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Δράσης



Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ

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.
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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) και 
 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο
έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2015 από
τον Φορέα Πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Το έργο της Νοσηλείας έχει αναδειχτεί ως
κορυφαία δράση κοινωνικής προσφοράς
στην Ελλάδα, λαμβάνοντας το βραβείο
«Νησίδες Ποιότητας» από τον τ. Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.
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ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ
ΜΕΛΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

14
ΜΕΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14
ΜΕΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

162

7

1.304

ΜΕΛΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Επιστημονική και η Συμβουλευτική
Επιτροπή της  Νοσηλείας αποτελείται
από εθελοντές οι οποίοι
συνεργάζονται στενά με τους
εργαζόμενους του Οργανισμού, με
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη
μεγιστοποίηση του κοινωνικού
αποτυπώματος της Νοσηλείας. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι άνθρωποι της Νοσηλείας

Τα μέλη της Ομάδας μας συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα Επαγγελματιών
Υγείας και ενδυνάμωσης ικανοτήτων Στελεχών ΜΚΟ.

 

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


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.

w w w . n o s i l i a . o r g . g r



Κύρια δράση:

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

Εκπαίδευση των οικογενειών για τη φροντίδα των ασθενών
Συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση
Αποθήκη φαρμάκων και ορθοπεδικών βοηθημάτων και υλικών 
Επιστημονικές εκδηλώσεις σε θέματα υγείας.

Δευτερεύουσα δράση: 
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Νέο μοντέλο διαχείρισης ασθενών στο σπίτι. Αξιοποιεί τεχνολογικά
μέσα, ασύρματο εξοπλισμό και συνδυάζει την κλινική εξέταση και
την Ψηφιακή Κλινική για να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας
διαθέτοντας 25+ ειδικότητες Ιατρών, ώστε να αποφευχθεί η
μετάβαση σε φυσικές κλινικές. Αντιμετωπίζει ύποπτα συμπτώματα
της νόσου με παρακολούθηση των ασθενών στο σπίτι. 

Φυσικοθεραπεία
στο σπίτι 

Το πρόγραμμα «Φυσικοθεραπεία στο σπίτι» στοχεύει στην
ανακούφιση/ αντιμετώπιση του πόνου, της μειωμένης
λειτουργικότητας/κινητικότητας, του φόβου για πτώση και της
χαμηλής αυτοπεποίθησης των ασθενών που χρήζουν
φυσικοθεραπείας.
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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. 

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

Ανακουφιστική
Φροντίδα στο

σπίτι

Πρόγραμμα κατ' οίκον ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με
σοβαρές ή/και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και υποστήριξη των
οικογενειών τους. Καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών και των
οικογενειών τους για σωματική, ψυχοκοινωνική και πνευματική
ανακούφιση στο περιβάλλον του σπιτιού τους. 

https://www.nosilia.org.gr/psifiaki-kliniki-2/


ΑΛΛΕΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνική  αποθήκη  ορθοπεδικών βοηθημάτων 
και  υλικών.

Τηλεφωνική καθοδήγηση και
Κοινωνική στήριξη

Εκπαίδευση φροντιστών/μελών της οικογένειας για 
τη φροντίδα ασθενών.

Κοινωνική  αποθήκη  φαρμάκων.
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«Πιστεύω πως η Νοσηλεία

παρέχει ένα έργο σημαντικό

και απαραίτητο και ευχαριστώ

που υπάρχει και βοηθάει όλους

εμάς που την έχουμε

ανάγκη»

Β.Γ.
ασθενής με
πολλαπλή
σκλήρυνση



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.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ



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.

Πώς λειτουργεί:

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

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.

1ος κύκλος
Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε 30/06/2021.
 
2ος κύκλος
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 1ου κύκλου του προγράμματος, από την 1η Νοεμβρίου
2021 ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του «Γήρας τιμάν», ο οποίος περιλαμβάνει υπηρεσίες φροντίδας
υγείας στο σπίτι και υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, μέσω της Ψηφιακής Κλινικής της ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.

