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Ένα Εργαλείο Διαλόγου για τους Φροντιστές*

*Τα άτομα που φροντίζουν ασθενείς με Π.Υ.

Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας - HPH 

Δερβενακίων 11β 14572 Δροσιά Αττικής , Τηλ. 215 5305523 

www.hellenicpulmonaryhypertension.gr 

H  Πνευμονική  Υπέρταση  Ελλάδας  

ευχαριστεί  την  PH EUROPE 

για  την  συνδρομή της 

στην δημιουργία αυτού του  εργαλείου

Τα  παγκόσμια  εργαλεία  ασθενών & φροντιστών δημιουργήθηκαν υπο την αιγίδα της Steering Commitree, περιλανβάνοντας ειδικούς της ΠΑΥ 

και απεσταλμένους οργανισμών ασθενών. Η  ανάπτυξή τους υποστηρίχθηκε  απο την Actelion Pharmaceteuticals Ltd,Switzerland.

Το εργαλείο ασθενών αναπτύχθηκε  απο την PHA EUROPE και υποστηρίχθηκε απεριόριστα απο την Actelion Pharmaceteuticals Ltd,Switzerland.







ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Α ν α γ ν ώ ρ ι σ η 
τ η ς φ ρ ο ν τ ί δ α ς

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

 Χρησιμοποιείστε αυτό το κενό για επιπλέον σχόλια

Θέματα  ενημέρωσης                    Ναι  τώρα       Ναι, αλλά πιό μετά             Όχι
Εάν Ναι, με ποιον θα 

θέλατε να το συζητήσετε; 

Μπορείτε να δώσετε 

περισσότερες από μία 

απαντήσεις. Παρακαλείστε 

να συμπεριλάβετε όλες 

εκείνες που σας 

o Ειδικός για την Π.Α.Υ.

o Άλλοι ειδικοί

o Οικογενειακός 

γιατρός/Παθολόγος

o Σύμβουλος /Νοσοκόμα

o Ένωση Ασθενών

o Άλλοι ασθενείς με 

Π.Α.Υ.

o Έτερον 

ήμισυ/Σύντροφος 

o Οικογένεια/Φίλοι

o Άλλοι φροντιστές   

o Άλλοι, μεταξύ 

αυτών.............................

................................

o Δεν χρειάζεται/Δεν 

Η ασθένεια (συμπτώματα, πρόγνωση)

Ειδικοί και ιατροί που ασχολούνται 
με τη θεραπεία της Π.Α.Υ.

Θεραπευτικές επιλογές/φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της Π.Α.Υ.

Επαναληπτικές εξετάσεις (για πότε έχουν 
προγραμματιστεί και σε τι αποσκοπούν)

Ισορροπία ανάμεσα στην εργασία 
και στο ρόλο του φροντιστή

Οικονομικές συνέπειες της ασθένειας

Διοικητικές συνέπειες της ασθένειας 
(επιδόματα αναπηρίας, ασφαλιστική 
κάλυψη, καταβολή οικονομικής βοήθειας 
για τη μεταφορά στο νοσοκομείο όπου 
πραγματοποιούνται τα ραντεβού)

Εναλλαγή ρόλων μέσα στην οικογένεια/ζευγάρι

Κατάθλιψη, άγχος και άλλες συναισθηματικές συνέπειες

Πιθανές συνέπειες στην ερωτική ζωή

Ταξίδια (συμβουλές και κόλπα για το 
πώς μπορεί να είναι εφικτό ένα ταξίδι)

Μαρτυρίες και ιστορίες ασθενών

Στοιχεία επαφής με Ενώσεις Ασθενών

Άλλα (παρακαλείστε να διευκρυνίσετε):

Ερ. 7. Γύρω από ποια θέματα θα θέλατε 
          να ενημερώνεστε περισσότερο;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:



*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

 Χρησιμοποιείστε αυτό το κενό για επιπλέον σχόλια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Λόγοι για αισθήματα
απομόνωσης Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές    Συχνά     Πολύ  Συχνά

Ελλιπής κατανόηση της ασθένειας από το 
άτομο που φροντίζω και  πάσχει από Π.Α.Υ.

