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Πότε το παιδύ πονϊει;
• Τα υγιό παιδιϊ βιώνουν   πόνο  ςτουσ πρώτουσ μόνεσ τησ  ζωόσ τουσ, ςτα πρώτα  τουσ  εμβόλια, 

ενώ τα παιδιϊ που νοςηλεύονται ςτο νοςοκομεύο βιώνουν πόνο κατϊ την πραγματοπούηςη  
εξετϊςεων και διαφόρων θεραπειών  με πιο ςυχνό τη φλεβοκϋντηςη  για λόψη αύματοσ  και 
χορόγηςη υγρών.

• Τόςο ο εμβολιαςμόσ όςο και η φλεβοκϋντηςη  αποτελούν για τα παιδιϊ  επώδυνεσ  ςτρεςςογόνεσ-
διαδικαςύεσ. Επύςησ και  οι ύδιοι οι γονεύσ   ςυνόθωσ αναςτατώνονται ςτην πραγματοπούηςη  των 
παραπϊνω διαδικαςιών.

• Τα παιδιϊ ςυχνϊ δεν  κατανοούν  τον λόγο που πρϋπει να υποβληθούν ςτισ επώδυνεσ διαδικαςύεσ 
και αναμϋνουν από τουσ γονεύσ τουσ  να τα προςτατεύςουν.  

Σι μπορώ να κϊνω για να βοηθόςω το παιδύ μου
Πριν τη διαδικαςύα

Διατηρεύςτε την ψυχραιμύα ςασ, ελϋγξτε την ανηςυχύα ςασ. Το παιδύ ςασ ςυνόθωσ εύναι
φοβιςμϋνο και εςεύσ πρϋπει να παραμεύνετε όρεμοσ. Δύνετε προςοχό ςτισ εκφρϊςεισ του προςώπου
ςασ και τη μη λεκτικό επικοινωνύα και ςυμπεριφορϊ ςασ. Σε περύπτωςη μη ελϋγχου των
ςυναιςθημϊτων ςασ το παιδύ ςασ πιθανό να νιώςει μεγαλύτερο φόβο και να αντιδρϊςει υπερβολικϊ,
δυςκολεύοντασ περιςςότερο το προςωπικό. Εϊν νιώθετε τον εαυτό ςασ να βρύςκεται ςε ϋνταςη και
ϊγχοσ, αναπνεύςτε αργϊ - βαθιϊ και χαλαρώςτε. Το παιδύ ςασ νοιώθει αςφϊλεια και λιγότερο φόβο
από τη δικό ςασ όρεμη ςτϊςη και αντιμετωπύζει καλύτερα το αύςθημα του πόνου.

Εξηγόςτε ςτο παιδύ ςασ, με απλϊ λόγια, τον λόγο που πρϋπει να υποβληθεύ ςτην παρϋμβαςη.

Βεβαιώςτε το παιδύ ςασ ότι θα εύςτε κοντϊ του και θα το βοηθόςετε κατϊ τη διαδικαςύα τησ
παρϋμβαςησ και πωσ οι γιατρού και νοςηλευτϋσ εύναι κοντϊ του για να το βοηθόςουν.

Ρωτόςτε το παιδύ ςασ τι θϋλει να μϊθει για τη διαδικαςύα. Απαντόςτε τισ ερωτόςεισ του παιδιού ςασ
με ειλικρύνεια- εϊν εύναι πιθανό η διαδικαςύα να εύναι επώδυνη, πεύτε του ότι μπορεύ να πονϋςει και
δώςτε ςτο παιδύ την ευκαιρύα να ςυμμετϋχει. Για παρϊδειγμα, επιτρϋψτε ςτο παιδύ να αποφαςύςει
ποιο χϋρι θα χρηςιμοποιηθεύ για τη λόψη αύματοσ ό για το εμβόλιο. Οριςμϋνεσ φορϋσ, παρ’ όλα αυτϊ,
τα παιδιϊ μπορεύ να αντιδρϊςουν ϋντονα, να αρνούνται την ςυνεργαςύα και να κλαύνε.

Να εμπιςτευθεύτε τισ ικανότητεσ του παιδιού ςασ πωσ να αντιμετωπύςει την κατϊςταςη και
επιβραβεύςτε την ικανότητϊ του να διαχειριςτεύ δύςκολεσ καταςτϊςεισ.

Βοηθώντασ το παιδύ ςασ να αντιμετωπύςει  επώδυνεσ  
ιατρονοςηλευτικϋσ πρϊξεισ



• Διατηρόςτε φυςικό επαφό με το
παιδύ ςασ. Για παρϊδειγμα, το
αγκαλιϊζετε ό του κρατϊτε το χϋρι ό
να κρατϊει το δικό ςασ, ϋτςι
νοιώθει μεγαλύτερη αςφϊλεια.

