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Η Νοσηλεία είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός  και δραστηριοποιείται από το
2001 στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.

Όραμά μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατ’οίκον
νοσηλεία και ανακουφιστική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς που έχουν ανάγκη και να
υποστηρίζουμε παράλληλα τα μέλη των οικογενειών τους.

Αποστολή µας είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών και µελών της οικογένειάς τους και να προασπίζουμε το δικαίωμα για αξιοπρεπή
νοσηλεία για κάθε πολίτη.

Αποσκοπούμε στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου με δράσεις που στοχεύουν στην
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατ’οίκον νοσηλεία, ανακουφιστική φροντίδα και
ψυχοκοινωνική στήριξη σε μοναχικούς ασθενείς ή ασθενείς και ηλικιωμένους με κινητικά και
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. 

Διαθέτουμε Ειδική Πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Υ.Ε.Κ.Α. Δ14/49863/635 (ΦΕΚ 5444/Β/9-12-2020)

Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ 



ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Η Ομάδα της Νοσηλείας σχεδιάζει, συμμετέχει και υποστηρίζει ένα σύνολο προγραμμάτων, με κεντρικό
άξονα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ασθενών.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνολική φροντίδα στον ασθενή, στο πλαίσιο της ολιστικής
προσέγγισης του ατόμου και παράλληλα να υποστηρίζουμε τα μέλη της οικογένειάς του

Συμβουλευτική υποστήριξη
Αποθήκη φαρμάκων και ορθοπεδικών βοηθημάτων και υλικών 
Επιστημονικές εκδηλώσεις και ενημερώσεις σε θέματα υγείας
Εκπαίδευση των οικογενειών για την φροντίδα των ασθενών
Φροντίδα μοναχικών ασθενών σε νοσοκομεία
Παροχή δωρεάν ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών περίθαλψης σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

Δευτερεύουσα δράση: 

Κύρια δράση:

Παρέχει δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία, φροντίδα, ψυχοκοινωνική & φυσικοθεραπευτική στήριξη σε
ενήλικες ασθενείς με χρόνια νοσήματα που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών και
αντιμετωπίζουν οικονομικές και κινητικές δυσκολίες.

«Εύχομαι
να συνεχίσετε με τον
ίδιο ζήλο το θεάρεστο

έργο σας»

Π. Κ.
σύζυγος
ασθενή





Τα προγράμματα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ



Πρόγραμμα για την κατ’ οίκον νοσηλεία σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια νοσήματα και κινητικές δυσκολίες
(καρκίνο, εγκεφαλικό, άνοια κ.ά.). Παρέχεται ιατρο- νοσηλευτική κατ’ οίκον υποστήριξη. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ - ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Πρόγραμμα κατ᾽ οίκον ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας σε χρόνια πάσχοντες ηλικιωμένους.
Παρέχεται ιατρο-νοσηλευτική, ψυχο-κοινωνική και φυσικοθεραπευτική κατ’ οίκον υποστήριξη.

Νέα υπηρεσία στα πλαίσια του COVID-19. Αξιοποιεί τεχνολογικά μέσα για να παρέχει δωρεάν ψηφιακές
υπηρεσίες υγείας ώστε να αποφευχθεί η μετάβαση σε φυσικές κλινικές. Αντιμετωπίζει ύποπτα συμπτώματα της
νόσου, με παρακολούθηση του ασθενούς στο σπίτι και έτσι βοηθά στην αντιμετώπιση της νόσου. 



ΑΛΛΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνική  αποθήκη  ορθοπεδικών βοηθημάτων και  υλικών.

Στήριξη μοναχικού ασθενή στο νοσοκομείο

Εκπαίδευση φροντιστών/μελών της οικογένειας για τη φροντίδα ασθενών.

Κοινωνική  αποθήκη  φαρμάκων.



Κατ’οίκον επισκέψεις-παρακολούθηση,
τοποθέτηση-αλλαγή ρινογαστρικών σωλήνων σίτισης Levin &
ουροκαθετήρων Foley,
περιποίηση τραχειοστομίας, γαστροστομίας, ουρητηροστομίας,
κολοστομίας, ειλεοστομίας,
αιμοληψίες,
πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων και ελκών,
φροντίδα τραυμάτων,
έλεγχο αποτελεσματικότητας αναλγητικής αγωγής,
υποστήριξη διατροφικών αναγκών.

