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Ο παρών απολογισμός αποτελεί την ετήσια καταγραφή πεπραγμένων του Έργου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Ο απολογισμός περιγράφει τις δραστηριότητες που
αφορούν την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της Μονάδας με γνώμονα την ποιοτική φροντίδα και την ανακούφιση των ασθενών
και των φροντιστών τους, την ανάπτυξη του εθελοντισμού και την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των
λειτουργών Υγείας.



Μήνυμα Προέδρου του Δ.Σ. της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου

«Η ευρεία επαφή μας με τον ανθρώπινο πόνο, η ανάγκη ανακούφισης τωνογκολογικών ασθενών, η απουσία αντίστοιχων φορέων και η συναίσθησήμας ότι το πρόβλημα των ασθενών είναι και δικό μας, μας οδήγησαν στηναπόφαση να δημιουργήσουμε τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας«ΓΑΛΙΛΑΙΑ».Πυξίδα των προσπαθειών μας είναι ο άνθρωπος που πάσχει. Σκοπός μαςείναι να ανακουφίσουμε τον πόνο, να αγκαλιάσουμε τη δυσκολία, ναμοιραστούμε το βάρος με τον ασθενή και την οικογένειά του και νασυμπαρασταθούμε με κάθε δυνατό μέσο.Ο ενθουσιασμός μας, η πίστη και η αγάπη, μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότιμπορούμε να δημιουργήσουμε μια μικρή σπίθα, τον πρώτο βασικό πυρήναγια να εκπληρώσουμε το όραμά μας.»
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Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» κάτω από τη σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής προσφέρει τις υπηρεσίες της εντελώς δωρεάνσε πάσχοντες συνανθρώπους μας, της Νοτιοανατολικής Αττικής, εδώ και μία οκταετία στη βάση της κατ’ οίκον και της ημερήσιας φροντίδας. Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, δωρεάν, σε ασθενείς με 
καρκίνο και πιλοτικά με νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS)  που διαμένουν στην περιοχή των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής.Η φροντίδα παρέχεται από Διεπιστημονική Ομάδα, στο σπίτι του ασθενούς, σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης και στον πρώτο στην Ελλάδα Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2017. Η κατασκευή, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του Ξενώνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο των Hospices που λειτουργούν παγκοσμίως.  
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Τί προσφέρει η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»;

Στόχος της Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι να προλαμβάνει και να ανακουφίζει τα συμπτώματα, ψυχικά και σωματικά, που προκαλεί μία νόσος απειλητική για τη ζωή και να βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής σε όλη τη χρονική περίοδο της νόσου, από τη διάγνωση μέχρι την ύφεση ή την υποτροπή και το τελικό στάδιο. Δεν αντικαθιστά 
τη θεραπεία που ακολουθεί ο ασθενής, αλλά παρέχεται συμπληρωματικά με αυτή, ενώ στο πλαίσιο της φροντίδας στηρίζεται, επίσης, η οικογένεια σε όλη την πορεία της ασθένειας, καθώς και κατά την περίοδο του πένθους.

Τί είναι η Ανακουφιστική Φροντίδα;



Ο Ξενώνας Ανακουφιστικής ΦροντίδαςΜε γνώμονα το όραμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.Νικολάου για έναν χώρο φροντίδας των ασθενών με φως, με ασφάλεια όπως σε ένα Νοσοκομείο,άνεση όπως σε Ξενοδοχείο και θαλπωρή όπως στο σπίτι, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ΞενώναΑνακουφιστικής Φροντίδας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (Hospice), ο οποίος εγκαινιάστηκε στις 12-12-2017.Στον Ξενώνα αυτό φροντίζονται για δύο εβδομάδες ογκολογικοί ασθενείς, με στόχο τη διαχείρισητων δύσκολων συμπτωμάτων και προβλημάτων τους, την υποστήριξη και ανάπαυλα τηςοικογένειας τους, καθώς και τη συνοδεία έως το τέλος.
Οι υπηρεσίες στον Ξενώνα παρέχονται δωρεάν, ανεξαρτήτωςασφαλιστικής ή μη κάλυψης του ασθενούς. Σε αυτόν μπορεί ναφιλοξενηθούν έως 9 ασθενείς, καθώς διαθέτει δύο δίκλινα καιπέντε μονόκλινα δωμάτια, υπερσύγχρονα εξοπλισμένα καιάρτια σε εργονομία και υποδομές. Εκτός από τον ασθενήυπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας και του συνοδού.



