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Ποιος είναι φροντιστής; 

'Φροντιστής' θεωρείται ένα μέλος της οικογένειας, 
ένας φίλος ή γείτονας που παρέχει στήριξη σε ένα 
άλλο πρόσωπο που είναι αδύναμο, ηλικιωμένο, 
έχει αναπηρίες ή  χρόνιες ασθένειες.  

Το κάνει αυτό σε τακτική, συνεχή βάση χωρίς 
πληρωμή εκτός από κάποια σύνταξη ή επίδομα 
φροντιστή.  

Οι φροντιστές μπορεί να είναι άτομα 
οποιασδήποτε ηλικίας και διαφορετικής 
πολιτισμικής και γλωσσικής προέλευσης. 

Ο κύριος φροντιστής είναι το πρόσωπο που φέρει 
τη μεγαλύτερη ευθύνη για την παροχή φροντίδας 
στο άτομο που χρειάζεται υποστήριξη. 

Τι κάνει ο φροντιστής;  

Μερικοί φροντιστές βοηθούν με τις ασχολίες της 
καθημερινής ζωής, όπως η διατροφή, το μπάνιο, 
το ντύσιμο, η τουαλέτα, ή η χορήγηση φαρμάκων. 

Οι φροντιστές μπορεί επίσης να βοηθούν με την 
κοινωνική υποστήριξη, τις μεταφορές, τα ιατρικά 
ραντεβού, τη λήψη αποφάσεων και τη 
συναισθηματική υποστήριξη. 

Πληροφορίες για 
Φροντιστές TOP 5  

(5 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Το TOP 5 βοηθά  
στην εξατομίκευση της 
φροντίδας για ασθενείς με 
προβλήματα μνήμης και 
σκέψης. 

Σας ευχαριστούμε που  
μας δώσατε αυτές τις 
πληροφορίες. 
Χρησιμοποιούμε το  
TOP 5 για να μας βοηθά  
να βελτιώνουμε την 
εξατομικευμένη φροντίδα 
μας για τον κάθε ασθενή. 
 
 

Η Επιτροπή Κλινικής Αριστείας (Clinical Excellence Commission) 
θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Μονάδα Υποστήριξης 
Φροντιστών, της Υγειονομικής Περιφέρειας Central Coast 
(Carer Support Unit, Central Coast Local Health District) που 
επέτρεψε την χρησιμοποίηση της ιδέας και των εκδόσεών της για 
την υποστήριξη πιο ευρείας υιοθέτησης της πρωτοβουλίας TOP 5. 
Η Επιτροπή Κλινικής Αριστείας θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει 
για την υποστήριξή του το Ίδρυμα Υγειονομικών και Ιατρικών 
Ερευνών HCF (HCF Health and Medical Research 
Foundation). 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με: 

 Local Facility/District Contact Details 
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Λέει ένας φροντιστής: 
"Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει αν η 
σύζυγός μου αρχίζει να μουρμουρίζει, να μιλά 
στον εαυτό της και να ταράζεται - μια ήρεμη 
διαβεβαίωση από το προσωπικό, όπως 'Είναι 
εντάξει Μπέρυλ, είσαι ασφαλής. Σε προσέχουμε.' 
είναι το μόνο που χρειάζεται." 

Ρεξ - φροντιστής της συζύγου του 

Λέει ένα μέλος του προσωπικού: 
"Ο Μπομπ φαινόταν ανήσυχος κάθε πρωί 
στις 4.30πμ. Ένας φίλος του ήρθε να τον 
επισκεφτεί και μας είπε ότι ο Μπομπ ήταν 
διευθυντής σε χώρο στάθμευσης φορτηγών 
αυτοκινήτων. Τα φορτηγά έπρεπε να φύγουν 
από το χώρο στάθμευσης μέχρι τις 4.30πμ. 
Λέγοντάς του απλά, "Μπομπ όλα τα φορτηγά 
έχουν φύγει", τον καθησυχάζεις!" 