Παρέχονται δωρεάν:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αποτελεί το βασικό πρόγραμμα της Νοσηλείας. 
Απευθύνεται σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια νοσήματα (καρκίνο, εγκεφαλικό, άνοια κ.ά.) που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες.

Το πρόγραμμα Νοσηλεία στο σπίτι λειτουργεί αδιάκοπα από το 2001 και παρέχεται στις κεντρικές περιοχές
της Αθήνας.

Μέρος του κόστους λειτουργίας του
προγράμματος καλύφθηκε από
τo Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και τη Genesis Pharma



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ιατρονοσηλευτική υποστήριξη (ιατρική περίθαλψη, νοσηλευτικές πράξεις, ενεσοθεραπείες, καθετηριασμοί,
φροντίδα ελκών, αιμοληψίες κ.ά.).
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη (συνεδρίες, ενημέρωση για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, υποστήριξη
οικογένειας).
Φυσικοθεραπευτική υποστήριξη (μυϊκή ενδυνάμωση, κινησιοθεραπεία, αναπνευστική φυσικοθεραπεία).
Τηλεφωνική καθοδήγηση.

Το Γήρας τιμάν είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που παρέχει υποστηρικτική και ανακουφιστική κατ’
οίκον φροντίδα στους χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους.

Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα στους ασθενείς, συμπληρωματικά με την αγωγή από
τον θεράποντα ιατρό τους, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του ατόμου.

Οι παροχές του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνουν κατ’ οίκον επισκέψεις για:

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 01/09/2020 και παρέχεται στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος μέχρι τις 30/06/2021.





Οφέλη: 
Το πρόγραμμα e-Φροντίδα Υγείας, εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα που παρέχει στον ασθενή και την
οικογένειά του, βοηθά και στην αντιμετώπιση του COVID-19.
Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει ύποπτα συμπτώματα στο σπίτι του ασθενή, αποφεύγοντας τη διασπορά
τους και περιορίζει τις μη αναγκαίες επισκέψεις στο νοσοκομείο.
Έτσι και ο ασθενής προφυλάσσεται από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και αποσυμφορίζονται οι δομές και οι
πόροι του συστήματος υγείας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Με το πρόγραμμα e- Φροντίδα Υγείας επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε προσωποποιημένη ιατρική (personalized
medicine), που σε συνδυασμό με την κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα που προσφέρουμε, να
δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης του χρόνιου ασθενή.

Οι Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής μέσω της Ψηφιακής Κλινικής της Νοσηλείας παρέχονται συνδυαστικά με τα προγράμματα "Γήρας τιμάν" και
"Νοσηλεία στο σπίτι"

Ιδρυτικός Δωρητής του προγράμματος Δωρητές  

https://www.nosilia.org.gr/e-frontida-ygeias/
https://www.nosilia.org.gr/e-frontida-ygeias/
https://www.nosilia.org.gr/e-frontida-ygeias/
https://www.nosilia.org.gr/e-frontida-ygeias/
https://www.nosilia.org.gr/e-frontida-ygeias/




Η Νοσηλεία λειτουργεί Κοινωνική Αποθήκη Φαρμάκων, εξοπλισμού και
υλικών που χρειάζονται οι ασθενείς και διευκολύνει την οικογένεια στη
φροντίδα τους. Το κόστος για πολλά από τα είδη είναι αρκετά υψηλό και
δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Oρθοπεδικά βοηθήματα και Νοσοκομειακά είδη όπως νοσοκομειακά
κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, βοηθήματα βάδισης, γερανοί ανύψωσης
ασθενών, βοηθήματα τουαλέτας και μπάνιου κ.ά.
Φάρμακα και Υγειονομικό υλικό όπως υποσέντονα, πάνες, υλικά
περιποίησης κατακλίσεων και φροντίδας σώματος, ουροσυλλέκτες,
ουροκαθετήρες κ,ά.