Το κόστος κατασκευής και εξοπλισμού του Ξενώνα καλύφθηκε εξολοκλήρου από δωρεέςΙδρυμάτων, ιδιωτών και εταιριών.Οι πιο μεγάλοι από τους χορηγούς του Ξενώνα «υιοθέτησαν» δωμάτια ή κλίνες καθώς φρόντισαννα εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ευχαριστεί τα Ιδρύματα και τις Εταιρίες καθώς και τους ιδιώτες πουχρηματοδότησαν την κατασκευή του Ξενώνα.

Ο Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας



Επίσης, μέρος του λειτουργικού κόστους του Ξενώνα έχει αναληφθεί από Ιδρύματα και Εταιρίες,όπως το κόστος διατροφής των ασθενών, πλύσης του ιματισμού και των ειδών προσωπικής υγιεινήςτων ασθενών.Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ευχαριστεί τα Ιδρύματα και τις Εταιρίες με την στήριξη των οποίων εξασφαλίζεται ηλειτουργία του Ξενώνα της.
Τα καθημερινά γεύματα ασθενών και συνοδών είναι προσφορά των εταιριών

Γευσήνους και Αβγά Βλαχάκη

Η καθαριότητα του ιματισμού εξασφαλίζεται με τη στήριξη του

Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και της εταιρίας Proteus 

Τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής των ασθενών 

προσφέρονται από την εταιρία Apivita

Ο Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας



Ο Ξενώνας Ανακουφιστικής ΦροντίδαςΤα εγκαίνια του Ξενώνα τελέστηκαν την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, παρουσία του Προέδρουτης Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου και του ΜακαριωτάτουΑρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των περισσότερων μεγάλων χορηγών του Ξενώνα.
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Φωτογραφίες από τον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Δίκλινο δωμάτιο
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Φωτογραφίες από τον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Μονόκλινο δωμάτιο
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Φωτογραφίες από τον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Υποδοχή
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Φωτογραφίες από τον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Σαλόνι
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Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ευχαριστεί τα Ιδρύματα και τις Εταιρίες που 
χρηματοδότησαν την κατασκευή του Ξενώνα Α.Φ.



Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ευχαριστεί τους ιδιώτες που χρηματοδότησαν την 
κατασκευή του Ξενώνα Α.Φ.



Απολογισμός Κλινικού Έργου 

Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας και ΚΗΦΑ
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Τα γραφήματα που ακολουθούν εξήχθησαν από τους τηρούμενους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενώνκαι περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» σε κλινικόεπίπεδο.Από αυτά φαίνεται ότι:
• Παραμένει σε υψηλό επίπεδο το πλήθος των νέων εισαγωγών. Για το 2017 οι νέες εισαγωγέςανήλθαν στους 122 ασθενείς οι οποίοι φροντίστηκαν από τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδαςσε 6.977 επισκέψεις κυρίως Κατ’ Οίκον (ΚΟΕ) και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας καιΑπασχόλησης (ΚΗΦΑ).
• Οι ασθενείς είναι εξίσου άντρες και γυναίκες και προέρχονται κυρίως από το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, όπου εδρεύει η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και κοντινές σε αυτόν περιοχές (σε ποσοστό μεγαλύτεροαπό 70%).
• Κυριαρχεί μεταξύ των διαγνώσεων των ασθενών που φροντίζονται από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» οκαρκίνος του πνεύμονα, του μαστού και του γαστρεντερικού συστήματος, ενώ κατά την εισαγωγήτα περιστατικά είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μεσαίας και υψηλής βαρύτητας (PPS 30%-

60%).

