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O Σύλλογος «Νοσηλεία» είναι Ανεξάρτητη Κοινωφελής Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σταθερή 

και αναπτυσσόμενη πορεία στον τρίτο τομέα της οικονομίας. 

Λειτουργεί µε τη μορφή Σωματείου και δραστηριοποιείται από το 
2001 όπου μια ομάδα εργαζομένων στο χώρο της υγείας ξεκίνησε να 

προσφέρει δωρεάν νοσηλεία στο σπίτι σε ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα.

Από τότε, πτυχιούχοι επαγγελματίες υγείας και εθελοντές συνεργάζονται μαζί μας 
καθημερινά, προσφέροντας φροντίδα υγείας σε όσο το δυνατόν περισσοτέρους 

συνανθρώπους μας μπορούν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων.



Τα έξοδα για τους ίδιους και το κράτος  
είναι πολύ μεγάλα. 

Τα δωμάτια των νοσοκομείων είναι 
περιορισμένα.

Έτσι, όταν δεν καταλαμβάνονται από 
ασθενείς με χρόνια νοήματα 

μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα τα 
επείγοντα περιστατικά.

Το πρόβλημα των ασθενών με χρόνια νοσήματα και των οικογενειών τους είναι 
τεράστιο, ιδιαίτερα όταν χρειάζονται συνεχείς εισαγωγές στα νοσοκομεία. 

Την ίδια στιγμή, πολλοί ασθενείς με χρόνια νοσήματα μπορούν και 
πρέπει να βρίσκονται στην ηρεμία και τη γαλήνη του σπιτιού τους,

χωρίς να κινδυνεύουν να προσβληθούν από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.



Άξονες Δράσης

• Νοσηλεία στο σπίτι ασθενών με χρόνιες παθήσεις και 
εκπαίδευση των οικογενειών για τη φροντίδα τους

• Κατ’οίκον ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
ασθενών με καρκίνο -Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ»

• Ιατρο-νοσηλευτική υποστήριξη ευπαθών ομάδων (Α.με.Α, πρόσφυγες, κ.ά)

• Κοινωνική αποθήκη φαρμάκων, ορθοπεδικών βοηθημάτων και υλικών

• Στήριξη μοναχικού ασθενή

Δωρεάν Προγράμματα:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας - Διοργάνωση 
επιστημονικών εκδηλώσεων 



H «Νοσηλεία» βραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο για την κατηγορία «Υγεία & 
Πρόνοια» στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2017 “Voluntary Action” 

που διοργάνωσε το Skywalker.gr στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 



Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών «Κ.Ε.Φ.Ι» ΑΘΗΝΩΝ
ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004. 

Στόχος του Συλλόγου είναι να αλλάξει την αντίληψη, ότι η 
ασθένεια αυτή, μαζί με την καταβολή του σώματος λόγω 
των θεραπειών, είναι ικανή να καταβάλλει και την ψυχή 
του ανθρώπου. 

Αυτό διαψεύδεται από όλα τα μέλη, που οργανώθηκαν προκειμένου να προσφέρουν 
ψυχολογική στήριξη σε κάθε νέο ασθενή και την οικογένειά του.

Φιλοδοξεί να στηρίξει τις δύσκολες στιγμές της διάγνωσης, του χειρουργείου και των 
θεραπειών, να προσφέρει τον χώρο ανταλλαγής εμπειριών & συναισθημάτων με στόχο την 

αλληλοβοήθεια, καθώς επίσης να δίνει την αφορμή να ανατραπούν η αμηχανία της 
κοινωνίας και ο φόβος που συνοδεύει τον καρκίνο.

http://www.anticancerath.gr/




Στις σημαντικότερες μάχες της ζωής μας χρειαζόμαστε και τις 

σημαντικότερες συμμαχίες. Το Πρόγραμμα ΣτηρίΖΟΥΜΕ είναι μία 
τέτοια συμμαχία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει ασθενείς που κατοικούν στην 
κεντρική και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της «Νοσηλείας», του Οργανισμού που προσφέρει 
δωρεάν νοσηλεία στο σπίτι και του «ΚΕΦΙ», του Οργανισμού που στέκεται δίπλα στους 
ογκολογικούς ασθενείς.