Τα είδη αυτά αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα σε ασθενείς των
προγραμμάτων μας, που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.  Τα
περισσευούμενα φάρμακα διατίθενται σε άλλους φορείς που
λειτουργούν Κοινωνικά Φαρμακεία και διατίθενται ως επί το πλείστον
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΜΚΟ Givmed.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κοινωνική 
 αποθήκη  

φαρμάκων -
ορθοπεδικών

βοηθημάτων και 
 υλικών.

https://givmed.org/


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκπαίδευση φροντιστών/μελών της οικογένειας
για τη φροντίδα ασθενών.

Παρείχαμε υπηρεσίες εκμάθησης δεξιοτήτων στους
φροντιστές ασθενών, συμβουλευτική των μελών της
οικογένειας για τη χρήση του κατάλληλου τρόπου
φροντίδας και τη χρήση κατάλληλου ορθοπεδικού/
υγειονομικού υλικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες των
ασθενών και εκπαίδευση στην αυτοφροντίδα στους
ασθενείς που ήταν σε θέση να εκπαιδευτούν.

Στήριξη μοναχικού ασθενή στο νοσοκομείο

Παρείχαμε υπηρεσίες συναισθηματικής και πρακτικής
στήριξης σε μοναχικούς ασθενείς που νοσηλεύονται
στο ΓΝΘΠ «Η Παμμακάριστος» προκειμένου να
αναπληρώσουν το κενό της έλλειψης οικογενειακού/
φιλικού περιβάλλοντος (κουβέντες παρηγοριάς,
βοήθεια στη σίτιση, διάβασμα βιβλίου κ.ά).
Από τον Μάρτιο του 2020 η λειτουργία του εν λόγω
προγράμματος έχει ανασταλεί λόγω του COVID-19 .



ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 
ΣΕ                    ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΠΟΘΗΚΗ                  ΑΣΘΕΝΕΙΣ

                   ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΕΛΑΒΑΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

4.255

580

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Τ '  Ο Ι Κ Ο Ν

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ε Σ  &  Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η
Μ Ε Σ Ω  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο Υ

1.852

598

Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α Κ Α  Ε Ι Δ Η  -
Β Ο Η Θ Η Μ Α Τ Α  &  Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Υ Λ Ι Κ Ο

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α

34

71
127

1.544

472

56

Α Ξ Ι Α  Ε Ι Δ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Α Π Ο Θ Η Κ Η Σ : 90.100€ 

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ
Άλλες Δράσεις



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Μικρή Ελεύθερη Βιβλιοθήκη πρόκειται επί της ουσίας για μια μικρή βιβλιοθήκη η
οποία βρίσκεται σε χώρο που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί, (συγκεκριμένα στα
Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ») να δει
τα βιβλία, να πάρει ένα, να το διαβάσει, να το επιστρέψει ή και να φέρει ένα δικό
του.

Συμμετοχή στην εκστρατεία της “Ανοιχτής Αγκαλιάς” στη Σάμο

Μικρή Ελεύθερη Βιβλιοθήκη

Εθελοντές ιατροί της Νοσηλείας ταξίδεψαν στη Σάμο όπου συμμετείχαν
στην 2η εκστρατεία Προληπτικής Ιατρικής που διοργάνωσε η Ανοιχτή
Αγκαλιά των «Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής» με σκοπό να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στα παιδιά του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο απαθανατίζονται ο πρόεδρος ΔΣ της
Νοσηλείας κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, η πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής κ. Βαρβουτσή- Κωνσταντινίδη Μαίρη και οι άλλοι εθελοντές της
εκστρατείας.