• Σημαντική είναι και η φροντίδα των ασθενών με νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) καθώςσυνεχίζεται το πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο η οποία ξεκίνησετο 2016, με 5 νέες εισαγωγές για το 2017. Συνολικά το 2017 πραγματοποιήθηκαν 506 επισκέψειςλειτουργών Υγείας σε ασθενείς με ALS. 16
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Επίσης:
• Οι ασθενείς που φροντίζονται από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» κατά κύριο λόγο

καταλήγουν στο σπίτι, σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή παροχήΑνακουφιστικής Φροντίδας αλλά και την αποφόρτιση του ΔημόσιουΣυστήματος Υγείας.
• Το ποσοστό θανάτων έναντι των νέων εισαγωγών έχει

σταθεροποιηθεί στο 70%, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τονκίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης στους λειτουργούς υγείας καιπρόνοιας.
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Οι άνθρωποι πίσω από το έργο
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Ικανοποίηση εργαζομένων

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» επενδύει στο προσωπικό της, το οποίο αυξάνει, εκπαιδεύει καιπροσπαθεί να ενσωματώσει στο όραμα της προσφοράς και ανάπτυξης τηςΑνακουφιστικής Φροντίδας.
Η λειτουργία του Ξενώνα, που προγραμματίστηκε για τις αρχές του 2018 είχε ωςαποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των λειτουργών υγείας της Μονάδας, κυρίωςΝοσηλευτών.
Καταβάλλεται προσπάθεια το έμψυχο δυναμικό της Μονάδας να είναι ικανοποιημένοαπό την εργασία του, καθώς καθημερινά έρχονται σε επαφή με την ασθένεια, τα σοβαράπροβλήματα και το θάνατο.Παρά τις δυσκολίες, η ικανοποίηση των εργαζομένων της Μονάδας παραμένει

σταθερά σε υψηλά επίπεδα, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.
28
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Τομέας Εθελοντών



Εθελοντική προσφορά 2017

Οι εθελοντές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» αποτελούν πολύτιμους και αφοσιωμένους συνεργάτες της Μονάδας, χωρίς τησημαντική συνεισφορά των οποίων πολλά από όσα προσφέρονται στους ασθενείς δε θα μπορούσαν ναυλοποιηθούν.
Το 2017 οι εθελοντές προσέφεραν συνολικά 15.936 ώρες, 15% περισσότερες από την εθελοντική προσφοράγια το 2016 και 55% περισσότερες από ότι το 2015, δραστηριοποιούμενοι σε περισσότερους από
20 διαφορετικούς τομείς δράσης.

Η αύξηση των ωρών διακονίας οφείλεται στη διεύρυνση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», στις ολοένα αυξανόμενες δράσεις τις οποίες οι εθελοντές αναλαμβάνουν εξολοκλήρου ήσυμμετέχουν, τις πολλές ώρες συντονισμού των δράσεων αυτών και στην προσπάθεια να βρεθεί για τον κάθεεθελοντή η διακονία στην οποία μπορεί να προσφέρει ώστε κανείς να μη μένει ανενεργός.
Οι ώρες εθελοντικής προσφοράς για το 2017 αντιστοιχούν περίπου σε 7.5 επιπλέον εργαζόμενους πλήρους
απασχόλησης για τη Μονάδα.
Οι εκδηλώσεις της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» -με κυριότερη τηΧριστουγεννιάτικη Δωροαγορά- και το ΚέντροΗμερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης (ΚΗΦΑ)αποτέλεσαν για μια ακόμα χρονιά τις δραστηριότητεςτων εθελοντών που απαίτησαν το μεγαλύτερο χρόνοδιακονίας.
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Τομείς δράσης εθελοντών και ποσοστιαία κατανομή ωρών ανά δράση 
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Εκπαίδευση εθελοντών

Τον Ιούνιο 2017 ολοκλήρωσαν το 40ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εθελοντών 26 νέοι
εθελοντές και εντάχθηκαν άμεσα και δυναμικά στη διακονία της Μονάδας, ενισχύονταςσημαντικά την ήδη υπάρχουσα ομάδα.
Επιπλέον συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η μετεκπαίδευση των εθελοντών μεενδιαφέροντα αντικείμενα όπως: «Πρώτες Βοήθειες», «Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της
“ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ”», «Η Ασθένεια ως Ευκαιρία» και «Η Δυναμική της Ομάδας».
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«ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» 