Ελλιπής κατανόηση της ασθένειας από 
τους φίλους/ συναδέλφους/οικογένεια/
παιδιά/εγγόνια μου/μας

Ελλιπής κατανόηση της ασθένειας από 
την ευρύτερη κοινωνία/κοινότητα

Η δική μου ελλιπής κατανόηση/
συμπόνια για την κατάσταση του συγγενή
μου που νοσεί από Π.Α.Υ.

Βρίσκω δύσκολο να μοιραστώ τις 
εμπειρίες μου/μας με τους άλλους

Βρίσκω δύσκολο να μοιραστώ τις δυσκολίες 
μου/μας με έναν ειδικό για την Π.Α.Υ./νοσοκόμα

Βρίσκω δύσκολο να εκφραστώ 
αποτελεσματικά

Το ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι "εμφανής" 
(δεν έχει εμφανή συμπτώματα στους άλλους)

Υπάρχει συχνή σύγχυση με
την απλή υπέρταση

Άλλα (παρακαλείστε να διευκρυνίσετε):

Εάν Ναι, με ποιον θα 

θέλατε να το συζητήσετε; 

Μπορείτε να δώσετε 

περισσότερες από μία 

απαντήσεις. Παρακαλείστε 

να συμπεριλάβετε όλες 

εκείνες που σας 
o Ειδικός για την Π.Α.Υ.

o Άλλοι ειδικοί

o Οικογενειακός γιατρός/

Παθολόγος

o Σύμβουλος /Νοσοκόμα

o Ένωση Ασθενών

o Άλλοι ασθενείς με 

Π.Α.Υ.

o Έτερον ήμισυ/

Σύντροφος 

o Οικογένεια/

Φίλοι

o Άλλοι φροντιστές   

o Άλλοι, μεταξύ 

αυτών...............................

..............................

o Δεν χρειάζεται/

Δεν είναι απαραίτητο

www.phaeurope.org    www.phassociation.uk.com   www.hellenicpulmonaryhypertension.gr   www.phassociation.org



*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

 Χρησιμοποιείστε αυτό το κενό για επιπλέον σχόλια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Ερωτική  Ζωή                                      Ναι                Όχι

Νιώθω απομακρυσμένος από το/τη σύντροφό μου

Προσπαθώ να δείχνω το ενδιαφέρον μου με άλλους τρόπους

Νιώθω ότι ο/η σύντροφός μου με βλέπει περισσότερο 
σαν φροντιστή απ' ό,τι σαν ερωτικό/ή σύντροφο

Δεν με απασχολεί που έχει περιοριστεί η συχνότητα 
των σεξουαλικών μας επαφών, και το έχουμε συζητήσει

Θα ήθελα να βρω άλλους τρόπους για να δείχνω 
το ενδιαφέρον μου (φιλιά, χάδια, κ.τ.λ.)

Άλλα (παρακαλείστε να διευκρινίσετε):

Εάν Ναι, με ποιον θα θέλατε 

να το συζητήσετε; Μπορείτε 

να δώσετε περισσότερες από 

μία απαντήσεις. 

Παρακαλείστε να 

συμπεριλάβετε όλες εκείνες 

o Ειδικός για την Π.Α.Υ.

o Άλλοι ειδικοί

o Οικογενειακός 

γιατρός/Παθολόγος

o£Í ¿Å ¿Â/

Νοσοκόμα

o Ένωση Ασθενών

o Άλλοι ασθενείς με 

Π.Α.Υ.

o Έτερον 

ήμισυ/Σύντροφος

o Οικογένεια/Φίλοι

o Άλλοι φροντιστές   

o Άλλοι, μεταξύ 

αυτών..............................

...............................

o Δεν χρειάζεται/

Δεν είναι απαραίτητο

Ερ. 5. Έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στην ερωτική σας ζωή με το/τη 

          σύντροφό σας από τότε που διαγνώστηκε με Π.Α.Υ.;

Σχήμα 1: Τομείς που εξετάστηκαν στην έρευνα

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ

& ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

Α Ν Α Γ Κ Η

ΓΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΗΣ  Π.Υ.