Διάρκεια προγράμματος: 01/11/2021- 30/10/2022.
Γεωγραφική κάλυψη: Κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με δωρεά του 
ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος



Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα (παρακολούθηση, καθετηριασμοί, ενεσοθεραπείες,
φροντίδα ελκών κατάκλισης, αιμοληψίες, αναλγητικά φάρμακα, ενέσεις κ.ά ).
Ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα σε ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας που
ασχολούνται με τη φροντίδα τους.
Φυσικοθεραπευτική φροντίδα.
Πνευματική φροντίδα (εφόσον οι ασθενείς το ζητήσουν, παρέχεται η δυνατότητα για
πνευματική στήριξη από ιερέα)
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής μέσω της Ψηφιακής Κλινικής της Νοσηλείας
Τηλεφωνική καθοδήγηση και Κοινωνική στήριξη
Συμβουλευτική, πληροφόρηση για τις υπάρχουσες κοινωνικές παροχές και άλλες
υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέριμνα για απόκτηση ειδών από την Κοινωνική αποθήκη της
Νοσηλείας (ορθοπεδικά βοηθήματα, υγειονομικό υλικό, φάρμακα κ.ά).

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

Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη
κατ’ οίκον φροντίδα σε ασθενείς με χρόνιες ή και απειλητικές
για τη ζωή ασθένειες μέσα από μια διεπιστημονική ομάδα
επαγγελματιών υγείας, και συγχρόνως στοχεύει στην
καλύτερη στήριξη των οικογενειών τους.

Προτεραιότητα του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής συνανθρώπων μας με
την δωρεάν κάλυψη των αναγκών τους για σωματική, ψυχοκοινωνική και πνευματική
ανακούφιση στο σπίτι, συνδυαστικά με τη θεραπευτική αγωγή τους και ανεξάρτητα από την
καταγωγή, το θρήσκευμα, την ασφαλιστική, και κοινωνική και οικονομική κατάστασή τους.

Διάρκεια 1ου κύκλου: 1/7/2021 – 30/6/2022
Γεωγραφική κάλυψη: Κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του
ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ χάρη στις δωρεές εις μνήμη του
Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου και της επιθυμίας
της οικογένειάς του να υποστηρίξει την
Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι στη χώρα μας.

Ανακουφιστική
Φροντίδα στο

σπίτι

https://www.nosilia.org.gr/6-koinoniki-apothiki-farmakon-orthopedikon-voithimaton-kai-ylikon/


Αξιολόγηση (υποκειμενική-αντικειμενική)
Κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης
Εφαρμογή προγράμματος θεραπευτικής άσκησης ή άλλων χειρισμών
Επαναξιολόγηση
Τροποποίηση/ολοκλήρωση προγράμματος
Εκπαίδευση ασθενούς για αυτοδιαχείριση

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση διακρίνεται στους κάτωθι τομείς:

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω του
προγράμματος “Δεσμός για τους Νέους 2021”
και με την υποστήριξη του Μ.Κ.Σ. Δεσμός

Φυσικοθεραπεία
στο σπίτι 

Η θεραπευτική άσκηση εφαρμόζεται σε ενηλικες ασθενείς που
πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και έχουν τις παρακάτω
χρόνιες παθήσεις:

Μυοσκελετικές (οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, πόνος στη
μέση), καρδιαγγειακές (υπέρταση, στεφανιαία νόσος),
αναπνευστικές (Χ.Α.Π., κυστική ίνωση), μεταβολικές
(παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμία, διαβήτης), νευρολογικές (νόσος
του Parkinson, άνοια, πολλαπλή σκλήρυνση), ψυχιατρικές
(κατάθλιψη, άγχος, stress) καθώς και στον καρκίνο.

