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Η φροντίδα προς ένα άρρωστο μέλος μίας οικογένειας μέχρι το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα γινόταν στο 

σπίτι. 

Οι εκρηκτικές εξελίξεις της ιατρικής και της τεχνολογίας και η ανάπτυξη των υποστηρικτικών συστημάτων 

της ζωής συνέβαλαν να αναπτυχθεί ένα αίσθημα ασφάλειας προς το νοσοκομείο, με συνέπεια την 

αυξημένη προσέλευση ατόμων σε αυτό. Όμως τα τελευταία χρόνια το πλήθος των αλλαγών στο κοινωνικό-

οικονομικό γίγνεσθαι έχει συμπαρασύρει και τα σύγχρονα συστήματα υγείας. 

Οι υγειονομικές υπηρεσίες συνεχώς εξελίσσονται επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους τους, και 

στρέφονται για την αντιμετώπιση της νόσου σε πιο ανθρωποκεντρικές δομές, όπως είναι η κοινοτική 

νοσηλευτική με πυλώνα αυτής τη νοσηλεία στο σπίτι. 

Η νοσηλεία στο σπίτι ορίζεται, ως το σύνολον των δραστηριοτήτων με βάση τις οποίες, οι υπηρεσίες υγείας 

μεταφέρονται στο σπίτι με αντικειμενικό σκοπό: 

Τη συνέχιση της φροντίδας, τη προαγωγή υγείας, τη θεραπευτική παρέμβαση, τη φροντίδα στο τέλος της 

ζωής, την αποκατάσταση, τη συντήρηση, τη κοινωνική προσαρμογή και την επανένταξη. 

Τα προγράμματα παρέχονται σε άτομα όλων των ηλικιών όπως: 

Παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι με χρόνια νοσήματα, άτομα με ανικανότητες προκειμένου να 

αυξήσουν το επίπεδο της ανεξαρτησίας τους περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δυσμενείς επιδράσεις της 

αρρώστιας διατηρώντας τη συνοχή της οικογένειας και αποφεύγοντας την ιδρυματοποίηση και τη 

νοσοκομειακή φροντίδα βελτιώνοντας τη ποιότητα ζωής. 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Οι κύριες αιτίες είναι το μειωμένο σε σχέση με το νοσοκομειακό κόστος νοσηλείας. Η συντόμευση του 

χρόνου νοσηλείας των αρρώστων με συνέπεια συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.  

Σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και η γήρανση του πληθυσμού που έχει σαν 

συνέπεια την ανάγκη παροχής περισσότερης φροντίδας για πολλαπλά και χρόνια νοσήματα. 

Πολλά άτομα προτιμούν να δέχονται φροντίδα στο σπίτι λόγω της ευαισθητοποίησης τους ότι πολλές 

υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν εκεί και δη σε χώρες που οι υπηρεσίες υγείας είναι οργανωμένες και 

αποτελεσματικές. 

Πολλοί άρρωστοι προτιμούν να πεθάνουν στο σπίτι τους κοντά στους αγαπημένους τους. 

Μια άλλη παράμετρος είναι η ανάπτυξη υπερσύγχρονων συσκευών και η δυνατότητα χρησιμοποίησης 

τους, για θεραπευτική παρέμβαση, στο σπίτι.  

 

 



ΠΟΙΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Ο κατάλογος των ατόμων που μπορούν να δεχτούν φροντίδα στο σπίτι μοιάζει ατελείωτος. 

Άτομα με χρόνια νοσήματα που χαρακτηρίζονται από έκπτωση ζωτικών λειτουργιών με νοσήματα που 

χρειάζονται νοσηλευτικές παρεμβάσεις και υποστηρικτικές θεραπείες. Όπως ασθενείς με ΑΕΕ, άνοιες, 

ποικίλες νευροπάθειες ( πχ σκλήρυνση κατά πλάκας) νόσος Alzheimer, σακχαρώδης διαβήτης, παθήσεις 

μυοσκελετικού, καρδιακή ανεπάρκεια, νεοπλασματικά νοσήματα, ψυχιατρικά προβλήματα και άλλα. 

 

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Ποικίλα είναι τα οφέλη όπως η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Η συνέχιση της φροντίδας και 

διαχείριση της νόσου και βέβαια η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πάσχοντα και της οικογένειας του 

Σημαντική είναι η αποφυγή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων η αποσυμφόρηση νοσοκομειακών κλινών 

και η οικονομική ελάφρυνση του συστήματος υγείας. 

Η οικονομοτεχνική μελέτη που πραγματοποιήσαμε 2001-2011 έδειξε έξοδα 450000 ευρώ και όφελος για 

την κοινωνική οικονομία 8πλάσιο. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το σπίτι ήταν ο χώρος παροχής φροντίδας των αρρώστων μέχρι την ίδρυση των νοσοκομείων με τη 

σημερινή μορφή την εποχή του Βυζαντίου. 

Η πρώτη γνωστή οργανωμένη επίσκεψη στο σπίτι ξεκίνησε με την ίδρυση του τάγματος των Διακονισσών, 

από τη χριστιανική εκκλησία. 

Ο William Rathbone ίδρυσε το 1859 στο Λίβερπουλ το πρώτο πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι. 

Στην Ελλάδα πρωτοπόροι στη νοσηλεία στο σπίτι είναι το Νοσοκομείο Μεταξά, ο Ε.Ε.Σ και το Νοσοκομείο 

Άγιοι Ανάργυροι.  