Πηγαίνετε στην           Ίσως να θέλετε να τη συζητήσετε  με

έναν ειδικό για την Π.Α.Υ. ή με κάποιον άλλον επαγγελματία υγείας

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

 Χρησιμοποιείστε αυτό το κενό για επιπλέον σχόλια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Ερ. 4α. Έχει υπάρξει μία συνολική μείωση της συχνότητας των σεξουαλικών σας 

             επαφών από τότε που διαγνώστηκε με Π.Α.Υ. το άτομο που φροντίζετε;

Θα προτιμούσα να μην απαντήσω

Ναι

Όχι Πηγαίνετε στην Ερ. 5.

Πηγαίνετε στην Ερ. 5.

Μια  απάντηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Ναι Όχι Πιθανοί  λόγοι
Ο/Η σύντροφός μου έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση/αρνητική 
εικόνα για το σώμα του/της

Φοβάμαι μήπως επιβαρύνω την υγεία του/της

Δεν μπορεί σωματικά λόγω της Π.Α.Υ.

Έχω χάσει το ενδιαφέρον μου μετά 
τη διάγνωση της Π.Α.Υ.
Ο/Η σύντροφός μου έχει χάσει το ενδιαφέρον 
του/της μετά τη διάγνωση της Π.Α.Υ.
Υπάρχει ο φόβος για μια πιθανή εγκυμοσύνη

Παρουσία μίας ή περισσότερων σοβαρών 
νόσων πέρα από την Π.Α.Υ.

Άλλα (παρακαλείστε να διευκρινίσετε):

Εάν Ναι, με ποιον θα θέλατε να 

το συζητήσετε; Μπορείτε να 

δώσετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις. Παρακαλείστε να 

συμπεριλάβετε όλες εκείνες 

που σας εκφράζουν.

o Ειδικός για την Π.Α.Υ.

o Άλλοι ειδικοί

o Οικογενειακός 

γιατρός/Παθολόγος

o Σύμβουλος/Νοσοκόμα

o Ένωση Ασθενών

o Άλλοι ασθενείς με 

Π.Α.Υ.

o Έτερον 

ήμισυ/Σύντροφος

o Οικογένεια/Φίλοι

o Άλλοι φροντιστές   

o Άλλοι, μεταξύ 

αυτών...............................

..............................

o Δεν χρειάζεται/Δεν είναι 

απαραίτητο

΄΄ Δουλεύω πάρα πολλές  ώρες  για  τις  δουλειές  του σπιτιού
καθαρίζοντας παράθυρα, σκουπίζοντας,  γιατί  ο  άνθρωπος  που  φροντίζω

δεν  μπορεί  πλέον  να  τις  κάνει ΄΄

Φροντιστής



Ο αντίκτυπος της Π.Α.Υ. στην καθημερινή ζωή - Αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας  

Ασχολούμε με τις εργασίες σπιτιού

Ασχολούμε  με θέματα που 
συνήθως κάνει ο σύντροφός μου

Αισθάνομαι εξαντλημένος πιο συχνά

(λόγω περισότερων ευθυνών)

Προγραμματίζω το πρόγραμμα της 

οικογένειας βάσει των αναγκών του/της

Χρειάζεται να είμαι πιο οργανωμένος 

όλη την ώρα

51%

46%

45%

43%

43%

33%

Σχήμα 2.Αλλαγές  στη  ζωή  των  φροντιστών ως αποτέλεσμα της ΠΑΥ

Είναι  πιο πιθανό να φτάσω στα όρια μου

Τα αποτελέσματα απο τη ερώτηση 3 θα τα βρείτε στη σελίδα 19. Οι  ερωτήσεις

4 & 5 προορίζονται για φροντιστές που είναι σύντροφοι των ασθενών με ΠΥΟΛΑ  ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ :*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

 Χρησιμοποιείστε αυτό το κενό για επιπλέον σχόλια

Συναισθήματα  Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές    Συχνά     Πολύ  Συχνά

Μακάρι να μπορούσα να αφήσω τη 
φροντίδα του συγγενή μου σε κάποιον
 άλλον/Νιώθω ότι δεν έχω άλλη επιλογή
 από το να φροντίσω το συγγενή μου

Νιώθω αβεβαιότητα σχετικά με το 
τι πρέπει να κάνω για το συγγενή μου

Πιστεύω πως θα έπρεπε να κάνω 
περισσότερα για το συγγενή μου/
Νιώθω άσχημα, γιατί αισθάνομαι πως
θα έπρεπε να κάνω περισσότερα για 
το συγγενή μου/Νιώθω πως θα μπορούσα
να φροντίζω καλύτερα το συγγενή μου



Κοινωνικός αντίκτυπος
της Π.Α.Υ.

