόλν θαη λα θξνληίζνπκε ηνλ 
άξξσζηό καο ζσζηά πξέπεη: 
Α. Να ΜΖΝ παξακεινχκε ηε θξνληίδα ηεο δηθήο καο πγεί-
αο. Μφλν, εάλ εκείο είκαζηε πγηείο (ςπρηθά & ζσκαηηθά) 
ηφηε κπνξνχκε λα θξνληίζνπκε θαη ηνπο άιινπο. 
Β. Να έρνπκε θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ. 
Ο γηαηξφο είλαη απηφο πνπ ζα καο θαζνδεγεί γηα λα παξέ-
ρνπκε ζηνλ άξξσζηφ καο ζσζηή θξνληίδα. 
Γ. Να δεηάκε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθεπκέλσλ αηφκσλ αλάιν-
γα κε ηηο δπζθνιίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο, 
φπσο: 1νλ Σνπ λνζειεπηή γηα λα καο δηδάμεη κε ηηο γλψζεηο 
θαη ηελ πείξα ηνπ, π.ρ. πψο λα ζηξψζνπκε  ην θξεβάηη 
ρσξίο λα θνπξαζηνχκε  θαη ρσξίο λα βιάςνπκε  ηνλ 
άξξσζην, πψο λα θάλνπκε 
πξφιεςε θαηαθιίζεσλ, πψο 
λα δψζνπκε ηα θάξκαθα 
ζηνλ άξξσζην, πψο λα ηνλ 
ζεθψλνπκε, θ.ι.π..  
2νλ Σελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ 
π.ρ. λα καο ζηεξίμεη ζε κηα 
θαηάζηαζε θξίζεο, νηθνγε-
λεηαθή ή θνηλσληθή.  
3νλ Σελ θαηάιιεια εθπαη-
δεπκέλε ςπρνιφγν γηα λα 
καο εληάμεη ζε κηα νκάδα 
ζηήξημεο ή λα καο κάζεη 
πψο λα ραιαξψλνπκε γηα λα 
απνθχγνπκε κηα πηζαλή 
θαηάζιηςε ή  έλα λεπξηθφ 
θινληζκφ ή πψο λα ειαηηψ-
ζνπκε ην θφβν ηεο πηζαλήο 
απψιεηαο ηνπ αγαπεκέλνπ 
καο πξνζψπνπ, θ.α.   Να 
ζπκφκαζηε φηη ν άξξσζηνο 
πεξηκέλεη απφ εκάο ςπρνιν-
γηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 
ζηήξημε. 
4νλ  Ο γηαηξφο, ε λνζειεχ-
ηξηα θαη ε εηδηθεπκέλε  δηαη-
ηνιφγνο καο βνεζνχλ ζηε 
δηαηξνθή ηνπ αξξψζηνπ. 
5νλ Ίζσο λα ρξεηαζηνχκε ηε 
βνήζεηα ελφο ινγνζεξαπεπ-
ηή αλάινγα κε ηελ πεξίπησ-
ζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ ιφγνπ ηνπ αξξψζηνπ καο. 
6νλ  Ο θπζηνζεξαπεπηήο ζα καο βνεζήζεη αλάινγα κε ηελ 
νδεγία ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ. 
Όηαλ παξαθνινπζνύκε έλαλ άξξσζην πξέπεη λα ζπ-
γθεληξώλνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηε ζσζηή ελεκέ-
ξσζε ηνπ γηαηξνύ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο αξξώ-
ζηηαο, απηά είλαη:  
Α.  ηνηρεία εκεξήζηαο θαηάζηαζεο, δειαδή, ζεξκνθξαζία, 
ζθίμεηο, αξηεξηαθή πίεζε θαη αλαπλνέο θαη φηη άιιν αζπ-
λήζηζην  παξαηεξήζνπκε. 
1νλ ζεξκνθξαζία. Κάζε κέξα   παίξλνπκε ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ αξξψζηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ θαη ηε 
ζεκεηψλνπκε ζε έλα ραξηί. 
2νλ Αξηεξηαθή πίεζε θαη ζθίμεηο.  Σα κεηξάκε κε έλα ειε-
θηξνληθφ πηεζφκεηξν θαη ηα ζεκεηψλνπκε  ζην ραξηί,  ζχκ-
θσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ.  
3νλ Αλαπλνέο. Δάλ ρξεηάδεηαη λα κεηξάκε ηηο αλαπλνέο ηνπ 
αξξψζηνπ ζα δεηήζνπκε ηε βνήζεηα κηαο λνζειεχηξηαο λα 
καο δηδάμεη πψο λα ηηο παίξλνκαη. 