Από τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις( ΜΚΟ) είναι: 

Ο Σύλλογος Παροχής Φροντίδας και Κατ’ οίκον Νοσηλείας Σύρου. 

Ο Σύλλογος Φίλων Κ.Υ Τήνου ‘Νικόλαος Κόγκος 

Και ο Σύλλογος ΝΟΣΗΛΕΙΑ. Αθήνα  

 

Σύλλογος ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 

Ο Σύλλογος Νοσηλεία ξεκίνησε τη δράση του το 2001 με εθελοντές εργαζόμενους στη δημόσια υγεία 

(γιατρούς, νοσηλευτές κ.ά.) 

Ανήκει στις ΜΚΟ και διοικείται από πενταμελές Δ.Σ που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του. 

Σήμερα αριθμεί 800 μέλη από όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

Κύριος σκοπός της ίδρυσής του είναι να προσφέρει δωρεάν νοσηλεία σε χρονίως πάσχοντες που δε 

μπορούν να μετακινηθούν, καθώς επίσης και η εκπαίδευση των μελών των οικογενειών τους, ώστε να 

μπορούν να τους εξυπηρετούν με αξιοπρέπεια. 



Στα 12 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε πραγματοποιήσει 20700 νοσηλείες, διανύοντας 95000 χιλιόμετρα 

(ΜΜΜ, ΙΧ, πόδια) με ετήσιο προϋπολογισμό 70000 ευρώ, με 2 μόνιμους υπαλλήλους, 3 συνεργαζόμενους 

με μερική απασχόληση και πολλούς εθελοντές. 

 

Οι νοσηλείες που έχουμε πραγματοποιήσει είναι: 

Αλλαγές τραυμάτων, Περιποίηση κατακλίσεων, Φροντίδα στομίων 

Αντικαταστάσεις καθετήρων, Ενεσοθεραπείες, Αιμοληψίες 

Ενυδάτωση-Διατροφική στήριξη, Βοήθεια σε ατομική υγιεινή  

Μετρήσεις Ζωτικών Σημείων, Μετρήσεις σακχάρου αίματος. 

 

Ο Σύλλογος μας λειτουργεί ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με το γραφείο μας όπου αναφέρουν το πρόβλημά τους. Έμπειρη 

εθελόντρια νοσηλεύτρια επιλαμβάνεται του θέματος, κρίνει εάν μπορούμε να βοηθήσουμε και κλείνεται το 

ραντεβού. 

Μία έμμισθη μόνιμη νοσηλεύτρια και δύο μερικής απασχόλησης αναλαμβάνουν τις νοσηλείες. 

Σε κάθε ασθενή πραγματοποιούνται ανά μήνα από 1 έως 12 επισκέψεις. 

Εάν παραστεί ανάγκη ιατρού, καλύπτουν παθολόγος, ουρολόγος και χειρουργός με τους οποίους 

συνεργαζόμαστε. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις νοσηλείες καλύπτονται στη πλειονότητα τους από τα ασφαλιστικά 

ταμεία. 

Έχουμε μικρό απόθεμα από διάφορα βοηθήματα όπως αμαξίδια πατερίτσες ΠΙ και άλλα τα οποία 

δανείζουμε δωρεάν για να εξυπηρετηθούν όσοι τα έχουν ανάγκη. 

Δε καλύπτουμε οξέα περιστατικά καθώς επίσης μη προσβάσιμες σε μέσα μαζικής μεταφοράς περιοχές. 

 

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ασθενείς με χρόνια προβλήματα που δε μπορούν να μετακινηθούν. 

Συνεργάσιμο οικογενειακό περιβάλλον 

Οικονομική κατάσταση της οικογένειας (προτιμώνται οι οικονομικά ασθενέστεροι) 

Αποφεύγονται οι απομακρυσμένες μη προσβάσιμες στα μέσα μαζικής μεταφοράς περιοχές. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ. 

Stress σχετικά με το τι θα αντιμετωπίσουν, προβλήματα χώρου και ειδικών κλινών, δυσοσμία χώρων όπως 

και προβλήματα πρόσβασης όπως και ενίοτε τις άσχημες καιρικές συνθήκες. 

Ορισμένες φορές υπάρχει κακή συνεργασία με τους συγγενείς. Βέβαια πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 

προβλήματα ασφάλειας του προσωπικού μας. 



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ. 

Ο σύλλογός μας υπάρχει για να μπορέσουμε να βοηθάμε όσους περισσότερους ασθενείς δωρεάν με 

χρόνια προβλήματα υγείας και να στηρίζουμε τις οικογένειές τους. Επίσης να εκπαιδεύουμε τα μέλη των 

οικογενειών των ασθενών ώστε να βοηθούν καλύτερα τον πάσχοντα. 

Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τη κοινή γνώμη και την πολιτεία, τη τοπική αυτοδιοίκηση και τον 

κάθε πολίτη, στην ανάπτυξη υπηρεσιών νοσηλείας στο σπίτι που βοηθούν τον ασθενή, την οικογένεια, και 

την οικονομία. 

Στηρίζουμε τον μοναχικό ασθενή με εθελοντές τόσο στο σπίτι όσο και στο νοσοκομείο 

Προσπαθούμε σύντομα να προσφέρουμε Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα στο Κοινωνικό ιατρείο και 

φαρμακείο σε απόρους και ανασφάλιστους πολίτες. 

 

 

 