• Ενθαρρύνετε το παιδύ να
ςυνεργαςτεύ με το ιατρονοςηλευτικό
προςωπικό, αλλϊ ταυτόχρονα και
εςεύσ να ςυνειδητοποιεύςτε πόςο
δύςκολο εύναι και για τουσ ύδιουσ.

• Ελϋγξτε τον τρόπο και τισ μεθόδουσ
που χρηςιμοποιεύτε για να το
καθηςυχϊςετε. Αν εύςτε
υπερβολικού ύςωσ το μόνυμα που
λαμβϊνει ότι κϊτι «ςημαντικό»
πρόκειται να ςυμβεύ, μπορεύ να
επηρεαςτεύ αρνητικϊ ςτη χρόςη
καλών ςτρατηγικών αντιμετώπιςόσ
του.

• Ελϋγξτε τη δικό ςασ ςυμπεριφορϊ
και ςυναιςθόματα, αντικαταςτόςτε
τισ αρνητικϋσ ςκϋψεισ με θετικϋσ:
«Όλα εύναι ΚΑΛΑ» «Εύμαι
δυνατόσ, μπορώ να ανταπεξϋρθω
ςτην κατϊςταςη».

• Τποςτηρύζετε το παιδύ με τεχνικϋσ
απόςπαςησ προςοχόσ κατϊ τη
διϊρκεια τησ παρϋμβαςησ με
παιχνύδια, βιβλύα ό χρηςιμοποιώντασ
τη φανταςύα του.

• Ενθαρρύνετε το παιδύ ςασ να κϊνει
βαθιϋσ, αργϋσ αναπνοϋσ και τονύςτε
ότι η εκπνοό «διώχνει τον πόνο
μακριϊ». Αυτό θα το βοηθόςει να
χαλαρώςει.

• Φρηςιμοποιόςτε τη φανταςύα του
παιδιού ςασ. Στα παιδιϊ αρϋςει να
χρηςιμοποιούν τη φανταςύα τουσ και
αυτό τα βοηθϊει ςτη διαχεύριςη του
πόνου. Μπορεύτε να διδϊξετε ςτο
παιδύ ςασ πώσ να ηρεμεύ
ενθαρρύνοντϊσ το να φανταςτεύ ότι
βρύςκεται ςτο αγαπημϋνο του μϋροσ
(π.χ το ςπύτι των παππούδων) ό ότι
παρευρύςκεται ςτην αγαπημϋνη του
δραςτηριότητα (π.χ παύζοντασ
ποδόςφαιρο).

• Ζητόςτε του να φανταςτεύ
λεπτομερώσ και να περιγρϊψει
δυνατϊ ότι φαντϊζεται (χρώματα,
όχουσ, γεύςεισ, μυρωδιϋσ,
ςυναιςθόματα).

Κατϊ την παρϋμβαςη



• Επαινϋςτε το παιδύ ςασ για την
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ. Πεύτε του
πωσ εύςτε υπερόφανοι για τον τρόπο που
το αντιμετώπιςε. Επύςησ ςτα μικρϊ παιδιϊ
αρϋςουν οι απλϋσ επιβραβεύςεισ όπωσ τα
αυτοκολλητϊκια .

• Επιςτρϋψτε ςτη φυςιολογικό ρουτύνα
μετϊ την παρϋμβαςη και την επύςκεψη ςασ
ςτο ιατρεύο ό το νοςοκομεύο.

• Αν το παιδύ ςυνεχώσ αναφϋρει την
επώδυνη διαδικαςύα και γκρινιϊζει
αφιερώςτε χρόνο για να το ςυζητόςετε
ακόμα και κατϊ τη διϊρκεια ενόσ
παιχνιδιού.

• Αν το παιδύ ςασ πρϋπει να αντιμετωπύςει
επαναλαμβανόμενεσ επώδυνεσ
ιατρονοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ και
πιςτεύετε ότι χρειϊζεται περιςςότερη
υποςτόριξη, ό νιώθετε ότι χρειϊζεςτε εςεύσ
βοόθεια, μιλόςτε τότε με το
ιατρονοςηλευτικό προςωπικό για
περαιτϋρω βοόθεια και ενημϋρωςη.

• Τϋλοσ, πϊντα να παραμϋνετε θετικού και
αιςιόδοξοι!

Γνωρύζουμε πωσ τα παιδιϊ και οι
γονεύσ τουσ πρϋπει να εύναι
υπομονετικού ςτην αντιμετώπιςη
δύςκολων ςυμβϊντων και να
γνωρύζουν πϊντα ότι το
ιατρονοςηλευτικό προςωπικό θα
εφαρμόςει όλεσ τισ μεθόδουσ
προετοιμαςύασ για την διενϋργεια τησ
επώδυνησ διαδικαςύασ ςε όλεσ τισ
φϊςεισ τησ.

Μετϊ την παρϋμβαςη


