Με πίστη, ελπίδa
και αγάπη για ν άν ω
και φροντίδα για ιό ζωής
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«Η ευρεία επαφή μας με τον ανθρώπινο πόνο,
η ανάγκη ανακούφισης των ογκολογικών ασθενών,
η απουσία αντίστοιχων φορέων και η συναίσθησή μας
ότι το πρόβλημα των ασθενών είναι και δικό μας,
οδήγησαν στην απόφαση να δημιουργήσουμε
τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ».
Πυξίδα των προσπαθειών μας είναι ο άνθρωπος
που πάσχει. Σκοπός μας είναι να ανακουφίσουμε
τον πόνο, να αγκαλιάσουμε τη δυσκολία,
να μοιραστούμε το βάρος με τον ασθενή
και την οικογένειά του και να συμπαρασταθούμε
με κάθε δυνατό μέσο.
Ο ενθουσιασμός μας, η πίστη και η αγάπη
μάς επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι μπορούμε
να δημιουργήσουμε μια μικρή σπίθα,
τον πρώτο βασικό πυρήνα για να εκπληρώσουμε
το όραμά μας».
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Ξενώνας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
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Τι είναι η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
«Η Ανακουφιστική
Φροντίδα είναι
η Χριστιανική
απάντηση
στην ευθανασία»
Cicely Saunders

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» είναι Μη Κερδοσκοπικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που λειτουργεί υπό την αιγίδα
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής και διοικείται από επταμελές Συμβούλιο,
υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
κ. Νικολάου.
Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» απευθείνεται σε ασθενείς με καρκίνο και ασθενείς με νόσο του κινητικού
νευρώνα (ALS). Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, Κατ’ Οίκον και σε Κέντρο
Ημερήσιας Φρόντίδας και Απασχόλησης για ασθενείς που διαμένουν στην περιοχή της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής καθώς και στον Ξενώνα στον οποίο φροντίζονται
ασθενείς που διαμένουν στην περιοχή της ως άνω Ι. Μητροπόλεως και στο λεκανοπέδιο
Αττικής.
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 την περίοδο του
πένθους.
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Το Όραμά μας
Το όραμά όλων μας είναι να γίνει προσιτή η
Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα σε όλους
τους ασθενείς που τη χρειάζονται.
Προσδοκία μας είναι να βοηθήσουμε στη
δημιουργία και άλλων παρόμοιων Μονάδων
Ανακουφιστικής Φροντίδας σε περισσότερες
περιοχές της Αττικής, αλλά και σε όλη την
ελληνική επικράτεια.
Απώτερος στόχος μας είναι η επέκταση των
υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας, εκτός
από τους ογκολογικούς ασθενείς και τους
ασθενείς με ALS που φροντίζουμε σήμερα,
σε άλλες ομάδες ασθενών με απειλητική
για τη ζωή νόσο (χρόνια νεφροπάθεια,
καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια κ.λπ.).
Στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» εργαζόμαστε, προσφέρουμε,
αλλά κυρίως νιώθουμε ότι εμείς οι ίδιοι
πλουτίζουμε σε δύναμη, γνώση και κουράγιο.
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Η αγκαλιά της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» είναι πάντα ανοικτή σε κάθε ασθενή.

Οι στόχοι της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»
1. Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ως Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας
στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στους
πάσχοντες συνανθρώπους μας και στις οικογένειές τους είτε
με την (α) Κατ’ Οίκον Φροντίδα είτε (β) με το Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας και Απασχόλησης είτε (γ) με το Αρχονταρίκι (δ) με
τον πρώτο στην Ελλάδα Πρότυπο Ξενώνα Ανακουφιστικής
Φροντίδας και (ε) με τη Στήριξη Πενθούντων.
2. Με όπλα την εξειδικευμένη γνώση και την μακρόχρονη
εμπειρία φιλοδοξεί να βοηθήσει τρίτους για τη δημιουργία
άλλων παρόμοιων Μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας σε
όλη την Ελλάδα.
3. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Ανακουφιστική
Φροντίδα νέων λειτουργών υγείας που θα προάγουν τη
φιλοσοφία της στους χώρους εργασίας τους.
4. Η συνεργασία με άλλα Διεθνή Κέντρα Ανακουφιστικής
Φροντίδας για την συνεχή αναβάθμιση των επιστημονικών
μεθόδων για την ανακούφιση του πόνου και των άλλων
συμπτωμάτων, καθώς και την επιστημονική εξέλιξη του
προσωπικού.
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Τι προσφέρει η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
1. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η προσφορά υπηρεσιών Κατ’ Οίκον λειτουργεί από τον Μάρτιο
του 2010 και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 150 ασθενείς. Οι ειδικά
εκπαιδευμένοι γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής και ιερείς,
σε συνεργασία με μία ομάδα Εθελοντών, επισκέπτονται βάσει
προγράμματος, αλλά και έκτακτα, τα σπίτια των ασθενών,
όπου παρέχουν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, όπως
αξιολόγηση και αντιμετώπιση συμπτωμάτων, φροντίδα
τραυμάτων, αιμοληψίες, φυσιοθεραπεία και εκπαίδευση στη
σωματική υγιεινή. Παράλληλα προσφέρεται ψυχολογική,
κοινωνική και πνευματική υποστήριξη στον ασθενή και την
οικογένειά του.
2. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Από το Νοέμβριο του 2011 άρχισε η λειτουργία του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης, όπου συνδυάζεται
η Ανακουφιστική Φροντίδα με δημιουργική απασχόληση των
ασθενών.
Στον χώρο αυτό μπορεί κανείς να περάσει ευχάριστα
κάποιες ώρες γνωρίζοντας άλλους ασθενείς και Εθελοντές
της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», οι οποίοι διοργανώνουν και υλοποιούν
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Έτοιμοι για την Κατ’ Οίκον φροντίδα.