Το Αρχονταρίκι αποτέλεσε για τρίτη χρονιά, τη σταθερή μηνιαία συνάντηση της κοινότητας με τηνΑνακουφιστική Φροντίδα και τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» όπου συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα, όπως:
• «Ο Ολικός Πόνος»
• «Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας»
• «Στηρίζω την Ανακουφιστική Φροντίδα: Θέλω και Μπορώ»
• «Ανακουφιστική Φροντίδα και Πολιτισμός:Μια Ρώσικη Βραδιά»



Στήριξη Πένθους
Συνεχίστηκε και το 2017 η στήριξη των φροντιστών των ασθενών της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» και μετά την κοίμηση των προσφιλών τους. Η Διεπιστημονική Ομάδα κρίνει αν χρειάζεται ένας φροντιστής στήριξη μετά την κοιμήση του ασθενούς και κάνει τη διασύνδεση με την ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα εθελοντών.Η συχνότητα των συνεδριών ποικίλει από εβδομαδιαία έως μηνιαία ανάλογα με την ανάγκη.Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται είτε στο σπίτι των πενθούντων είτε στις εγκαταστάσεις της Μονάδας.Το 2017:
13 πενθούντες έλαβαν στήριξη από 10 εκπαιδευμένους εθελοντές σε 119 

συνεδρίες, συνολικής διάρκειας  περίπου 290 ωρών. Η μέση διάρκεια της στήριξης ήταν έξι (6) μήνες.Σημαντικό μέρος της στήριξης γίνεται και με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ενδεικτικά για το 2017 πραγματοποιήθηκαν 150 τηλεφωνήματα στήριξης μέσης διάρκεια 9 λεπτών το καθένα.Οι εθελοντές της ομάδας για να μπορούν να σταθούν επάξια στο ρόλο τους αλλά και να αποφορτίζονται και οι ίδιοι, λαμβάνουν στήριξη και εποπτεία σε μηνιαίες συναντήσεις με εξειδικευμένη στο πένθος επόπτρια ψυχολόγο. Έντεκα (11) δίωρες συναντήσεις εποπτείας πραγματοποιήθηκαν το 2017.
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Πιστοποίηση  της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» κατά 

ISO 9001:2015 από την 

TUV HELLAS, NORD GROUP
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Η επαναπιστοποίηση της Μονάδας 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2017 χωρίς 

κανένα εύρημα.  

Οι στόχοι Ποιότητας που είχαν τεθεί για το 

2017 επιτεύχθηκαν πλήρως ενώ η 

ικανοποίηση ασθενών και φροντιστών 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

είναι πρωταρχική μέριμνα της Διοίκησης και 

όλου του έμψυχου δυναμικού της 

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».



Η ικανοποίηση ασθενών και φροντιστών αποτελεί κέντρο των 
προσπαθειών μας

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» έχει ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των ασθενών και των φροντιστών τους και όλο το έμψυχοδυναμικό της Μονάδας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η αγάπη, ηαναγνώριση του έργου της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» και η ευγνωμοσύνη που λαμβάνει όλο το προσωπικό της είναι μερικάαπό τα συναισθήματα που εκφράζονται προφορικά, αλλά και εγγράφως μέσω πολύ συγκινητικών επιστολών.
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Ενδεικτικά της ικανοποίησης ασθενών και φροντιστών και της προσπάθειας που γίνεται από τα μέλη της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» είναι τα εξής:
– Για όλο το 2017 εκφράστηκαν μόλις 5 παράπονα από ασθενείς για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα και ελήφθησαν μέτρα για να μην επαναληφθούν.
– 14 οικογένειες κεκοιμημένων ασθενών ζήτησαν αντί στεφάνων να δοθούν τα χρήματα για την ενίσχυση του έργου της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».