H πρώτη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Η μάχη με τον Covid19: Η επόμενη μέρα της
πανδημίας”, πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Update productions στις 29 Ιουνίου 2020
με καλεσμένους και ομιλητές μεταξύ άλλων από το χώρο της Υγείας, της Πολιτικής και της
Οικονομίας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

Τη Νοσηλεία εκπροσώπησε ο πρόεδρος του ΔΣ Γιάννης Κωνσταντινίδης, MD, PhD, τ.
Συντονιστής Διευθυντής Παθολογίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η Νοσηλεία στην e-Ημερίδα “Η μάχη με τον Covid19: Η επόμενη μέρα της πανδημίας”

Συμμετοχή στο HIGGS Donors’ #SpeedDating Event IV

Η γεν. διευθύντρια της Νοσηλείας, 'Ολγα Παπαδοηλιοπούλου, είχε την
ευκαιρία να εκπροσωπήσει τον Οργανισμό στο ψηφιακό HIGGS Donors’
#SpeedDating Event IV.
Ένα άρτια διοργανωμένο και σημαντικό event δικτύωσης 90 #ΜΚΟ με
38 Εκπροσώπους Εταιρειών, Κοινωφελών Ιδρυμάτων & Πρεσβειών.
Ευχαριστούμε θερμά HIGGS!



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Προσφορά φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τη Βηρυτό

Στις 13 Αυγούστου 2020, η Νοσηλεία πρόσφερε φάρμακα και υγειονομικό υλικό για τους
πληγέντες της Βηρυτού, στο πλαίσιο της δράσης που διοργανώθηκε από το «Όλοι Μαζί
Μπορούμε» σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και με την
υποστήριξη της Πρεσβείας του Λιβάνου στην Αθήνα.

Η Νοσηλεία συμμετέχει στην «EΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ για τους
Παγκόσμιους Στόχους, in action SDGs Week»

Η Νοσηλεία συμμετέχει στην Εβδομάδα Δράσης #inActionSDGsweek για
τους Παγκόσμιους Στόχους Bιώσιμης Ανάπτυξης #SDGs   με τα 2 νέα
δωρεάν προγράμματα που υλοποιεί ο οργανισμός εν μέσω της
πανδημίας.



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ
Ενέργειες Fundraising -

Δημοσιότητας



Αυτά τα Χριστούγεννα, το OPEN στήριξε τη «ΝΟΣΗΛΕΙΑ» για την παροχή
φροντίδας και δωρεάν περίθαλψης στο σπίτι σε ευάλωτες ομάδες. Μέσα
από την καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης του, δόθηκε η
δυνατότητα σε πολλούς εύκολα να ενισχύσουν τη «ΝΟΣΗΛΕΙΑ» ώστε να
μπορεί να αναλάβει περισσότερα περιστατικά, να προσλάβει και να
διατηρεί ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να στηρίζει ασθενείς και τις
οικογένειές τους – πάντα δωρεάν – που δεν έχουν βοήθεια και εύκολη
πρόσβαση στην περίθαλψη.

Η καμπάνια του σταθμού βρισκόταν στον αέρα από τις 14 Δεκεμβρίου
μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου για να μεταφέρει ένα μήνυμα αγάπης και
ελπίδας σε όλους. Μέσα από τις εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων αλλά και
από τα σποτ που προβλήθηκαν στον αέρα του καναλιού, το κοινό
ενημερώθηκε για την εν λόγω δράση και για τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να βοηθήσει.

Δείτε το βίντεο εδώ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ FUNDRAISING
Το OPEN και η «Νοσηλεία» δίπλα στους συνανθρώπους μας

https://youtu.be/Uezb27tMY3U


Το YouBeHero είναι ένας δωρεάν και εύκολος τρόπος για να συλλέγεις δωρεές προς την
αγαπημένη σου οργάνωση!

Έτσι κι εμείς ενώσαμε τις δυνάμεις μας μαζί τους και τους ευχαριστούμε για την
υποστήριξη!

Ο τρόπος είναι απλός! 
Κάνουμε online τις αγορές για το super market, την ένδυση, τα ζώα, τα ταξίδια μας κτλ. και
στηρίζουμε τους ασθενείς που φροντίζει η Νοσηλεία, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!
 
Δύο βήματα:
1. Μπαίνουμε στo link: https://www.youbehero.com/gr/cause/sillogos-nosilia 
2. Ακολουθούμε τα βήματα και κάνουμε εύκολα τις αγορές μας από τα συνεργαζόμενα
καταστήματα.
Κάθε φορά που κάνουμε μια αγορά, προσφέρουμε ένα ποσό στη Νοσηλεία χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση για εμάς!