Β. Ίζσο λα  ρξεηαζηεί λα κεηξήζνπκε ηα απεθθξίκαηα ηνπ 
αξξψζηνπ, δειαδή, ηα νχξα θαη ηα  θφπξαλα.  
1νλ Σα νχξα ηα ζπγθεληξψλνπκε ζε έλα δνρείν πνπ είλαη 
αξηζκεκέλν θαη ηα θξαηάκε γηα24 ψξεο, ηα κεηξάκε, ηα 
γξάθνπκε θαη κεηά ηα πεηάκε.  
2νλ Σα θφπξαλα, κεηξάκε κέζα ζην 24σξν πφζεο θελψ-
ζεηο έρεη ν άξξσζηνο, επίζεο  παξαηεξνχκε ρξψκα, ζχ-
ζηαζε φςε  θαη ζεκεηψλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο.  
Γ. Ο άξξσζηνο πξέπεη λα δπγίδεηαη κηα θνξά ηελ εβδνκά-
δα, ηελ ίδηα ψξα θαη θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο,( ηα ξνχ-
ρα, νη παληφθιεο, ε νπξνδφρνο θχζηε  γεκάηε ή άδεηα, 
έρεη θάεη ,ην έληεξν είλαη γεκάην ή άδεην). 
Γ. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αξξψζηνπ πξέπεη λα είλαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε, εάλ δνχκε φηη ν άξξσζηνο έρεη: Γηέγεξζε 
ή είλαη «βπζηζκέλνο» ή έρεη παξαιήξεκα ή θάλεη ζπα-
ζκνχο ή άξρηζε λα έρεη απψιεηα κλήκεο ή δαγθψλεη ηε 

γιψζζα ή έρεη απψιεηεο νχ-
ξσλ θαη θνπξάλσλ ή είλαη 
επηζεηηθφο ή καο ιέεη αζπλαξ-
ηεζίεο, ακέζσο πξέπεη λα 
ελεκεξψζνπκε ηνλ γηαηξφ 
πνπ ηνλ παξαθνινπζεί. 

Δ. Παξαηεξνχκε ηνλ άξξσζην θαζψο ηνλ πεξηπνηνχκαζηε,  
ζην ζηφκα, ζην δέξκα θαη… ζε νιφθιεξν ην ζψκα. 
1νλ Οπνηαδήπνηε αιιαγή δνχκε ζηε γιψζζα(ίζσο  λα 
είλαη μεξή ή λα είλαη πγξή ή λα έρεη έλα ρξψκα άζπξν- 
θίηξηλν  ή έλα ρξψκα κειαλφ, άθζεο), ελεκεξψλνπκε ην 
γηαηξφ. Δπίζεο εάλ κέζα ζην ζηφκα παξαηεξήζνπκε αι-
ιαγή, λα είλαη θφθθηλν, λα έρεη πιεγή, άθζεο, θ.α., ελεκε-
ξψλνπκε επίζεο ην γηαηξφ. 
2νλ Δάλ ζην δέξκα βγάιεη θνθθηλίιεο, «ζππξάθηα» ή 
«αλνίμεη», ελεκεξψλνπκε ην γηαηξφ. 
Ε. Παξαθνινπζνχκε – παξαηεξνχκε ηελ ςπρνινγηθή θαηά-
ζηαζε ηνπ αξξψζηνπ, γηα λα πξνιάβνπκε κηα πηζαλή θα-
ηάζιηςε. 
Καηάζηαζε αξξώζηνπ ζην θξεβάηη 
Ο άξξσζηφο καο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο, λα ληψζεη 
άλεζε θαη αζθάιεηα φιν ην 24σξν, γη απηφ δίλνπκε κεγάιε 
ζεκαζία ζηελ αηνκηθή ηνπ πγηεηλή θαη ζηελ πξφιεςε δηα-
θφξσλ θηλδχλσλ, φπσο, ινηκψμεηο, πηψζεηο θαη θαηαθιί-
ζεηο. 
ηαλ πεξηπνηνχκαζηε ηνλ άξξσζην έλαο θαη κνλαδηθφο 
είλαη ν ζθνπόο καο: Να ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ, 
κε φζν ην δπλαηφλ θαη ηελ δηθή ηνπ ζπκκεηνρή ηνπ. 