«Όταν δεν είχα καμιά ελπίδα για βοήθεια, όταν μπροστά μου 
έβλεπα το γκρεμό, ο Θεός έστειλε εσάς» 

«Το ευχαριστώ είναι λίγο. Ούτε εσείς οι ίδιοι καταλαβαίνετε 
πόσο καλό μας κάνετε»

«Όταν είστε εδώ νιώθω ασφάλεια»

«Χωρίς την ομάδα η μητέρα μου δε θα έφευγε με 
αξιοπρέπεια»



Απολογισμός Εκπαιδευτικού 

και Ερευνητικού Έργου



Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» προσπαθεί να επιτύχει τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει και μέσωτης συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.Το 2017 οργανώθηκαν 21 εκπαιδευτικές ευκαιρίες με εξωτερικούς και εσωτερικούς ομιλητές καιποικίλη θεματολογία, όπως θεωρητική εκπαίδευση στα βασικά συμπτώματα του καρκίνου και του
ALS και την αντιμετώπισής τους, κλινική εφαρμογή του εργαλείου εκτίμησης IPOS, βιοηθικά ζητήματα,ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων κ .α. τις οποίες παρακολούθησαν τα μέλη της ΔιεπιστημονικήςΟμάδας και οι νεοπροσληφθέντες λειτουργοί.Μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης αφορούσε την προετοιμασία για τη λειτουργία του Ξενώνα και τηνομαλή ένταξη του νέου προσωπικού:
• Διοργάνωση δύο ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων για τη διαχείριση Λοιμώξεων και Αποβλήτων μεεισηγητές από την TUV HELLAS, NORD GROUP με σκοπό να εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό τηςΜονάδας στα σημαντικά αυτά ζητήματα.
• Παρακολούθηση από όλο το προσωπικό της Μονάδας της εκπαίδευσης “Basic Life Support (BLS)
Provider” του European Resuscitation Council για την εκπαίδευση στην ΚαρδιοαναπνευστικήΑναζωογόνηση.

• Παρακολούθηση του 5ήμερου προγράμματος εξειδίκευσης “Palliative Care Master Class: Clinical
Excellence in Palliative Care” με διοργανωτή το HOSPICE Casa Sperantei από γιατρό της«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».

• Εκπαιδευτικό ταξίδι της Υπεύθυνης Ποιότητας στο HOSPICE Casa Sperantei για λήψη τεχνογνωσίας.
• Παρακολούθηση του σεμιναρίου “ISO 29990:2010 – Υπηρεσίες μάθησης για μη τυπική εκπαίδευσηκαι κατάρτιση – βασικές απαιτήσεις για τους παρόχους της υπηρεσίας” από την ΥπεύθυνηΠοιότητας.
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Εκπαίδευση ΦοιτητώνΗ εμφύσηση της ιδέας και των αρχών της Ανακουφιστικής Φροντίδας σελειτουργούς υγείας -επιπλέον της κοινότητας- αποτελεί βασική μέριμνα της«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».Σημαντική είναι για το λόγο αυτό η εκπαίδευση σε ζητήματα ΑνακουφιστικήςΦροντίδας φοιτητών όλων των σχετικών με την Α.Φ. ειδικοτήτων.Το 2017 δεκατέσσερις (14) φοιτητές πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στηΜονάδα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, έχοντας τη δυνατότητα ναζήσουν από κοντά και να εκπαιδευτούν στην παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας.Συγκεκριμένα, σε συνολικά 218 ημέρες προσφέρθηκαν 1.744 ώρες εκπαίδευσης σε:

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν αρκετές εκπαιδευτικέςεπισκέψεις από μαθητές σχολείων, κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά καιτμημάτων φοιτητών.
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ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚοινωνικοί Λειτουργοί 3 113 904Νοσηλευτές 8 90 720Εργοθεραπευτής 1 5 40Φυσικοθεραπευτής 1 5 40Ψυχολόγος 1 5 40ΣΥΝΟΛΟ 14 218 1.744