΄΄ Δεν  έχω  πλέον  χόμπι  γιατι δεν είναι  πλέον  εφικτό
φροντίζοντας  ένα  ασθενή  ο  οποίος  χρειάζεται  όλη  μου  την  προσοχή.

Δεν  μου  φτάνει  ολόκληρη  η  μέρα  για  τη  φροντίδα  του ΄΄

Φροντιστής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

Νιώθω άγχος που φροντίζω 
το συγγενή μου και ταυτόχρονα 
προσπαθώ να αντεπεξέλθω σε 
άλλες οικογενειακές και 
επαγγελματικές υποχρεώσεις

Νιώθω ότι ο συγγενής μου ζητάει 
παραπάνω βοήθεια από αυτήν που 
χρειάζεται/Νιώθω ότι ο συγγενής μου 
εξαρτάται από μένα

Νιώθω πως λόγω του χρόνου που 
αφιερώνω στο συγγενή μου, δεν έχω 
αρκετό χρόνο για μένα

Νιώθω θυμό/πίεση όταν είμαι με 
το συγγενή μου  

Νιώθω ότι ο συγγενής μου επηρεάζει 
αρνητικά τη σχέση μου με τα άλλα μέλη
 της οικογένειας ή με τους φίλους μου/
Νιώθω ότι φροντίζοντας το συγγενή μου 
αφιερώνω λιγότερο χρόνο  στα παιδιά/
εγγόνια μου (εάν υπάρχουν)

Φοβάμαι για το τι επιφυλάσσει το 
μέλλον για το συγγενή μου

Νιώθω πως η υγεία μου έχει επηρεαστεί
επειδή φροντίζω το συγγενή μου

Νιώθω πως δεν έχω όση προσωπική 
ζωή θα ήθελα εξαιτίας του συγγενή μου

Νιώθω ότι δεν θα μπορέσω να φροντίσω 
το συγγενή μου για πολύ ακόμη

Νιώθω πως έχω χάσει τον έλεγχο της ζωής
 μου από τότε που αρρώστησε ο συγγενής μου

Συναισθήματα  Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές    Συχνά     Πολύ  Συχνά Εάν έχετε νιώσει κάποιο από 

αυτά τα συναισθήματα, με 

ποιον θα θέλατε να το 

συζητήσετε; Μπορείτε να 

δώσετε περισσότερες από 

μία απαντήσεις. 

Παρακαλείστε να 

συμπεριλάβετε όλες εκείνες 

o Ειδικός για την Π.Α.Υ.

o Άλλοι ειδικοί

o Οικογενειακός γιατρός/

Παθολόγος

o Σύμβουλος/

Νοσοκόμα

o Ένωση Ασθενών

o Άλλοι ασθενείς με Π.Α.Υ.

o Έτερον ήμισυ/

Σύντροφος 

o Οικογένεια/

Φίλοι

o Άλλοι φροντιστές   

o Άλλοι, μεταξύ 

αυτών................................

.............................

o Δεν χρειάζεται/

Δεν είναι απαραίτητο

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Ναι, απόλυτα

Ναι, εν μέρει

Όχι, αλλά οι συνθήκες εργασίας μου/
ενασχόλησής μου έχουν αλλάξει

Όχι

Όχι, μιας και δεν εργαζόμουν πριν 
διαγνωστεί το άτομο που φροντίζω 
με Π.Α.Υ.  

Αντίκτυπος στην ικανότητά σας
 να εργαστείτε

Παρακαλείστε να βάλετε ένα σημάδι 
στις απαντήσεις που σας εκφράζουν

Εάν Ναι, με ποιον θα θέλατε 

να το συζητήσετε; Μπορείτε 

να δώσετε περισσότερες από 

μία απαντήσεις. 

