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Αγαπητοί συγγενείς, 

Για κάποιο λόγο υγείας ένα αγαπημένο σας πρόσωπο νοσηλεύεται στην ΜΕΘ. Κατανοούμε 

τόσο την αγωνία για την υγεία του συγγενούς σας, όσο και την αναστάτωση της 

καθημερινής κοινωνικής σας ζωής. Για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, 

με αυτό το έντυπο, για την λειτουργία της ΜΕΘ ώστε η συνεργασία μας να είναι πιο εύκολη 

και πιο αποτελεσματική. 

Ιδιαιτερότητες του  χώρου της ΜΕΘ. 

H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι ανεξάρτητο ιατρικό τμήμα,όπου νοσηλεύονται οι 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς για παθολογικά νοσήματα, τροχαία ατυχήματα, καθώς επίσης 
και οι ασθενείς υψηλού κινδύνου μετά από μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις. 
 
Λόγω των ασθενών που νοσηλεύονται, η ΜΕΘ είναι ένας χώρος πολλαπλών παρεμβάσεων 
και μεγάλης δυναμικής. 
 
Η νοσηλεία των ασθενών στην ΜΕΘ διασφαλίζεται από την συνεχή, 24 ώρες το 24ωρο και 
365 ημέρες το χρόνο, παρακολούθηση από άριστα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο 
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.  
 
Το θεραπευτικό σχέδιο αντιμετώπισης των περιστατικών, προγραμματίζεται και 
εφαρμόζεται από κοινού από όλη την ιατρική ομάδα, ενώ επικαιροποιείται όσες φορές 
χρειαστεί μέσα στο 24ώρο. 
  
Για τους παραπάνω λόγους, κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ , σας ζητείτε να υπογράψετε το 
σχετικό έντυπο συγκατάθεσης (Έντυπο συγκατάθεσης). 
 
Ο εξοπλισμός της ΜΕΘ ανταποκρίνεται στην σύγχρονη τεχνολογία και περιλαμβάνει όλα τα 
συστήματα παρακολούθησης και υποστήριξης των βαρέως πασχόντων ασθενών. 
 
Ενημέρωση – Επισκεπτήριο 
 
Οι ώρες ενημέρωσης και επισκεπτηρίου είναι καθημερινά από 13.30-14.15. 
Η ενημέρωση των συγγενών για την πορεία της υγείας των ασθενών γίνεται από Επιμελητή 
της ΜΕΘ. Κατά την ενημέρωση οι συγγενείς πληροφορούνται για την κατάσταση του 
ασθενή από την προηγούμενη ενημέρωση μέχρι την τωρινή, και το θεραπευτικό πλάνο που 
έχει τεθεί για τις επόμενες 24 ώρες.   
Για τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και για την αποφυγή λοιμώξεων των ασθενών μας  
απαιτείται η ελάχιστη αναγκαία παραμονή σας στον χώρο της ΜΕΘ (2 άτομα/ασθενή για 
10 λεπτά), ενώ είναι απαραίτητη η τήρηση των όρων καθαριότητας των χεριών που θα σας 
υποδείξει το προσωπικό κατά την είσοδο σας στην ΜΕΘ. 
Ζητούμε την κατανόηση σας για τυχόν καθυστέρηση της ενημέρωσης ή του επισκεπτηρίου 
λόγω φόρτου εργασίας. 



Απογευματινό επισκεπτήριο επιτρέπεται αναλόγως της κατάστασης του ασθενούς και θα 
ενημερωθείτε για αυτήν τη δυνατότητα (καθώς και τις λεπτομέρειες) από τους ιατρούς της 
ΜΕΘ. 
 
 Η επικοινωνία μαζί μας 
  
Θα επικοινωνήσουμε  εμείς μαζί σας, οπότε χρειαστεί στα τηλέφωνα που μας δώσετε κατά 
την εισαγωγή του ασθενούς.  
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να ληφθεί από τους συγγενείς Α’ βαθμού 
τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2313-304-611 κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, μόνο σε 
περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ενημέρωσης δια ζώσης.  Η έγκαιρη συνεννόηση με τους 
ιατρούς της ΜΕΘ , για αυτήν τη δυνατότητα είναι απαραίτητη. 
 
Επιθυμούμε να σας βεβαιώσουμε ότι όλο το προσωπικό της ΜΕΘ θα εργαστεί ακούραστα  
για την καλύτερη έκβαση της υγείας των αγαπημένων σας.  

 
Το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό της ΜΕΘ 


