
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 – 19:30 πραγματοποιήθηκε το 1ο webinar με 

θέμα: «Ανακουφιστική φροντίδα και νοσηλεία στο σπίτι» από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό  

ΝΟΣΗΛΕΙΑ.  

Στόχος του ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και των φροντιστών 

τους, καθώς και η ανάδειξη της αξίας αυτών των υπηρειών για τους ασθενείς, την οικογένεια και 

το κράτος αλλά και η προσέλκυση εθελοντών και υποστηρικτών. 

To webinar χαιρέτησε η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κυρία Μίνα Γκάγκα και υποστήριξε ο 

ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ. 

Κατά τη διάρκεια του webinar οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για 

θέματα όπως τα οφέλη της ανακουφιστικής φροντίδας και νοσηλείας στο σπίτι, τη διαχείριση 

του πόνου, την ψυχολογική στήριξη ασθενών και φροντιστών, καθώς και για μια σειρά από 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πλευρές της διαδικασίας της ανακουφιστικής φροντίδας 

και νοσηλείας στο οικείο περιβάλλον του ασθενούς. 

Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε, να λύσουμε απορίες και να γίνουμε αποδέκτες της διάθεσης 

προσφοράς από πλήθος συμμετεχόντων, ενώ σημαντικός αριθμός ενδιαφερομένων έχει 

παρακολουθήσει το webinar σε επανάληψη, στο Facebook 

(https://www.facebook.com/nosilia.org.gr/videos/295600979302288) και στο κανάλι της 

Νοσηλείας στο YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=eS0UOYRtlO0). 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές μας για τη 

γνώση και τη βοήθεια που παρήχαν. Η ανιδιοτελής τους συνεισφορά αποτελεί τιμή για εμάς και 

έμπνευση για να συνεχίσουμε το έργο μας. 

Μοιραζόμαστε τις γνώσεις και την πολυετή μας εμπειρία στην προσπάθεια να κάνουμε τη 

διαφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που το έχουν ανάγκη! Θα 

ακολουθήσουν και νέα webinars, πάντα με στόχο την ενημέρωση και διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων της ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε 

ακόμα περισσότερους ασθενείς και τους φροντιστές τους. 

Σας ευχαριστούμε θερμά! 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ: 210 2112395│ info@nosilia.org.gr   
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Σχετικά με τη ΝΟΣΗΛΕΙΑ: 
 
Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ δραστηριοποιείται 20 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και είναι 
ένας πιστοποιημένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως σκοπό να προσφέρει 
ανακούφιση στον πόνο αλλά και στα συμπτώματα της νόσου των χρονίως πασχόντων 
ασθενών που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κινητικές δυσκολίες.  
Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ολιστική φροντίδα κατ’ οίκον και μέσα από τα προγράμματά της 
στηρίζει και τις οικογένειες των ασθενών ποικιλότροπα.  
Εθελοντές και Εργαζόμενοι συνθέτουν την Διεπιστημονική Ομάδα του οργανισμού, η 
οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοιν. 
λειτουργούς και φυσικοθεραπευτές. Κάθε χρόνο η δράση της ωφελεί πάνω από 2.000 
ασθενείς και οικογένειες.   
www.nosilia.org.gr 
  
 
Σχετικά με τον ΔΕΣΜΟ 
  
Ο ΔΕΣΜΟΣ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που λειτουργεί ως αποτελεσματικός και 
αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα. Για να το 
πετύχει αυτό συνεργάζεται στενά αφενός με δωρητές του ιδιωτικού τομέα, αφετέρου με 
πάνω από 800 φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας ενεργά 
το έργο τους και αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους εξής 
τομείς: Κοινωνική Πρόνοια, Οικοδόμηση Ενός Καλύτερου Μέλλοντος, Υγεία, 
Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Κρίσεων.  
Ο ΔΕΣΜΟΣ, ιδρύθηκε το 2012 στην Αθήνα, και από το 2013 λειτουργεί γραφείο και στη 
Θεσσαλονίκη.  
www.desmos.org  
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