Παρακαλείστε να 

συμπεριλάβετε όλες εκείνες 

 Χρησιμοποιείστε αυτό το κενό για επιπλέον σχόλια

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

o Ειδικός για την Π.Α.Υ.

o Άλλοι ειδικοί

o Οικογενειακός 

γιατρός/Παθολόγος

o Σύμβουλος/Νοσοκόμα

o Ένωση Ασθενών

o Άλλοι ασθενείς με Π.Α.Υ.

o Έτερον 

ήμισυ/Σύντροφος  

o Οικογένεια/Φίλοι

o Άλλοι φροντιστές   

o Άλλοι, μεταξύ 

αυτών................................

.............................

o Δεν χρειάζεται/

Δεν είναι απαραίτητο

ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ :

70%

30%

24%

30%

31%

15%

Καθόλου επιρροή

Πολύ σημαντική

επιρροή

Επιρροή της απομόνωσης 

στην καθημερινότητα

Αίσθημα 

απομόνωσης 

Σχήμα 3. Αίσθημα & επιρροή της ΠΑΥ στους φροντιστές



Συναισθηματικός 
αντίκτυπος της Π.Α.Υ.

‹››››››››››΄΄ Ζὠντας με έναν ασθενή με Π.Υ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. 

Δεν ξέρω πως θα τα εξελιχθεί ΄΄

Φροντιστής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Δραστηριότητες/Πτυχές 
της ζωής σας Ποτέ      Σπάνια     Μερικές φορές     Συχνά     Πολύ  συχνά

Χρειάστηκε να κάνω αλλαγές 
στην καθημερινή μου ζωή

Ασχολούμαι περισσότερο με 
το νοικοκυριό/ θελήματα

Ασχολούμαι περισσότερο με 
τη φροντίδα του παιδιού/παιδιών
(εάν υπάρχουν)

Είμαι πιο οργανωμένος/
προγραμματίζω την καθημερινή του/της 
ζωή/ασχολούμαι με δραστηριότητες με τις 
οποίες ο/η σύντροφός μου συνήθιζε να ασχολείται

Προγραμματίζω την οικογενειακή μας 
ζωή ανάλογα τις ανάγκες του/της

Νιώθω συχνότερα εξαντλημένος/η 
(λόγω  επιπλέον ευθυνών)

Ασχολούμαι με τη χορήγηση των 
φαρμάκων για την Π.Α.Υ.

Άλλα (παρακαλείστε να διευκρινίσετε):

 Χρησιμοποιείστε αυτό το κενό για επιπλέον σχόλια

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν έχετε πρόσβαση σε κάποια από τις προτεινόμενες επαγγελματικές βοήθειες, 
ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παθολόγο με ποιον θα ήταν προτιμότερο να συζητήσετε.

o Ειδικός για την Π.Α.Υ.

o Άλλοι ειδικοί

o Οικογενειακός γιατρός/

Παθολόγος

o Σύμβουλος/

Νοσοκόμα

o Ένωση Ασθενών

o Άλλοι ασθενείς με 

Π.Α.Υ.

o Έτερον ήμισυ/

Σύντροφος

o Οικογένεια/

Φίλοι

o Άλλοι φροντιστές  

o Άλλοι, μεταξύ 

αυτών...............................

..............................

o Δεν χρειάζεται/

Δεν είναι απαραίτητο



Σχήμα 4. Αισθήματα  φροντιστών  για το ασθενή με ΠΑΥ (%)

ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ :

Φοβάμαι για το μέλλον 
του συγγενή μου

Αισθάνομαι άγχος προσπαθώντας 
να φροντισω το συγγενή μου & 
απο τις ευθύνες μου προς την 
οικογένεια και την εργασία μου

Αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω
περισσότερα για τον συγγενή μου

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΥΧΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ

Εργαλείο 
Διαλόγου Φροντιστή

Οδηγίες



Ανάγκη 
ενημέρωσης

΄΄ Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο συνεχώς,αλλά πρέπει να φιλτράρω τις πληροφορίες. 

Πρἐπει να λάβω υπόψη μου εαν οι πληροφορίες που θα μεταφέρω στην γυναίκα μου 

είναι αληθινές ή σχετικές ΄΄

Φροντιστής
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