Σκοποί της εκάστοτε παρέμβασης είναι η αύξηση της κινητικότητας και του εύρους τροχιάς των
αρθρώσεων, η μείωση του πόνου, η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας της ζωής
του ασθενούς, η εκπαίδευση του για έλεγχο και αυτοδιαχείριση των συμπτωμάτων της νόσου,
παράγοντες που δρουν συνεργιστικά στην ανακουφιστική διάσταση της φυσικοθεραπείας

Διάρκεια 1ου κύκλου: 1/2/2021 – 30/1/2022.

https://www.nosilia.org.gr/psifiaki-kliniki-2/
https://www.nosilia.org.gr/psifiaki-kliniki-2/
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Η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη,
Η εξατομικευμένη φροντίδα,
Η διασύνδεση χρόνιων ασθενών με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και άλλους
επαγγελματίες υγείας, δωρεάν και εύκολα,
Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των ρύπων από μετακινήσεις των
ασθενών προς νοσοκομεία ή/και των ειδικών επαγγελματιών στα σπίτια των ασθενών
καθώς και η εξοικονόμηση της χρήσης χαρτιού.

Ειδικότερα επιτυγχάνονται:

Μέρος των εξόδων λειτουργίας του
προγράμματος για το 2021 καλύφθηκαν από το
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Με το πρόγραμμα e- Φροντίδα Υγείας εφαρμόζουμε
προσωποποιημένη ιατρική (personalized medicine), που σε
συνδυασμό με την κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα που
προσφέρουμε, δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης
του χρόνιου ασθενή αξιοποιώντας την Ψηφιακή Κλινική μας.

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.

Ιδρυτικός Δωρητής του προγράμματος 

https://www.nosilia.org.gr/psifiaki-kliniki-2/
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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.
 

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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΑΠΟΘΗΚΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ -ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ

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.

w w w . n o s i l i a . o r g . g r

"...Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ έχει ήδη στηρίξει τους

εξυπηρετούμενους με υγειονομικό

υλικό απαραίτητο για την καλή

έκβαση της φροντίδας τους. Ευχαριστώ

λοιπόν πολύ το προσωπικό της και

ελπίζω στη συνέχιση της συνεργασίας

μας." 

Κ.Τσεκούρα
Estia 2021



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ.

Παρείχαμε συμβουλευτική και
ενδυνάμωση, πληροφόρηση για
τις υπάρχουσες κοινωνικές
παροχές και διασύνδεση με
άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες
και φορείς, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Παρείχαμε υπηρεσίες εκμάθησης
δεξιοτήτων στους φροντιστές ως
προς την φροντίδα των ασθενών
(όπως μπάνιο επί κλίνης,
πρόληψη και αποφυγή πτώσεων,
πρόληψη και περιποίηση
κατακλίσεων κ.α.). καθώς και 

Επίσης παρείχαμε συμβουλευτική στα μέλη της οικογένειας για τη χρήση του κατάλληλου
ορθοπεδικού /υγειονομικού υλικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών αλλά και
εκπαίδευση σε εργονομικές ασκήσεις για την κινητοποίηση των ασθενών.

εκπαίδευση στην αυτοφροντίδα για τους ασθενείς που ήταν σε θέση να εκπαιδευτούν.
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"Δεν ξέρω πως να ευχαριστήσω εσένα και την

Νοσηλεία γενικά. Αν δεν είχα όλους εσάς θα έιχα

τρελαθεί. Με βοηθάτε πολύ και εμένα και την

μητέρα μου. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και να

βοηθάτε κόσμο "

Κ.Δ. 
κόρη ασθενούς -

φροντίστής



230 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
 

Έλαβαν κατ' οίκον νοσηλεία και
φροντίδα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 
 

3.770
 

από τους επαγγελματίες υγείας
 

 

604
 

Μέλη Οικογενειών / φροντιστές
εκπαιδεύτηκαν στη φροντίδα

ασθενών & έλαβαν
συμβουλευτική υποστήριξη

 