Α. Ζ θαζαξηόηεηα ηνπ  ζηόκαηνο. Δάλ ν άξξσζηνο κπν-
ξεί κφλνο ηνπ λα πιχλεη ηα δφληηα ηνπ ή ηελ νδνληνζηνηρία 
ηνπ, ηνλ παξνηξχλνπκε λα ην θάλεη πεγαίλνληάο ηνπ φια 
φζα ρξεηάδεηαη ( νδνληφβνπξηζα, νδνληφθξεκα, πνηήξη κε 
λεξφ, κηα ιεθαλίηζα γηα λα μεπιχλεη ην ζηφκα ηνπ, 
θ.ιπ. ).Δάλ δελ κπνξεί ηφηε ην θαζαξίδνπκε εκείο.  
Πιέλνπκε ηα ρέξηα καο θαη θνξάκε γάληηα, γπξίδνπκε ην 
θεθάιη ηνπ αξξψζηνπ ζην πιάη θαη βνπξηζίδνπκε πνιχ 
θαιά ηα δφληηα, ηνλ βνεζάκε λα μεπιχλεη ην ζηφκα ηνπ 
δίλνληαο λεξφ κε έλα πνηήξη ή κε θαιακάθη. Δάλ ε θαηά-
ζηαζή ηνπ δελ επηηξέπεη λα ηα βνπξηζίζνπκε ηφηε ηπιίγνπ-
κε βακβάθη ζε κηα μχιηλε «ζπάηνπια» ή ζηελ νδνληφβνπξ-
ηζα ην βνπηάκε ζε ζηνκαηηθφ αληηζεπηηθφ δηάιπκα θαη 
θαζαξίδνπκε πνιχ θαιά φιν ην ζηφκα. Διέγρνπκε ην ζηφ-
κα γηα ηπρφλ θιεγκνλή θαη αιείθνπκε ηα ρείιε ηνπ κε γιπ-
θεξίλε. Δάλ έρεη νδνληνζηνηρία αιιά έρεη πξφβιεκα ζηα 
ρέξηα θαη δελ κπνξεί λα ηελ θαζαξίζεη ηφηε θνξάκε γάληηα, 
ηελ βγάδνπκε, ηελ θαζαξίδνπκε θαιά, θαζαξίδνπκε ην ζηφ-
κα θαη κεηά ηελ ηνπνζεηνχκε(πξψηα ηελ επάλσ θαη κεηά 
ηελ θάησ).   
Β. Λνύζηκν. Βιέπε εηθφλα. 
Γ. Λνπηξό θαζαξηόηεηνο  
Ξαπιψλνπκε ηνλ άξξσζην αλάζθεια κε έλα καμηιάξη,  
βγάδνπκε ην θάιπκκα θαη ηελ  θνπβέξηα, αθήλνπκε κφλν 
ην επάλσ ζε-
ληφλη θαη βάδνπ-
κε δνρείν ζηνλ 
άξξσζην εάλ ην 
έρεη αλάγθε. 
Βγάδνπκε ην 
λπρηηθφ ή ηελ 
ππηδάκα θαη 
θάλνπκε ηνπηθή 
θαζαξηφηεηα. 
Αλ είλαη γπλαί-
θα, νπξεί θαη 
κεηά πιέλνπκε 
κε πξνζνρή ηα 
γελλεηηθά 
φξγαλα θαη ηνλ 
πξσθηφ , νη 
θηλήζεηο καο λα 
είλαη απφ ε-
κπξφο πξνο ηα πίζσ(απφ πάλσ πξνο ηα θάησ) γηα λα 
απνθχγνπκε ηελ νπξνινίκσμε θαη θαιφ ζθνχπηζκα γηα λα 
απνθχγνπκε ηελ πγξαζία ζην δέξκα. Γίλνπκε κεγάιε 
πξνζνρή θαη ζηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ άληξα γηα λα απν-
θχγνπκε ηηο ινηκψμεηο. Δάλ ν άξξσζηνο έρεη νπξνθαζεηή-
ξα πξέπεη λα ηνλ πιέλνπκε πην ζπρλά(3 θνξέο ηελ εκέξα) 
κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζεκείν πνπ «βγαίλεη» ν θαζεηή-
ξαο.  
Υξεζηκνπνηνχκε ριηαξφ λεξφ θαη πξάζηλν ζαπνχλη ή έλα 
πγξφ ζαπνχλη ή θάπνην αληηζεπηηθφ. Αιιάδνπκε λεξφ θαη 
ηξίθηε θάζε θνξά πνπ αιιάδνπκε πεξηνρή ζψκαηνο, επί-
ζεο αιιάδνπκε θαη γάληηα κεηά ηελ ηνπηθή θαζαξηφηεηα.  
Απηφ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θαη ιίγν πξηλ αιιάμνπκε ηα 
ζεληφληα.  