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ FUNDRAISING

Στηρίζουμε τη Νοσηλεία μέσα από το YouBeHero!!!

https://www.facebook.com/nosilia.org.gr/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC-6p_a8m7oLn3M2VnleNAo_aR_Cv5_7NUxXYWBHQRiROR6Ax_3pJQTX-dIpivKj8jVUCMli_8GGUUh
https://www.youbehero.com/gr/cause/sillogos-nosilia
https://www.youbehero.com/gr/cause/sillogos-nosilia


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Συνέντευξη στην εκπομπή “104 και 9 μυστικά υγείας” στον ρ/σ «Πρακτορείο Fm»

Η γενική διευθύντρια της Νοσηλείας, Όλγα Παπαδοηλιοπούλου, μίλησε στον ρ/σ
«Πρακτορείο Fm» του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και στην
εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104 και 9 μυστικά υγείας» για τα 2 νέα δωρεάν
προγράμματα που υλοποιεί ο οργανισμός εν μέσω της πανδημίας.
Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα εδώ.

SKAI.gr: e- Φροντίδα Υγείας: Δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία και ψηφιακές υπηρεσίες
υγείας

Το πρωτοπόρο πρόγραμμα e-Φροντίδα Υγείας που παρέχουμε δωρεάν σε όσους έχουν
ανάγκη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ!
Ευχαριστούμε τον SKAI.gr που μας βοηθάει να το αναδείξουμε ώστε να επωφεληθούν
ακόμα περισσότεροι άνθρωποι.
Διαβάστε το άρθρο εδώ.

https://www.nosilia.org.gr/synenteyxi-stin-ekpompi-104-kai-9-mystika-ygeias-ston-p-s-praktoreio-fm/
https://soundcloud.com/user-49494181/nscqbsncgcof
https://www.nosilia.org.gr/synenteyxi-stin-ekpompi-104-kai-9-mystika-ygeias-ston-p-s-praktoreio-fm/
https://www.skai.gr/news/ygeia/e-frontida-ygeias-dorean-kat-oikon-nosileia-kai-psifiakes-ypiresies-ygeias


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Έφη Ζέρβα της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ και η δημοσιογράφος Έφη Ζέρβα έδωσαν την ευκαιρία στον πρόεδρο της
Νοσηλείας Δρ Κωνσταντινίδη να μιλήσει για το έργο του Οργανισμού και τα δωρεάν
προγράμματα φροντίδας υγείας που παρέχουμε. 
Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα Συντακτών

Τα αιτήματα για κατ’ οίκον υποστήριξη ασθενών μέσα στην περίοδο της πανδημίας
έχουν αυξηθεί δραματικά…
Η γενική διευθύντρια της Νοσηλείας Όλγα Παπαδοηλιοπούλου μίλησε στον
δημοσιογράφο Μιχαήλ Άγγελο Κωνσταντόπουλο και στην Εφημερίδα των Συντακτών
για τα νέα προγράμματα που υλοποιεί ο Οργανισμός.
Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.

https://www.nosilia.org.gr/synenteyxi-stin-ekpompi-104-kai-9-mystika-ygeias-ston-p-s-praktoreio-fm/
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.nosilia.org.gr/synenteyxi-stin-ekpompi-104-kai-9-mystika-ygeias-ston-p-s-praktoreio-fm/
https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/271304_dorean-programmata-kat-oikon-frontidas-kai-tileiatrikis-apo-tin-organosi#disqus_thread


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 2020



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Στη Νοσηλεία εκτός από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε,
είναι προτεραιότητά μας η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν
τις πηγές των εσόδων καθώς και ο καταμερισμός των εξόδων της Νοσηλείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΣΟΔΑ 2020

37.452

13.250

5.920
3.689

Η λειτουργία της Νοσηλείας στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική
πρωτοβουλία. Αντλούμε οικονομικούς πόρους από τις συνδρομές των μελών
μας, από δωρεές ιδρυμάτων, ιδιωτών και από εκδηλώσεις που
διοργανώνουμε.

Το 2020 δεν πραγματοποίηθηκαν εκδηλώσεις λόγω του Covid19

Σύνολο εσόδων 2020 : 95.703,60 €
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https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo


Μέσω των οικονομικών απολογισμών, των αναφορών δράσης και των
εσωτερικών/ εξωτερικών αξιολογήσεων των προγραμμάτων που υλοποιούμε
ενημερώνουμε τους δωρητές μας. 