Πρόγραμμα Μετασχηματιστικής Ηγεσίας  
Transformational Leadership Programme

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΡΙΜΝΑ» και το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε το 2017 τη διοργάνωση του 
Προγράμματος Μετασχηματιστικής Ηγεσίας 
- Transformational Leadership Programme.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές που έχουν εμπειρία στη φροντίδα ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Έχει στόχο την ενδυνάμωση των νοσηλευτών Ανακουφιστικής Φροντίδας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας ασθενών με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και των οικογενειών τους.
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9ο Σεμινάριο «Βασικές Αρχές στην Ανακουφιστική Φροντίδα»

Τον Μάιο διοργανώθηκε για ένατη χρονιά από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» το διεπιστημονικό σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών για ζητήματα που άπτονται των βασικών αρχών της Ανακουφιστικής Φροντίδας. 
Οι συμμετέχοντες από όλες τις σχετικές ειδικότητες ανήλθαν στους 30, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία των σεμιναρίων. 
Βασική επιδίωξη της Μονάδας είναι μέσα από τα σεμινάρια αυτά να προσφέρει όραμα, εξειδικευμένη γνώση και συναισθηματική κινητοποίηση στην Ανακουφιστική Φροντίδα σε Λειτουργούς Υγείας και Πρόνοιας αλλά και σε νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους της. 
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Ημερίδα επικοινωνίας στο Αιγινήτειο

Με αφορμή τη συνεργασία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» με την Α΄ Νευρολογική κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου για ασθενείς με 
ALS, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με αντικείμενο τις δεξιότητες επικοινωνίας που πρέπει να έχουν οι λειτουργοί υγείας για να επιτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο τους.
Ομιλητές στην ημερίδα ήταν μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», όλων των βασικών ειδικοτήτων.
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Ερευνητικές εργασίες4  Ανακοινώσεις στο 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο της EAPC
 An Audit on the Adequacy of Pain Assessment Documentation, in Paper and 

Electronic Records of a Home Palliative Care Unit

 Other patients-groups: Home Palliative Care of Amyotrophic Lateral Sclerosis 
(ALS) in Greece: An Exploratory Analysis

 Non-cancer: Challenges of the Integration of Palliative Home Care for 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) in Greece 

 Do Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue Differ among Health Care 
Professionals in a Home Palliative Care Unit for cancer patients in Greece?
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Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις

• Προσκεκλημένη συμμετοχή στην 3η Επιστημονική Ογκολογική Συνάντηση  «Όταν η Mοριακή Bιολογία συναντά την Ανοσοθεραπεία. State of Art Θεραπείες» με την προεδρεία στο στρογγυλό τραπέζι «Υποστηρικτική θεραπεία» και την ομιλία 
“Α.Φ. ασθενών και υποστήριξη των φροντιστών”.

• Προσκεκλημένη ομιλία στην ημερίδα «Δομώντας την Α.Φ. ασθενών με καρκίνο στο τελικό στάδιο της νόσου» με τίτλο: “ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ: Μ.Α.Φ. «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ”
• Προσκεκλημένη ομιλία στην ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας με τίτλο “Κατ’ Οίκον Ανακουφιστική Φροντίδα: Η εμπειρία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»”.
• Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο “Ανακουφιστική Ιατρική Κατ’ Οίκον” στο Δ΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της  Ελληνικής Εταιρίας Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής.
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Συνεργασίες - Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρίες

• Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας, ΕΚΠΑ 
• Συμμετοχή στο Center for Advanced Palliative Care (CAPC)
• Μέλος της International Association of Hospice and Palliative Care
• Μέλος του Help the Hospices
• Μέλος του Worldwide Palliative Care Alliance
• Μέλος του European Association for Palliative Care
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Εκδηλώσεις
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Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» διοργάνωσε και συμμετείχε σε ποικίλες εκδηλώσεις το 2017, εξέχουσα θέση μεταξύ των οποίων είχαν τα εγκαίνια του Ξενώνα. Ενδεικτικά κάποιες από τις εκδηλώσεις για το 2017 είναι:
 Ετήσιο μνημόσυνο και κοπής της Βασιλόπιττας

 Συμμετοχή σε Αιμοδοσία σε συνεργασία με την Κοινότητα Νέων «Ορθόδοξη Μαθητεία» 
 Δωροαγορά Χριστουγέννων