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε κηα πεηζέηα πξνζψπνπ ζηνλ 
ηξάρειν ηνπ αξξψζηνπ, πιέλνπκε πξφζσπν, ηξάρειν, 
απηηά θαη ζθνππίδνπκε θαιά. Γηα λα πιχλνπκε ηα ρέξηα 
ηνπνζεηνχκε ηελ πεηζέηα ηνπ κπάληνπ θάησ απφ ηνλ ψκν 
θαη γχξν απφ ηε καζράιε θαη αξρίδνπκε λα ζαπνπλίδνπκε 
ην ρέξη πξψηα απηφ πνπ είλαη θνληά καο, μεβγάδνπκε θαη 
ζηεγλψλνπκε θαιά θαη  κεηά πάκε ζην άιιν ρέξη θαη θά-

λνπκε ην ίδην. 
 Αιιάδνπκε λεξφ θαη ζα-
πνπλίδνπκε ην ζψξαθα θαη 
ηελ θνηιηά ηνπ αξξψζηνπ 
κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ 
νκθαιφ θαη ζηνπο καζηνχο 
ζηε γπλαίθα, μεπιέλνπκε 
θαη ζθνππίδνπκε ηακπνλά-
ξνληαο. Αλ ν νκθαιφο δελ 
έρεη θαζαξηζηεί θαιά κπν-
ξνχκε λα ρξεζηκνπνηή-
ζνπκε βακβάθη εκπνηηζκέ-
λν ζην νηλφπλεπκα.  
Πιέλνπκε ηα πφδηα κε ηνλ 
ίδην ηξφπν πνπ πιχλακε 
ηα ρέξηα. Λέκε ζηνλ άξξσζην λα γπξίζεη ζην πιάη, αλ κπν-
ξεί λα γπξίζεη κφλνο ηνπ ρσξίο λα καο πέζεη, ή ηνλ γπξί-
δνπκε εκείο ζην πιάη,  αλ δελ κπνξνχκε κφλνη καο θσλά-
δνπκε έλα άιιν άηνκν λα καο βνεζήζεη, δειαδή λα καο 
θξαηήζεη ηνλ άξξσζην ζε πιαγία ζέζε γηα λα ζαπνπλί-
ζνπκε ηε ξάρε ηνπ. Ξεπιέλνπκε, ζθνππίδνπκε θαιά θαη 
θνξάκε ην λεθηηθφ ή ηελ ππηδάκα.  
Αιιάδνπκε ζεληφληα, ζηξψλνπκε ην θξεβάηη θαη ηνπνζε-
ηνχκε ηνλ άξξσζην ζε αλαπαπηηθή ζέζε. 
Κηελίδνπκε ηνλ άξξσζην, ηνπ θφβνπκε ηα λχρηα, ηνλ μπξί-
δνπκε, κφλν φηαλ ν ίδηνο δελ κπνξεί λα ηα θάλεη. Παξαθη-
λνχκε ηνλ άξξσζην λα ζπκκεηέρεη ζε φηη θάλνπκε κε ζθν-
πφ ηελ  απηνεμππεξέηεζε ηνπ. 
Γ. Ο θφβνο θαη ν ηξφκνο ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη 
ζπλερψο ζην θξεβάηη είλαη ε θαηάθιηζε.  
Ση ζεκαίλεη θαηάθιηζε θαη πσο κπνξνύκε λα ηελ πξν-
ιάβνπκε. 
Καηάθιηζε είλαη ε θπηηαξηθή λέθξσζε κηαο πεξηνρήο ηνπ 
ζψκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηαθνπή ηεο κηθξνθπ-
θινθνξίαο ζηνπο ηζηνχο απηήο ηεο πεξηνρήο.  
Ζ βιάβε ζηνπο ηζηνχο πεξλά 4 ζηάδηα εμέιημεο :  
1ν ηάδην, ππάξρεη κηα απιή θνθθηλίια πνπ δελ ππνρσξεί 
κέζα ζε 20 ιεπηά πεξίπνπ απφ ηελ αιιαγή ζέζεο πνπ 
θάλακε. 
2ν ηάδην, ην δέξκα γίλεηαη ιεπηφ & αλνίγεη. 
3ν ηάδην, βαζχηεξε βιάβε κε ηάζε  λα επεθηαζεί ζηνπο 
κπο & ηα νζηά θαη  
4ν ηάδην, επεθηείλεηαη ε βιάβε ζηνπο κπο & ηα νζηά. Αξ-
ρίδνπλ λα θαίλνληαη, λεθξψκαηα, κφιπλζε θαη  δπζνζκία 
Ζ θαιχηεξε πξόιεςε είλαη: 
1νλ Ζ θαζαξηφηεηα.  
