
 

 

 

Βοηθώνηαρ ηα παιδιά 

 με ηην εμπειπία ηος νοζοκομείος 
πιεξνθνξίεο γηα γνλείο θαη ζπλνδνύο 

 

Γηα θάπνηα παηδηά, ν ρώξνο ηνπ λνζνθνκείνπ παξακέλεη έλα κε νηθείν, άγλσζην θαη πνιιέο θνξέο, 

ηξνκαθηηθό κέξνο. Αθόκα θαη όηαλ έρνπλ πξνεγεζεί επηζθέςεηο ζηνv ρώξν, δελ ζεκαίλεη όηη ην παηδί 

είλαη έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ηελ εκπεηξία ηεο δηθήο ηνπ παξακνλήο ζην λνζνθνκείν ή ηεο 

παξακνλήο θάπνηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζώπνπ. 

Τν ζεκαληηθόηεξν βήκα γηα κηα νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζηνλ ρώξν θαη ηηο ππεξεζίεο ελόο 

λνζνθνκείνπ, είλαη ε ζσζηή πξνεηνηκαζία. Δίηε πξόθεηηαη γηα κία ζύληνκε επίζθεςε, είηε γηα κηα 

εηζαγσγή πνιιώλ εκεξώλ, ε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνύ είλαη ην πξώην θαη βαζηθόηεξν βήκα, θαζώο 

ηα παηδηά αηζζάλνληαη κεγαιύηεξε αζθάιεηα, όηαλ μέξνπλ ηη λα πεξηκέλνπλ. 

Σε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα δνζνύλ 1-2 κέξεο πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε. Παηδηά κεγαιύηεξεο ειηθίαο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν, ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα ηηο ζπδεηήζνπλ θαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο. Δίλαη 

πνιύ ζεκαληηθό λα κελ μερλάκε όηη πξέπεη λα πξνζαξκόδνπκε πάληα ην ιόγν καο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπκε αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν θαηαλόεζεο ηνπ παηδηνύ. 

 

Γενικέρ οδηγίερ πποεηοιμαζίαρ: 

1. Με απιά ιόγηα εμεγνύκε ζην παηδί ηνλ ιόγν πνπ ζα επηζθεθηνύκε ην λνζνθνκείν θαη 

ζπδεηάκε καδί ηνπ ηπρόλ απνξίεο. Δίλαη πνιύ πηζαλό λα ρξεηαζηεί λα επαλαιάβνπκε αξθεηέο 

θνξέο νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ή αθόκα θαη νιόθιεξε ηε ζπδήηεζε.  

 

2. Δλεκεξώλνπκε ην παηδί λσξίηεξα, γηα ην πόηε ζα επηζθεθηνύκε ην λνζνθνκείν, γηα ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα θηάζνπκε εθεί.  

 

3. Δλεκεξώλνπκε ην παηδί γηα ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ή ηεο εηζαγσγήο.   

 

4. Δίκαζηε πάληα εηιηθξηλείο. Όηαλ δελ γλσξίδνπκε ηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί ή δελ κπνξνύκε λα 

απαληήζνπκε κε βεβαηόηεηα ζηηο απνξίεο ηνπ παηδηνύ, παξαδερόκαζηε ηελ άγλνηα καο ή 

πξνζπαζνύκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, γηα λα απαληήζνπκε κε ζηγνπξηά. Γελ 

μερλάκε όκσο, όηη ε παξνρή κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ, εηδηθά ζε κηθξά παηδηά, κπνξεί λα 

είλαη ηξνκαθηηθή. 

 

5. Πξνζέρνπκε ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε κηαο εγρείξεζεο 

πξνηηκάκε λα πνύκε «ζα αθαηξέζνπλ» ή «ζα θάλνπλ έλα άλνηγκα» , αληί «ζα θόςνπλ» ή 

«ζα ζε αλνίμνπλ». 



 

6. Δπηθεληξσλόκαζηε ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νπηηθά εξεζίζκαηα, ηηο αηζζήζεηο 

γεληθόηεξα, όπσο ηηο κπξσδηέο θαη ηνπο ήρνπο. Πξνεηνηκάδνπκε ην παηδί πνπ πξόθεηηαη λα 

έξζεη ζε επαθή κε εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά εξγαιεία ή εμεηάζεηο πνπ απαηηνύλ εμνπιηζκό, 

ζπδεηώληαο ή δείρλνληαο ζρεηηθέο εηθόλεο. Τα παηδηά δελ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην ηη ζα ζπκβεί από ηαηξηθήο άπνςεο, κόλν λα θαηαιάβνπλ κε θάπνηνλ ηξόπν ηελ εκπεηξία 

πνπ πξόθεηηαη λα βηώζνπλ.  

 

7. Όηαλ είλαη εθηθηό, πξνγξακκαηίδνπκε κηα απιή επίζθεςε ζην ρώξν, ώζηε λα κπνξέζεη ην 

παηδί λα δηακνξθώζεη κηα εηθόλα γηα ην ρώξν, ηνλ εμνπιηζκό θαη ην πξνζσπηθό.  