Η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία είναι ο βασικός λόγος
που από το 2001 οι ηθικοί και οικονομικοί υποστηρικτές μας είναι σταθερά
δίπλα μας.

ΕΞΟΔΑ 2020

Στόχος μας είναι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να αξιοποιείται για την
ενίσχυση των προγραμμάτων της Νοσηλείας ώστε να επωφελλούνται από
αυτά όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς που χρειάζονται δωρεάν
νοσηλεία στο σπίτι.

Δαπάνες Δράσεων-Προγραμμάτων Λειτουργικές Δαπάνες
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σύνολο εξόδων 2020 : 84.521,93

https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo


Πληροφορίες για το έργο μας, τα
αποτελέσματα των προσπαθειών μας και
τη διαχείριση πόρων είναι διαθέσιμα σε
όποιον επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις
δράσεις μας.

Ο ετήσιος Ισολογισμός μας δημοσιεύεται στο ΦΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Οι άνθρωποι της Νοσηλείας συνεργάζονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος του
Οργανισμού. Τα μέλη της Ομάδας μας συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα Επαγγελματιών Υγείας και ενδυνάμωσης
ικανοτήτων Στελεχών ΜΚΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, την Ταμία, την
Αναπλ. Ταμία και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Το επιστημονικό έργο του Οργανισμού σχεδιάζεται και συντονίζεται από ειδικούς επαγγελματίες υγείας και εγκρίνεται από
πολυμελή Διεπιστημονική Επιτροπή.

Για τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού συνεργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ομάδα Διαχείρισης, η Υπεύθυνης Ανάπτυξης και
εξέυρεσης πόρων και η επίσης πολυμελής Συμβουλευτική Επιτροπή της Νοσηλείας.

Τα μέλη των Επιτροπών αποτελούνται από εθελοντές και συνεργάζονται με την Ομάδα Διαχείρισης και το Διοικητικό Συμβούλιο ανά
τακτά χρονικά διαστήματα..

Ο Οργανισμός το 2020 απασχόλησε 8 εργαζόμενους, με τους εθελοντές να συνεπικουρούν στο έργο τους.  Επιπλέον, το ανθρώπινο
δυναμικό της Νοσηλείας ενισχύεται από εξωProject based εργαζόμενους/ συνεργάτες.

https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
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Οι άνθρωποι της Νοσηλείας συνεργάζονται με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση του

κοινωνικού αποτυπώματος του Οργανισμού. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι άνθρωποι της Νοσηλείας



3.Καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 9011 405 500
–ΣΤΑΘΕΡO 3,26€/κλήση (με Φ.Π.Α. + τέλος σταθ. τηλ/νίας)
–ΚΙΝΗΤO 3,13€/κλήση (με Φ.Π.Α. και εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κιν. τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου
λογ/μού προ Φ.Π.Α.).

4.Στείλτε γραπτό μήνυμα από κινητό τη λέξη ΝΟΣΗΛΕΙΑ στο 19200
mediatel 2,50€/sms (με ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον τέλος συνδρ. κιν. τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του
μηνιαίου λογαριασμού προ Φ.Π.Α). Τεχνική υποστήριξη MEDIATEL:  214-2148020

 5.Κάνετε online τις αγορές σας και στηρίξτε μας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος
Μπείτε στην πλατφόρμα του YouBeHero και πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και
χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς, μία προμήθεια των ηλεκτρονικών σας αγορών μετατρέπεται σε δωρεά προς τη Νοσηλεία.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.Κάνοντας μία κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK: IBAN GR46 0140 2980 2980 0200 2002 427 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR11 0172 0980 0050 9803 1155 884

2.Μέσω PayPal  πατώντας εδώ

https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/dorean-iatriki-frontida-gia-oloys-apo-ti-nosileia/?fbclid=IwAR0FThX7E74lJ93-W4Pz9GpQBYgrePbf2Ch6WvRALcFPcBWUJ_GUGPFexOo
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