2νλ Να κελ αθήλνπκε πγξαζία ζην δέξκα. Σηο απψιεηεο 
νχξσλ θαη θνπξάλσλ ηηο αληηκεησπίδνπκε κε πάλα βξαθά-
θη.   
3νλ Να αιιάδνπκε ζέζεηο αλάινγα κε ηελ πάζεζε θάζε 2-
3σξεο. 
 4νλ Πξνζέρνπκε ην θάησ ζεληφλη λα είλαη ηελησκέλν, ρσ-
ξίο ξαθέο, ρσξίο ςίρνπια ή ηξίκκαηα γχςνπ, θ.α.  
5νλ Μπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε καμηιάξηα ή άιια ππν-
ζηεξίγκαηα ζηα ζεκεία φπνπ πηέδνληαη φηαλ είκαζηε μα-
πισκέλνη, φπσο: Γφλαηα, αγθψλεο, σκνπιάηε, πηέξλεο, 
ζθπξά, θφθθπγαο, γινπηνί, πηεξχγηα απηηψλ θαη ζην πίζσ 
κέξνο ηνπ θεθαιηνχ, έηζη ψζηε λα είλαη ειεχζεξα θαη λα 
κελ πηέδνληαη. 
5νλ Καιφ ζηξψκα θξεβαηηνχ θαη ζηξψκα λεξνχ ή αέξα κε 
ελαιιαζζφκελε πίεζε αλ ελδείθλπηαη ζηελ πάζεζή ηνπ. 
6νλ Απφ ηελ πιεπξά πνπ είλαη ε θαηάθιηζε δε γπξίδνπκε 
ηνλ άξξσζην, ην αθήλνπκε μεζθέπαζην φζν καο ην επη-
ηξέπνπλ νη ζπλζήθεο γηα λα αεξίδεηαη θαη αλ είλαη δπλαηφλ 
λα ην βιέπεη ν ήιηνο, γηα λα απνθχγνπκε ηελ πγξαζία, λα 
γίλεηαη θαιή θπθινθνξία θαη ζξέςε ζε εθείλν ην ζεκείν. 
7νλ ηαλ ζηξψλνπκε ην θξεβάηη θαη φηαλ αιιάδνπκε ζέζε 
ηνλ άξξσζην απνθεχγνπκε λα ηνλ ζέξλνπκε γηαηί κφλν 
θαθφ κπνξνχκε λα ηνπ θάλνπκε, ηξηβή κε πίεζε καο θάλεη 
θαηάθιηζε. Δπεηδή είλαη βαξχο ρξεζηκνπνηνχκε ην ππνζέ-
ληνλν ή ην θάησ ζεληφλη ή ηηο εηδηθέο δψλεο πνπ ππάξρνπλ 
γηα λα γπξίζνπκε ηνλ άξξσζην. 
8νλ Σν νμπδελέ αξαησκέλν κε θπζηνινγηθφ νξξφ κπνξνχκε 
λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε θαηάθιηζε κε λεθξψκαηα 
φπνπ αλαγθάδεη ηα λεθξά ζηνηρεία λα αλέβνπλ ζηελ επηθά-
λεηα.  
9νλ  ηαλ ηειεηψλνπκε ην ινπηξφ θαζαξηφηεηαο ή ηελ πεξη-
πνίεζε ησλ θαηαθιίζεσλ θάλνπκε εληξηβή ζηνλ άξξσζην 
κε αιθννινχρν ινζηφλ(νηλφπλεπκα & γιπθεξίλε), κε γπκλφ 
ρέξη θαη κε θπθιηθέο θηλήζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, 
φπσο: ζηε  ιεθάλε, ζηνπο  ηξνραληήξεο ησλ κεξηαίσλ 
νζηψλ, ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζηηο σκνπιάηεο. Με ηελ 
εληξηβή ηνλψλνπκε ηελ θπθινθνξία θαη πξνιαβαίλνπκε ηηο 
θαηαθιίζεηο. 
 Αλ έρνπλ γίλεη θαηαθιίζεηο πξέπεη λα γίλεη ε θαηάιιειε 
ζεξαπεία, ε νπνία είλαη αλάινγα  κε ηελ πεξίπησζε, απφ 
ηνλ γηαηξφ ή απφ ηελ εηδηθεπκέλε λνζειεχηξηα. Οη 
άξξσζηνη κε δηαβήηε, κε αθξάηεηα, κε παξάιπζε, κε γχςν 
ζην πφδη, επλννχληαη γηα θαηαθιίζεηο. 
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