 

8. Καινύκε ην παηδί λα βνεζήζεη θαη πξαθηηθά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα πάξνπκε καδί. Γηαιέγνπκε καδί θαη ηα παηρλίδηα ή ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα 

ηνπ θξαηνύλ παξέα, όζν ζα βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν. 

 

9. Αλαθεξόκαζηε ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ. Τνπ εμεγνύκε όηη είλαη απόιπηα θπζηνινγηθό 

λα ληώζεη άγρνο ή θόβν θαη ην βνεζάκε λα ηα εθθξάζεη, ρσξίο λα μερλάκε λα 

επηβεβαηώλνπκε ηελ παξνπζία καο.  

 

10. Δλεκεξώλνπκε ην παηδί γηα ηε δηθή καο παξνπζία ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ, ηνλ ρξόλν πνπ 

ζα βξηζθόκαζηε καδί ηνπ, ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνπζηάδνπκε θαη ηνλ ηξόπν 

πνπ ζα επηθνηλσλνύκε, όηαλ δελ ζα κπνξνύκε λα είκαζηε καδί ηνπ. Αλ ρξεηαζηεί λα 

παξακέλεη ζην ρώξν παξνπζία άιινπ νηθείνπ πξνζώπνπ, ην ελεκεξώλνπκε.  

 

Ειζαγυγικέρ δπαζηηπιόηηηερ εξοικείυζηρ:  

 

• Παηρλίδηα κίκεζεο/ ξόισλ κε ζέκα ηε λνζειεία ή ηηο ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο. Μηα θνύθια ή έλα αξθνπδάθη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα εμνηθεηώζνπλ ην παηδί κε ηηο ηαηξηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζα βηώζεη. Τα παηδηά κπνξνύλ επίζεο λα 

παίμνπλ ην ξόιν ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επηδέζκνπο, ζηεζνζθόπηα θ.η.ι.. 

Πξνηηκήζηε ηε ρξήζε πξαγκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ, όζν είλαη 

εθηθηό, ή παηρληδηώλ κε ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ 

θαζνδήγεζε ελόο ελήιηθα ην παηρλίδη κπνξεί πνιύ επράξηζηα 

λα πξνεηνηκάζεη έλα παηδί γηα ηε λνζειεία ηνπ.  

 

• Αλάγλσζε παξακπζηώλ ή κηθξώλ ηζηνξηώλ κε ζέκα ηελ επίζθεςε ζην λνζνθνκείν. Βνεζήζηε 

ηα παηδηά λα εμνηθεησζνύλ θάλνληαο εξσηήζεηο ή δσγξαθίδνληαο θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο. 

 

• Κνιάδ ή δσγξαθηθή κε ξεαιηζηηθέο εηθόλεο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ θαη ηε 

λνζειεία. Μπνξεί ην παηδί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ γηα λα θηηάμεη ηε δηθή ηνπ 

ηζηνξία γηα ηελ αλακελόκελε λνζειεία ηνπ. 

 

 



 

Επιζηποθή ζηο ζπίηι μεηά από επίζκετη/ νοζηλεία: 

 

 Μηθξόηεξα παηδηά, όηαλ επηζηέςνπλ ζην ζπίηη, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ έληνλε αλάγθε γηα 

πξνζνρή ή λα παξνπζηάζνπλ  ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηελ ειηθία ηνπο, π.ρ. 

πηπίιηζκα αληίρεηξα, επηζπκία γηα ρξήζε κπηκπεξό. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, νη ζπκπεξηθνξέο 

απηέο ζηακαηνύλ από κόλεο ηνπο, ζηαδηαθά, όηαλ ηα παηδηά επηζηξέςνπλ ζηε ξνπηίλα ηνπο. 

 

 Οη εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο εμνηθείσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα παηρλίδηα ξόισλ/ κίκεζεο, 

δηεπθνιύλνπλ θαη ηε κεηάβαζε ησλ παηδηώλ από ην λνζνθνκείν ζην ζπίηη, θαζώο ηνπο δίλνπλ 

ηελ επθαηξία λα εκβαζύλνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. 

 

 

 
 

Οη αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπο. 

Μεξηθά παηδηά κπνξεί λα αληαπνθξηζνύλ εμαηξεηηθά θαιά θαη άιια κπνξεί λα αληηδξάζνπλ πνιύ 

αξλεηηθά θαη έληνλα.  

 

 

Πόηε μποπεί ηα παιδιά να σπειαζηούν εξειδικεςμένη βοήθεια; 

• Όηαλ έρνπλ έληνλνπο εθηάιηεο  

• Όηαλ μαθληθά εκθαλίζνπλ έληνλεο δπζθνιίεο ζην ζρνιείν 

• Όηαλ παξνπζηάδνπλ έληνλεο αιιαγέο ζηε ξνπηίλα δηαηξνθήο ή ύπλνπ 

• Όηαλ γίλνπλ μαθληθά ππεξβνιηθά επηζεηηθά ή ππεξβνιηθά ήζπρα 

 

 

 