 Επίσκεψη εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
 Θεατρικές παραστάσεις «Ο Γάμος του Καραχμέτη» για την οικονομική ενίσχυση της Μονάδας
 Συμπόσιο «Πίστης, Ελπίδας & Αγάπης» για την οικονομική ενίσχυση της Μονάδας
 Ενημερωτικές επισκέψεις σχολείων
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Συμπόσιο Πίστης, Ελπίδας & Αγάπης για την οικονομική ενίσχυση της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δεξαμενής του Κορωπίουδιοργανώθηκε από τους οινοπαραγωγούς του αμπελώνα Αττικής το πολιτιστικό δρώμενο «Συμπόσιο Πίστης, Ελπίδας & Αγάπης» για την υποστήριξη της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».      
Το εντυπωσιακό πολυθέαμα, που περιελάμβανε τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς συνδυασμένα με εικόνες και οινικά ντοκουμέντα, επιμελήθηκε και παρουσίασε ο οινολόγος κ. Δημήτρης Χατζηνικολάου.

49



«Ο Γάμος του Καραχμέτη» 
Θεατρικές παραστάσεις για την οικονομική ενίσχυση της 

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»

Με πρωτοβουλία της πολύ γνωστής και αγαπημένης ηθοποιού και σκηνοθέτιδος κας Όλιας Λαζαρίδου πραγματοποιήθηκαν επτά θεατρικές παραστάσεις του έργου «Ο Γάμος του 
Καραχμέτη», τα έσοδα των οποίων προσφέρθηκαν εξολοκλήρου για την ενίσχυση των σκοπών της 
«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».Το έργο, που είναι βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σκηνοθέτησε η κα Λαζαρίδου και πρωταγωνίστησαν οι ηθοποιοί Ιφιγένεια Γρίβα και Νικόλαος Χαλδαιάκης, ενώ τα σκηνικά δημιούργησε η Μαρία Χανιωτάκη και τα κοστούμια προσφέρθηκαν από το Λύκειο των Ελληνίδων Αθηνών.
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Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά

Πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά η Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», η οποία οργανώνεται με τη συνδρομή των εθελοντών της, με περισσότερους από 3.000 επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια της Δωροαγοράς, περισσότεροι από 400 επισκέπτες ξεναγήθηκαν στον Ξενώνα, λίγο πριν ξεκινήσει να λειτουργεί, και ενημερώθηκαν για την Ανακουφιστική Φροντίδα και το έργο της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
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Ο απολογισμός της Δωροαγοράς ήταν ιδιαίτερα θετικός, καθώς εκτός από την όμορφη, γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε και με το πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που ψυχαγώγησε τους επισκέπτες, την επικοινωνία και την ενημέρωση πλήθους επισκεπτών για το έργο της Μονάδας, τα έσοδα της Δωροαγοράς εξασφάλισαν τη 

λειτουργία του Ξενώνα για περίπου 1 μήνα.



Επίσκεψη εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Συνάντηση και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» με τους εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης είχε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.Στην συνάντηση παρευρέθηκαν o Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Π.Φιλίππου, οι Δήμαρχοι ΚρωπίαςΔ.Κιούσης, Λαυρεωτικής Δ.Λουκάς, Μαρκοπούλου Σ.Μεθενίτης, Παιανίας Σπ.Στάμου, Παλλήνης Αθ.Ζούτσος, Ραφήνας-Πικερμίου Ευαγγ.Μπουρνούς, Σπάτων-Αρτέμιδας Δ.Μάρκου, ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Στ.Γκίνηςκαι οι υπεύθυνοι θεμάτων Υγείας και Πρόνοιας των αντίστοιχων οργανισμών.
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Οι Πόροι μας

Το 2017 η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στηρίχτηκε οικονομικά για την κάλυψη των λειτουργικώνεξόδων της κατά κύριο λόγο σε δωρεές και χορηγίες φυσικών προσώπων,Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων κ.α. καθώς και σε έσοδα από εκδηλώσεις πουδιοργάνωσε. Με την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους εξασφάλισαν περίπου το
82% των εσόδων της Μονάδας για το 2017, ενώ σταθερά η Μητρόπολη Μεσογαίαςκαι Λαυρεωτικής βρέθηκε και αυτή τη χρονιά στο πλευρό της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»καλύπτοντας το υπόλοιπο 18%.
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Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ευχαριστεί τους μεγάλους χορηγούς του έργου της

• ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
• ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
• ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ
• Εθνική Τράπεζα
• Ευρωπαϊκή Πίστη 
• Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
• Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου
• Ίδρυμα Ελένης-Θεοδώρου-Βασιλείου Μπουγιούρη
• Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
• Κοινωφελές Ίδρυμα «Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΜΑΣ»
• Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
• Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ
• κα Ματαράγκα Μαρία
• Χουτόπουλος Βασίλειος
• κος Τσάκος Παναγιώτης
• Οικ. Μαρτίνου Αθανασίου και Μαρίνας
• Οικογένειες Τσερκέζογλου και Καστρισσιανάκη

• Οικ. Χατζηιωάννου Πόλυ και Σοφία
• Aenorasis

• ANGELAKOS HELLAS S.A.
• APIVITA

• Athens International Airport
• Citibank

• City Contact
• Elpen Α.Ε.
• Eurobank

• Korean Register
• OFC Α.Ε. 
• Oriflame

• PROTEUS LAUNDRY SERVICES
• SMART BATTERY.COM
• THE A.G. LEVENTIS FOUNDATION
• The Hellenic Initiative
• The Nordblom Family Foundation
• Ανώνυμοι Α.Μ.Μ., Α.Χ., Χ.Μ.
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Εγκαινίαση νέων συνεργειών 

Το 2017 ξεκίνησαν για πρώτη φορά συνέργειες με Εταιρίες και Ιδρύματα για τη στήριξη του έργου της Μονάδας.
Συγκεκριμένα:

– Το “The Hellenic Initiative” ανέλαβε την κάλυψη της ετήσιας μισθοδοσίας ενός Νοσηλευτή της Μονάδας.
– Η εταιρία SMART BATTERY.COM θα προσφέρει για τους σκοπούς της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» 0,5 € για κάθε πώληση μπαταρίας συγκεκριμένου τύπου που πωλείται.
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Εκπαιδευτικό Κέντρο & Βιοηθικοί προβληματισμοί
«Κέντρο Βιοηθικής & Βιοϊατρικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης»
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Στην προσπάθεια ανακούφισης του
αδελφού μας που υποφέρει
κανείς δεν είναι περιττός!



Θέλω να στηρίξω τους ασθενείς που δοκιμάζονται!
Θέλω να στηρίξω το έργο της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»!

Θέλω οι ασθενείς με καρκίνο και ALS που υποφέρουν και χρειάζονται ανακούφιση να συνεχίσουν να φροντίζονται δωρεάν από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Πως μπορώ να συμβάλω και εγώ στη φροντίδα τους;

Μπορείς να γίνεις εθελοντής και να 
διακονήσεις έμπρακτα τους ασθενείς! 

59

Μπορείς να κάνεις δωρεά σε χρήματα για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων της Μονάδας και των έργων 

ανάπτυξής της! 

087/558030-72

ΙΒΑΝ: GR3501100870000008755803072 
BIC: ETHNGRAA

28 300 200 200 2174

ΙΒΑΝ: GR5101402830283002002002174

BIC: CRBAGRAAXXX

0026.0334.87.0200557977

ΙΒΑΝ: GR4002603340000870200557977

BIC: ERBKGRAA

Μπορείς να γίνεις 
χορηγός, 
υλοποιώντας
το όραμα της 
Εταιρικής 
Κοινωνικής 
Ευθύνης!

Μπορείς να δώσεις αίμα στις τακτικές αιμοδοσίες της 
«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»!
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Αγ. Δημητρίου 23, 190 04 Σπάτα
(στον προαύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος Αναστάσεως του Χριστού)

Τηλ. 210 6635 955, Fax 210 6635 956
www.galilee.gr galilee@galilee.gr

«Ἀσθενὴς ἤμην καὶ ἐπεσκέψασθέ με» (Ματθ. κε΄ 43)
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