5.264 
 

φάρμακα μέσω της Κοινωνικής
Αποθήκης δόθηκαν σε

 

 60 φορείς

 

80%
37%

63%
άνω των 65 ετών

573 
 

Ασθενείς
εξυπηρετήθηκαν

από την Κοινωνική
Αποθήκη

620 
 

συνεδρίες &
υποστήριξη μέσω

τηλεφώνου

492 
 

νοσοκομειακά είδη,
βοηθήματα και

υγειονομικό υλικό 

Αξία ειδών από την κοινωνική αποθήκη: 

91.800

w w w . n o s i l i a . o r g . g r

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
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ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ



UNLIMITED ABILITIES DAYS 2021

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το δίκτυο
ενδυνάμωσης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις “HUMANE” .

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ενώσαμε τη φωνή μας με οργανισμούς και πολίτες από 193 χώρες και δραστηριοποιούμαστε με
τρία προγράμματα ανακουφιστικής φροντίδας στην «EΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ για τους
Παγκόσμιους Στόχους, in action SDGs Week» με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Οι μέρες γιορτής των ανθρώπων με ικανότητες να
ξεπερνούν κάθε περιορισμό, επέστρεψαν στις 30
Οκτωβρίου 2021, στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων.

H Νοσηλεία συμμετείχε στην εκδήλωση Unlimited
Abilities Days 2021 με θέμα «Τεχνολογία χωρίς
περιορισμούς». Μια δράση με στόχο να αναδείξει τα
οφέλη και τις προκλήσεις της χρήσης της τεχνολογίας
στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του κάθε
πολίτη και να ανατρέψει τα στερεότυπα για τις ορατές
και αόρατες αναπηρίες, αναδεικνύουμε τις ικανότητες
μας να ξεπερνάμε κάθε περιορισμό. 

w w w . n o s i l i a . o r g . g r



Η Νοσηλεία ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ένωσης
Ασθενών Ελλάδας και στηρίζοντας στο σπουδαίο έργο
της, εντάχθηκε στην μεγάλη πλέον οικογένεια της
Ένωσης ως Αρωγό Μέλος.
Η ‘Ενωση Ασθενών Ελλάδας ιδρύθηκε στις αρχές του
2019 και αποτελεί την κοινή φωνή άνω των 55
συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών από όλο το
φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών και ολόκληρη
την ελληνική επικρατεία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλοι μαζί, μπορούμε να
καταφέρουμε πολλά περισσότερα για την ισότιμη
πρόσβαση των ασθενών στη δημόσια υγεία!

Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ

Συμμετείχαμε στην 1η Διαδικτυακή Παγκόσμια Έκθεση Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε
στις 16 Οκτωβρίου έως 20 Οκτωβρίου.

w w w . n o s i l i a . o r g . g r

1Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Το IVCO (International Volunteer
Cooperation Organizations) Thessaloniki
2021, αποτελεί το μεγαλύτερο ετήσιο
συνέδριο Διεθνούς Εθελοντισμού
στον κόσμο που φιλοξενήθηκε για το
2021 από την ActionAid Ελλάς και είχε
ως θεματική τον Συμπεριληπτικό
Εθελοντισμό για την Παγκόσμια
Ισότητα.

"Θα ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, για τη

προσοχή, το ενδιαφέρον που δείχνετε στη μητέρα μου! Και

μάλιστα αφιλοκερδώς! Ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας

να βρεις φροντίδα, μην έχοντας τη δυνατότητα των

χρημάτων!..."