Και οι δυο Οργανισμοί, εδώ και χρόνια προσφέρουν δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες στους 
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.



Για να είναι οι συνάνθρωποί μας δυνατοί

Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών 
με την ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική κάλυψη των ασθενών αυτών 

στο οικείο περιβάλλον τους.

Αυτή η κατ’οίκον υποστήριξη έρχεται πάντα σε συνέχεια της νοσοκομειακής περίθαλψης, 
βοηθώντας τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμπτώματα της 

νόσου, τόσο οργανικά όσο και ψυχοκοινωνικά.

Επιπλέον, η κατ’ οίκον νοσηλεία των ασθενών θα τους προστατεύσει, περιορίζοντας 
δραστικά τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από τη μη αναγκαία εισαγωγή 

τους σε νοσοκομείο.



Η υποστήριξη προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με τον κάθε 
ασθενή, τις ανάγκες του αλλά και τις επιθυμίες του.

I. Κατ’ οίκον νοσηλεία ογκολογικών ασθενών:

•Ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις όπως καθετηριασμοί, παροχετεύσεις, ενεσοθεραπείες, 
οροθεραπείες, αλλαγές τραυμάτων και στομιών, αιμοληψίες κ.ά.

•Χημειοθεραπείες, όταν η μέθοδος και η συχνότητα το επιτρέπουν.

•Παρηγορική φροντίδα σε ασθενείς τελικού σταδίου σε συνεργασία με Αναισθησιολόγο 
(αναλγητικά φάρμακα, ενέσεις).

ΔΩΡΕΑΝ Παροχές του Προγράμματος



ΔΩΡΕΑΝ Παροχές του Προγράμματος

II. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη:

•Επικαιροποιημένη ενημέρωση για τη νόσο.

•Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την αποδοχή της διάγνωσης και αποφυγή 
εγκατάλειψης της θεραπευτικής προσπάθειας, την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και 
διαχείριση του άγχους.

•Πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

•Υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών.

•Ανάδειξη του ρόλου της οικογένειας, των φροντιστών, των φίλων.

•Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς και τη διαδικασία διεκδίκησής τους.



Κριτήρια επιλογής

• Επιθυμία ασθενή
• Επιθυμία οικογένειας
• Συνεργασία με θεράποντα Ιατρό
• Κατάλληλο περιβάλλον



Ομάδα στήριξης για την κατ’ οίκον νοσηλεία ογκολογικού ασθενή

• Γιατροί, Νοσηλευτές

• Ψυχολόγος, Κοινωνική λειτουργός



Τα τελευταία χρόνια η ιατρική στοχεύει 
στη ριζική θεραπεία των νοσημάτων

Η νοσηλεία στο σπίτι μπορεί να προσφέρει σημαντικά

Στην Ευρώπη υπάρχουν 3,2 εκατομμύρια/έτος νέοι καρκινοπαθείς
Το 2020 ο ΠΟΥ υπολογίζει 15 εκατομμύρια/έτος νέους καρκινοπαθείς 

Μεγαλύτερη ανάγκη για την ανάπτυξη και 
την οργάνωση εθνικών συστημάτων υγείας

Έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου. 
Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά ανίατα νοσήματα



Ανακουφιστική/Παρηγορική Ιατρική (Palliative Medicine)

Μια νέα ιατρική ειδικότητα, αλλά ίσως η αρχαιότερη

Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς:
• Ανακούφιση των συμπτωμάτων
• Αντιμετώπιση ψυχολογικών, πνευματικών 
και κοινωνικών προβλημάτων

Π.Ο.Υ. 2002

Ανακουφιστική αγωγή είναι η ενεργής ολιστική αντιμετώπιση 
των ασθενών η οποία στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
όταν η αγωγή για την θεραπεία και την παράταση της ζωής 
δεν αποτελεί ρεαλιστικό στόχο.



67% των οικογενειών με καρκινοπαθείς τελικού σταδίου
Προτίμησαν την νοσηλεία στο σπίτι

Παπαδάτος et al 1992

87% των ασθενών επέλεξαν το σπίτι τους



Για να είναι οι συνάνθρωποί μας δυνατοί,

ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ.



Σας ευχαριστώ.


