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Μιλώντας µε ασθενείς και
φροντιστές
“Εάν τα άτοµα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις θα
µπορείτε να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες’’

Η ασθένεια του
Πάρκινσον
Κάνοντας τις
πληροφορίες
κατανοητές

Επαρκής χρόνος θα πρέπει να δοθεί σε κάθε συνάντηση ώστε να
παρέχει στους ασθενείς και στους φροντιστές την πληροφόρηση
που χρειάζονται .Πριν αρχίστε σκεφτείτε τα σηµεία που θέλετε να
γίνουν κατανοητά. Μειώστε το σύνολο πληροφοριών κάθε φορά.
Πολλές πληροφορίες στην ίδια συνάντηση δυσκολεύουν τα
άτοµα.
• Να είστε σαφείς σε ποιον απευθύνεστε – στον ασθενή η στο
φροντιστή. Οι ανάγκες πληροφόρησης διαφέρουν και ίσως είναι
κατάλληλο να εξοικονοµήστε χρόνο για συζήτηση µε τον καθένα
προσωπικά.
•∆ιασφαλίστε ότι δεν θα έχετε εξωτερικές παρεµβολές κατά την
διάρκεια της συνάντησης (π.χ. τηλεφώνα , διακοπή από
συναδέλφους , ανοιγοκλέισιµο πόρτας κτλ) Θυµηθείτε τη σηµασία
θετικής γλώσσας του σώµατος.
• Να θυµάστε το σκοπό για το οποίο µιλάτε και επιµείνετε στο
νόηµα. Μην αποσπάστε στο να κάνετε κατανοητό το κύριο µήνυµα
σας.
• O τόνος της φωνής σας είναι σηµαντικός. Προσπαθήστε να µην
ακούγεστε κρύος, η ποµπώδης.
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• Μιλάτε ειλικρινά. Χρησιµοποιείστε ιατρικούς όρους όταν
χρειάζεται, αλλά φροντίστε να τους εξηγείτε στην καθηµερινή
οµιλούµενη έτσι ώστε ο ασθενής και ο φροντιστής να
καταλαβαίνει.

• Χρησιµοποιείστε απλά σχέδια για να βοηθήσουν στις
εξηγήσεις.
• Κατά την διάρκεια, να ελέγχετε αν καταλαβαίνουν.
Προσπαθήστε να αποφύγετε τον µονόλογο.
Χρησιµοποιείστε ειλικρινείς ερωτήσεις οι οποίες θα
ενθαρρύνουν τους ασθενείς και τους φροντιστές να
µιλήσουν.
• Ενισχύστε ο’τι συζητήθηκε παρέχοντας πληροφορίες
γραπτώς. Σηµειώστε τα κύρια σηµεία, η παραδώστε ένα
κατάλληλο φυλλάδιο.
• Προτείνετε συγκεκριµένες πήγες για περαιτέρω
πληροφορίες. Τα βιβλία συνήθως αρέσουν στους
ηλικιωµένους ασθενείς και φροντιστές. Οι ιστοσελίδες
εκτιµούνται περισσότερο από τους νέους ανθρώπους.
• Ένα δεύτερο τηλεφώνηµα πάντα το εκτιµούν. Μπορεί να
δώσει την ευκαιρία να λυθούν αναπάντητα ερωτήµατα, η
να διευκρινίσει παρεξηγήσεις. Εάν υπάρχει ειδική
νοσηλεύτρια , µια δεύτερη επίσκεψη στο σπίτι είναι πάντα
χρήσιµη.
• Στα επόµενα ραντεβού, πρέπει να γίνει έλεγχος στους
ασθενείς και στους φροντιστές για την µνήµη τους και αν
χρειαστεί να εξηγήσετε πάλι.
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