Λέει ένας φροντιστής: 
"Είναι σημαντικό να λένε στον μπαμπά οι 
υπάλληλοι ότι το φαγητό του έχει φτάσει 
και να του εύχονται καλή όρεξη – αν 
απλώς του αφήσουν το δίσκο με το 
φαγητό δεν θα καταλάβει ότι είναι γι' 
αυτόν." 

Μπραντ - φροντιστής του πατέρα του 

Τι είναι το TOP 5; 

Το TOP 5 είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στο 
προσωπικό να συνεργάζεται με τους φροντιστές 
αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά 
με τον ασθενή. 

Οι γνώσεις του κύριου φροντιστή του ασθενούς, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την επικοινωνία και τη 
συμπεριφορά, μπορεί να είναι το κλειδί που θα βοηθήσει 
το προσωπικό να διαχειρίζεται τη φροντίδα του 
ασθενούς, να κατανοεί τις ανάγκες του και να του 
παρέχει διαβεβαιώσεις που θα τον καθησυχάζουν σε ένα 
μη γνώριμο περιβάλλον. 

Το TOP 5 ενθαρρύνει το διάλογο με τον φροντιστή κατά 
την έναρξη της εισαγωγής στο νοσοκομείο και μπορεί να 
ωφελήσει τον ασθενή, το φροντιστή και το προσωπικό 
για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον ασθενή. 

Τι θα συμβεί; 

Ένα μέλος του προσωπικού από την υπηρεσία θα 
μιλήσει μαζί σας όταν ο ασθενής εισαχθεί στο 
νοσοκομείο. Ο ασθενής θα έχει ήδη διαγνωστεί με 
προβλήματα μνήμης ή σκέψης. 

Ένα μέλος του προσωπικού θα μιλήσει μαζί σας για το 
TOP 5 και θα σας εξηγήσει πώς μπορεί να βοηθήσει 
με τη φροντίδα του ασθενούς. Θα σας ρωτήσει σχετικά 
με τα πέντε πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να 
ξέρει το προσωπικό για να επικοινωνεί και να 
καθησυχάζει τον ασθενή.

 

Οι πληροφορίες αυτές (που αναφέρονται επίσης ως 
στρατηγικές) θα περιλαμβάνονται στον ιατρικό φάκελο 
του ασθενούς για να επιτρέπουν σε όλα τα μέλη του 
προσωπικού που συμμετέχουν στη φροντίδα του να 
έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ώστε να 
υποστηρίζουν και να προάγουν την καλύτερη δυνατή 
φροντίδα. 

 

Βρίσκοντας τις TOP 5 
στρατηγικές  

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν το πρόσωπο 
που φροντίζετε και θα μας βοηθήσουν να 
προσαρμόσουμε τη φροντίδα στις προσωπικές 
του ανάγκες. 

• Υπάρχουν πράγματα/καταστάσεις που μπορεί 
να του προκαλέσουν δυσφορία; π.χ. χρώματα, 
συγκεκριμένα θέματα, το φύλο του προσωπικού. 

• Εάν το άτομο είναι ανήσυχο, υπάρχουν λέξεις 
ή ενέργειες που θα βοηθούσαν να το 
καθησυχάσουν και να το ηρεμήσουν; π.χ. 
μουσική ακρόαση, μετακίνηση σε άλλο θάλαμο, 
διάβασμα βιβλίων και φωτισμός. 

• Υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις ή 
επίμονα ζητήματα που μπορεί να χρειάζονται 
συγκεκριμένες απαντήσεις; Ποια είναι η 
προτιμότερη απάντηση; 

• Υπάρχει κάποιος που θα μπορούσαμε να 
φέρουμε για βοήθεια; Αυτό θα μπορούσε να 
είναι ένα άτομο ή ένα κατοικίδιο ζώο. 

• Υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν 
κάποιαν ανάγκη ή επιθυμία; π.χ. αμήχανες 
κινήσεις που κάνει το άτομο για να δείξει ότι θέλει 
να πάει στην τουαλέτα. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Αυτές οι 

πληροφορίες 
ονομάζονται 


