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Ο/Η επισκέπτης / -τρια μπορεί να πάρει …           Ο/Η επισκέπτης / -τρια να φέρει …     Αναμονή για επίσκεψη

  Ένδυση

   φούστα    πουκάμισο       γιλέκο       παλτό παντελόνι       αθλητικές φόρμες  εσώρουχα
γυναικείο πουκάμισο                     

στηθόδεσμος

κιλότα

σαγιονάρες

κοντομάνικο 
μπλουζάκι

αθλητικά παπούτσια

φανέλα

παπούτσια
 
παντόφλες καλσόν μπαστούνι

χαρτομάντιλο

κεφαλόδεσμος

            – 
καθάρισμα γυαλιών

νυχτικιά πιτζάμες

κάλτσες

  φροντίδα σώματος    Κάνετε κρεβάτια

λούσιμο          κούρεμα μαλλιών        χτένισμα μαλλιών    βούρτσα μαλλιών     χτένα            λακ μαλλιών

αποσμητικό           κρέμα προσώπου  καθαρισμός δοντιών  οδοντόκρεμα   ξύρισμα 

 
σεσουάρ

καθαρισμός 
οδοντοστοιχίας

                        –  
νυχοκόπτης – λίμα νυχιών   σαπούνι / αφρόλουτρο κρέμα σώματος πανάκι μπάνιου  πετσέτα 

καθαρισμός δοντιών στο κρεβάτι    λεκάνη εμετού λουτρό στο κρεβάτι 

στο νιπτήρα            κάνω ντους            στην μπανιέρα               στη τουαλέτα  εδρόλουτρο       ποδόλουτρο
                           /
κάλτσες συμπίεσης    κάθισμα τουαλέτας    σκωραμίδα (πάπια)  πάνες

επανακλειόμενες

 
δοχείο συλλογής ούρων 

                                                  –                                –                         :                                                                           –                                     
μετακίνηση προς επάνω στο κρεβάτι: λύγισμα ποδιών – κεφάλι στο στήθος – απώθηση           κεφαλίδα πιο ψηλά – χαμηλά        

                          –  
στροφή προς πλάγια – χέρι στη κοιλιά            βλέμμα προς επάνω                           χέρια γύρω από το λαιμό 
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  φαγητό          /  δραστηριότητες/θρήσκευμα            /  Στο νοσοκομείο/Κατάσταση υγείας

βόειο   αρνίσιο  πουλερικά    χοιρινό        τάισμα φαγητού

                                                           

πείνα       δίψα             κύπελλο με επιστόμιο – καλαμάκι      στο τραπέζι              

πολτοποιημένη τροφή                μικρές μπουκιές           μικρή μερίδα        μεγάλη μερίδα

                             –
ακουστικό βαρηκοΐας –   Ακούστε το ραδιόφωνο   ανάγνωση εφημερίδας     ανάγνωση βιβλίου
άδειες μπαταρίες                                                                  τηλεφώνημα 

Παρακαλώ μην ενοχλείτε!        τρεχούμενο νερό   κανάτα νερού 

συνομιλία  με ιμάμη   στο τέμενος  συνομιλία με ραβίνο στην εκκλησία    συνομιλία με ιερέα
 
„νηστικός / -ή  “  μετά τις 10 μ.μ.      μην πιείτε                μην φάτε                μην καπνίσετε

   
ενδονοσοκομειακή        εξωνοσοκομειακή       προαναισθητική ενημέρωση

 
γυμναστική   κίνηση  αναπηρικό καρότσι   περιπατητήρας    περίπατος

καφές      τσάι    νερό  χυμός   φρούτα:  μήλο – σταφύλια – πεπόνι

ζάλη    πονοκέφαλο         πόνος καρδιάς        κρύο          ζέστη
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