Θ.Θ. φροντιστής
ασθενούς με φλεβική

ανεπάρκεια 

https://business.facebook.com/greekpatient/?__tn__=K-R&eid=ARCJYXyiZG38gMRRMhwOtyVdCHTe5Dakkr-5w3aocRlxJ11_dJkRmTSOJ7EXgRV-TlxX8Uj50FtSxBQj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClEdpJUYelGkzk88BPVtAGMgt1Fup7K76zHqTMc_rZiXrPSRAgXQm6t3zuvlYqxTXk7AQeABneO_ZDtfOjVtuPFGj4toM71bwrGoNFkYg3Vt4tgyfOgvmO6MYKcpZSaMA9KH9Np9nOSSHj7qv_xA59x6PD5YE2GNTAIU3_Igd-nLVYNrTBCWcehnUM9UgggMaf43WPbducZwgTzvlGAqXDkYjyVlnKbwc5khNX0JQ-fF0zcTw-DCVidiJbf46LUlAJENvMUMKI8Vy55UxtHVi25RgGEPPqkJbzhhvyiY2si-Ga3RdI8Gx69bgvt3x7uM1rTchPRY6skVl8BUXWUo3YDAFxvxg4m_nzSZDr3LxorMH6l7VH0Fz7qcULNt9S835TJ16GbnEgGxWsexe0C5ZNELY


Συγκεντρώσαμε και δωρίσαμε τον μια σημαντική
ποσότητα φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για την
κάλυψη πάγιων αναγκών των ηλικιωμένων οικότροφων
της Στέγης κατάκοιτων γερόντων της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 

Με χαρά βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να
δωρίζει το περίσσευμα των φαρμάκων του για
ανθρώπους που αδυνατούν να τα προμηθευτούν. 

ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

"Ονομάζομαι Ν.Κ. και θα ήθελα να

σας ευχαριστήσω για τις ιατρικές και

νοσηλευτικές υπηρεσίες σας προς τη

μητέρα μου Φ.Κ.

Θα ήθελα δε να σας συγχαρώ για τη

συνέπειά, την ευελιξία, αλλά και την

ανθρώπινη προσέγγιση μιας

ιδιαιτέρως ευαίσθητης ομάδας, όπως

είναι οι ηλικιωμένοι.

Συνεχίστε το αξιέπαινο έργο σας!

Ν,Κ.
φροντιστής
ασθενή με

ρευματοειδή
αρθίτιδα

"....Η μητέρα μου απεβίωσε, όμως

είχε κοντά της τους δικούς της

ανθρώπους , την ανιδιοτελή φροντίδα

σας και δεν ήταν μόνη της σε ένα

θάλαμο νοσοκομείου. 

Δεν πίστευα όταν μου είπαν ότι ήταν

"δωρεάν" η φροντίδα σας. Ευχαριστώ

λοιπόν και πάλι και μακάρι να

συνεχίσετε το έργο σας για την

ανακούφιση και φροντίδα των

συνανθρώπων μας."

Μαριάννα
Δελέτη,
 κόρη

ασθενούς 
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https://stegikatakoiton.gr/
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
FUNDRAISING

&  
 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σ



H NΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΡΤ | 03.04.2021

Η κ. Γεωργία Γαλλιού, Αντιπρόεδρος της Νοσηλείας, ήταν προσκεκλημένη της Αθηνάς Γιόγιακα
στην εκπομπή «Προσφέρω», που μεταδόθηκε το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 στις 15:00 από το
Πρώτο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Γεωργία Γαλλιού είχε την ευκαιρία να διηγηθεί στην
Αθηνά Γιόγιακα πώς και γιατί ξεκίνησαν όλα το 2001 από μια ομάδα εργαζομένων στο χώρο της
υγείας που μεγάλωσε και εξελίχθηκε στη Νοσηλεία του σήμερα. Εξήγησε ποια είναι η αποστολή
του οργανισμού και γιατί είναι τόσο σημαντική η δυνατότητα κατ’ οίκον νοσηλείας. Επίσης,
αναφέρθηκε αναλυτικά στα προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας που παρέχει η Νοσηλεία, την
Ψηφιακή Κλινική που δημιουργήθηκε την περίοδο του κορωνοϊού, την κοινωνική αποθήκη
φαρμάκων, εξοπλισμού και υλικών και το πρόγραμμα στήριξης μοναχικών ασθενών στα
νοσοκομεία. Τέλος, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες της Νοσηλείας και τα κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούν.

Ακούστε τη συνέντευξη πατώντας εδώ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "EAT DESSERT FIRST" ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ 1Ο EBOOK 

H Νοσηλεία ήταν η “γλυκιά πράξη” στο πρώτο ebook του Eat Dessert First Greece.
Μια ιστοσελίδα που το σύνολο των άρθρων της αποτελείται από έναν μοναδικό στη χώρα μας
συνδυασμό θεμάτων γαστρονομίας, ιστορίας, παράδοσης, πολιτισμού και κοινωνικής
ευαισθησίας. 

Δείτε το πατώντας ΕΔΩ.
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https://youtu.be/gBKEak1HI8M
https://www.nosilia.org.gr/wp-content/uploads/2021/01/eat-dessert-first-greece-ebook-2.pdf


ΣΥΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΤΟ 5Ο DONORS’ SPEED DATING EVENT ΤΟΥ HIGGS.

Στις 07/07/2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το #HIGGSDonorsSpeeddatingEventV.

Πάνω από 100 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν με 40 Εκπροσώπους από Επιχειρήσεις,
Κοινωφελή Ιδρύματα και Πρεσβείες και μέσα σε 4 ώρες, έγιναν πάνω από 330 ραντεβού (Speed
Dates).
Τη Νοσηλεία εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, κ. Όλγα Παπαδοηλιοπούλου.

H ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ | 09.10.2021

Σε μια εγκάρδια ραδιοφωνική φιλοξενία, η αντιπρόεδρος της Νοσηλείας κ. Γεωργία Γαλλιού,
μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα – ΕΡΤ  και στην εκπομπή ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΗ με την Αρετή Μπίτα, για
την κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα που προσφέρεται από τα προγράμματα της Νοσηλείας. 

Ακούστε τη συνέντευξη πατώντας εδώ.
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https://youtu.be/4VL3hkpCMtk


H ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ.

2 BΡΑΒΕΙΑ ERMIS AWARDS ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Τα Ermis Awards είναι ο μοναδικός θεσμός βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία
στην Ελλάδα. Διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης &
Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και
επικοινωνίας στη χώρα μας.

Ως υποστηρικτής του έργου μας, η Διαφημιστική McCANN Athens απέσπασε 2 βραβεία Ermis
Awards για την ταινία και την καμπάνια που επιμελήθηκε για τη Νοσηλεία!
1 Ermis Gold & 1 Ermis Silver!

Είναι μεγάλη η χαρά μας και η τιμή να μάς στηρίζει αυτή η καταπληκτική ομάδα!

Δείτε την ταινία που κέρδισε το GOLD βραβείο εδώ.:

Με την υποστήριξη της Διαφημιστικής McCANN Athens
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https://www.edee.gr/ekdiloseis/ermis-awards/
https://www.facebook.com/McCannAthens/?__cft__%5b0%5d=AZW4MSvWJbpP-1GDCT_qAp9kAPa76ea_YMRNnLnb6ZopnHUX0XoWF_W3emvX9wYjWIHWi-m9LVlQVw-GGgU5aDV-Q0AwSpWh4UgRAMPshyI_wn4WhGCTHQF8eF8xGaLsGKjvicCzB3EXYtb_OliWTgYxXexlUWL2ywcgiC5XgcsylHTds99dKniy6Ci9Gyu_ZQ1BHJLVmsyYHWzVjueDimDb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ermisawards/?__cft__%5b0%5d=AZW4MSvWJbpP-1GDCT_qAp9kAPa76ea_YMRNnLnb6ZopnHUX0XoWF_W3emvX9wYjWIHWi-m9LVlQVw-GGgU5aDV-Q0AwSpWh4UgRAMPshyI_wn4WhGCTHQF8eF8xGaLsGKjvicCzB3EXYtb_OliWTgYxXexlUWL2ywcgiC5XgcsylHTds99dKniy6Ci9Gyu_ZQ1BHJLVmsyYHWzVjueDimDb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ermisawards/?__cft__%5b0%5d=AZW4MSvWJbpP-1GDCT_qAp9kAPa76ea_YMRNnLnb6ZopnHUX0XoWF_W3emvX9wYjWIHWi-m9LVlQVw-GGgU5aDV-Q0AwSpWh4UgRAMPshyI_wn4WhGCTHQF8eF8xGaLsGKjvicCzB3EXYtb_OliWTgYxXexlUWL2ywcgiC5XgcsylHTds99dKniy6Ci9Gyu_ZQ1BHJLVmsyYHWzVjueDimDb&__tn__=kK-R
https://youtu.be/X7BFXhDSfVE
https://www.facebook.com/ermisawards/?__cft__%5b0%5d=AZW4MSvWJbpP-1GDCT_qAp9kAPa76ea_YMRNnLnb6ZopnHUX0XoWF_W3emvX9wYjWIHWi-m9LVlQVw-GGgU5aDV-Q0AwSpWh4UgRAMPshyI_wn4WhGCTHQF8eF8xGaLsGKjvicCzB3EXYtb_OliWTgYxXexlUWL2ywcgiC5XgcsylHTds99dKniy6Ci9Gyu_ZQ1BHJLVmsyYHWzVjueDimDb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/McCannAthens/?__cft__%5b0%5d=AZW4MSvWJbpP-1GDCT_qAp9kAPa76ea_YMRNnLnb6ZopnHUX0XoWF_W3emvX9wYjWIHWi-m9LVlQVw-GGgU5aDV-Q0AwSpWh4UgRAMPshyI_wn4WhGCTHQF8eF8xGaLsGKjvicCzB3EXYtb_OliWTgYxXexlUWL2ywcgiC5XgcsylHTds99dKniy6Ci9Gyu_ZQ1BHJLVmsyYHWzVjueDimDb&__tn__=kK-R


Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΗΤΑΝΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ "THE VENTURE IMPACT
AWARDS 2021"

Τα VIA λειτουργούν από το 2020 με στόχο να υποστηρίξουν τις πιο λαμπρές και ταλαντούχες
ομάδες της Ελλάδας, βοηθώντας τις να δημιουργήσουν εγχειρήματα που είναι επεκτάσιμα,
βιώσιμα και ικανά να επιδείξουν όχι μόνο γρήγορη απόδοση της επένδυσης αλλά και
ευρύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα.

Yλοποιούνται κάτω από την ομπρέλα των προγραμμάτων του The Hellenic Initiative
(https://www.thehellenicinitiative.org/leadership/ (παγκόσμια MKO με Έλληνες της Διασποράς &
Φιλέλληνες).
Δείτε το βίντεο εδώ.

With the support of The Hellenic Initiative
 – Venture Impact Awards 2021

"....Θέλω να ευχαριστήσω όλο το

προσωπικό της Νοσηλείας και

ιδιαίτερα την ψυχολόγο, γιατί με

τη βοήθεια της, έμαθα να είμαι

πιο δυναμική και να βάζω όρια

σε όλα και σε όλους"

Χ.Α.
φροντιστής
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https://youtu.be/IkhUy92O6Hs


ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Ευχαριστούμε την McCann Athens και την ομάδα της  για
την πολύτιμη στήριξη.
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Το βίντεο μας απόκτησε φωνή χάρη στην κ.Πέμυ Ζούμη που με κάθε ευκαιρία υποστηρίζει το
έργο μας.

Το βίντεο για τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Νοσηλείας:

https://youtu.be/nBxVeo0i2aE
https://youtu.be/d1HMg6F3ly0


"Η κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα ενέχει σημαντικό οικονομικό κόστος, καθιστώντας τη
αδύνατη για πολλούς συνανθρώπους μας που την έχουν απόλυτη ανάγκη. Στη Νοσηλεία την
προσφέρουμε δωρεάν, με τη δική σου βοήθεια.

Ενίσχυσε το έργο μας και γίνε φέτος ένας ξεχωριστός Secret Santa για εκείνους που το χρειάζονται.

Κάλεσε ή στείλε SMS στο 19827 ή πάτησε εδώ  https://bit.ly/3pArq1g για να κάνεις τη δωρεά σου!"

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 2021-
 "ΓΙΝΕ ΦΕΤΟΣ ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ SECRET SANTA"
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Βασική μέριμνα της Διοικητικής
Ομάδας της Νοσηλείας είναι η
ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχουμε και η διαφάνεια στη
διαχείριση των οικονομικών
πόρων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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


Δυστυχώς και το 2021 δεν
πραγματοποιήθηκαν αρκετές
εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας
Covid19.

ΕΣΟΔΑ 2021

Σύνολο εσόδων :
145.062.86€

ΕΞΟΔΑ 2021

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.

Σύνολο εξόδων :
140.249,55€

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.



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

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

Πληροφορίες για το έργο μας, τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και τη διαχείριση πόρων
είναι διαθέσιμα σε όποιον επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις δράσεις μας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ!
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Το 2021 η Νοσηλεία έκλεισε 20 χρόνια λειτουργίας!
 
 

20 χρόνια προσφοράς σε ασθενείς συνανθρώπους μας που χρειάζονται να
λαμβάνουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο σπίτι τους.

 
20 χρόνια στήριξης σε όλες αυτές τις οικογένειες που χρειάζονται
βοήθεια για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που έχει η

φροντίδα ενός ασθενή στο σπίτι.
 

20 χρόνια προσπάθειας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με
λιγοστούς πόρους.

 
20 χρόνια συμπόρευσης με Εθελοντές, Εργαζόμενους, Συνεργάτες και

Υποστηρικτές του έργου της Νοσηλείας, με τους οποίους βαδίζουμε χέρι
χέρι προκειμένου να φροντίσουμε να έχουν αξιοπρεπή νοσηλεία και

φροντίδα στο σπίτι όσοι ασθενείς έχουν ανάγκη.
 

Συνεχίζουμε με πίστη και αφοσίωση στο όραμά μας!
Κανένας δεν περισσεύει στην προσπάθειά μας! 
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Δείτε το βίντεο εδώ.

https://youtu.be/e7SbkuV_tpA


ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ!

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι κάθε χρόνο
ωφελούνται από τα προγράμματα της Νοσηλείας.

Χρειαζόμαστε υποστήριξη για να αναλάβουμε
περισσότερα περιστατικά, να προσλάβουμε και να
διατηρήσουμε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να
στηρίξουμε ΔΩΡΕΑΝ τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους που δεν έχουν βοήθεια και εύκολη
πρόσβαση στην περίθαλψη!

Μπορείς να στηρίξεις κι εσύ το έργο μας με τους παρακάτω τρόπους:

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

Μέσω PayPal πατώντας ΕΔΩ.

Καλώντας ή στέλνωντας μύνημα στο 19827

Χρέωση από σταθερό :  2,60 ευρώ/κλήση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής
τηλεφωνίας 5%.
Χρέωση από κινητό: 2,73€/κλήση ή sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει.

Κάνετε online τις αγορές σας και στηρίξτε μας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος:

YouBeHero:  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.

Goodfairy: ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σου, ενισχύεις οικονομικά τη Νοσηλεία, τόσο με
κάθε νέο συμβόλαιο, όσο και με κάθε ανανέωσή του (ετήσια, εξάμηνη ή τρίμηνη).
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tel:(214)%20214-8020
tel:(214)%20214-8020
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=FRLM3MZBDYQ7S
https://www.youbehero.com/
https://www.goodfairy.gr/


Σύλλογος Νοσηλεία
Iακωβάτων 50,  11144 Αθήνα

+30 210 211 2395, info@nosilia.org.gr , www.nosilia.org.gr
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