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, λογοτεχνικές παρουσιάσεις,
εκδρομές κ.λπ.
Το πρόγραμμα της Ημερήσιας Φροντίδας προσφέρεται
αποκλειστικά στο Κέντρο ή ταυτόχρονα με Κατ’ Οίκον
επισκέψεις. Στην έδρα της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», στα Σπάτα, υπάρχει
επίσης ένα πλήρως εξοπλισμένο εξεταστήριο για ιατρική και
νοσηλευτική διάγνωση και παρέμβαση.
Στους χώρους αυτούς γίνεται αξιολόγηση και αντιμετώπιση
συμπτωμάτων, φροντίδα τραυμάτων, συνταγογράφηση.
Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα για ιδιωτική συνεδρία
με κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο ή ιερέα για την

Τι προσφέρει η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) με στόχο τη
διαχείριση των δύσκολων συμπτωμάτων και προβλημάτων
τους, καθώς και την υποστήριξη της οικογένειας.
Η διαδικασία εισαγωγής στον Ξενώνα περιλαμβάνει Αίτηση
Ένταξης, υποβολή εγγράφων που πιστοποιούν τη νόσο,
αξιολόγηση από Επιστημονική Επιτροπή και καθορισμό
πληρεξουσίου εκ μέρους του ασθενούς.

Δραστηριότητες στο ΚΗΦΑ.

ψυχοκοινωνική και πνευματική συμπαράσταση των ασθενών
και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια της φροντίδας και
στο πένθος.
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»
οι ασθενείς μπορούν να προβούν σε ειδικές υδροθεραπείες
και μαλάξεις που βοηθούν στην αποκατάσταση και τη
χαλάρωση του ασθενούς.
3. ΞΕΝΩΝΑΣ
Ο Ξενώνας, δυναμικότητας 9 κλινών φιλοξενεί, για διάρκεια
2 εβδομάδων κατά μέσο όρο ογκολογικούς ασθενείς και

4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ
Η Υπηρεσία Στήριξης Πενθούντων της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» αποτελεί
συνέχεια της παρεχόμενης Ανακουφιστικής Φροντίδας.
Μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων εθελοντών προσφέρει σε
όσους το επιθυμούν ενημέρωση, συμβουλευτική και στήριξη
στο πένθος, υπό εχεμύθεια. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν
και συνοψίζονται:
• στη δυνατότητα να μιλήσετε, προσωπικά ή τηλεφωνικά με
κάποιο εκπαιδευμένο εθελοντή.
• στην πληροφόρηση για διάφορες πτυχές του πένθους και
για τρόπους και πηγές στήριξης.
• στην πρόσβαση σε ιερέα για επικοινωνία και πνευματική
στήριξη.
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Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας
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Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας
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Οι εργαζόμενοι
της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»
Οι υπηρεσίες προσφέρονται από Ομάδα
εξειδικευμένων λειτουργών υγείας
που περιλαμβάνει ιατρούς, νοσηλευτές,
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο,
φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ιερέα
και υποστηρίζεται από Διοικητική Ομάδα
και Εθελοντές.
Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» επενδύει στο προσωπικό της,
το οποίο διαρκώς αυξάνεται, και χαίρεται
την ενεργό συμμετοχή του στο έργο
που επιτελείται.
Στόχος της Μονάδας είναι
η ικανοποίηση, η διαρκής εκπαίδευση
και επαγγελματική εξέλιξη και
η προστασία των εργαζομένων της
από την συναισθηματική και ψυχολογική
κόπωση.
Παρά τη δυσκολία του έργου,
η ικανοποίηση των εργαζομένων
της Μονάδας παραμένει σε υψηλά επίπεδα
και επιβεβαιώνεται σε ετήσιες αξιολογήσεις.
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Δρ. Αλίκη Τσερκέζογλου,
Διευθύντρια «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», Γυναικολόγος - Ογκολόγος,
Διπλωματούχος Ανακουφιστικής Ιατρικής,
Πανεπιστημίου Cardiff Ουαλίας

Εκπαιδευτική &
Ερευνητική Δράση
Η Ανακουφιστική
Φροντίδα δεν λέει ποτέ:
«Λυπούμαστε,
δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα για σας»
Στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» θεωρούμε ότι η βασική
και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για την
προσφορά συνεχώς αναβαθμιζόμενης και
ποιοτικής Ανακουφιστικής Φροντίδας.

(β) Επισκέψεις εκπαιδευομένων ιατρών
και νοσηλευτών στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και
ανάλυση του έργου στους φοιτητές.
(γ) Ημερίδες θεμάτων της Ανακουφιστικής
Φροντίδας.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας
διοργανώνουμε:

(δ) Εκπαίδευση εθελοντών.

(α) Ετήσια Σεμινάρια βασικής εκπαίδευσης
στην Ανακουφιστική Φροντίδα για
λειτουργούς υγείας.

(ε) Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» για την ποιοτική
αναβάθμιση και εξέλιξή του.

Παράλληλα με την εκπαίδευση αναπτύσσεται
και το ερευνητικό έργο της μονάδας. Οι
λειτουργοί υγείας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» έχουν
συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
σχετικά με την Ανακουφιστική Φροντίδα,
έχουν παρουσιάσει ανακοινώσεις και έχουν
εκπονήσει κλινικές μελέτες με θέματα όπως
την αναγνώριση αναγκών και προβλημάτων
των ασθενών και την αξιολόγηση της
ικανοποίησης των φροντιστών από την
παρεχόμενη φροντίδα.
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«ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
και Εθελοντισμός
Οι Εθελοντές είναι σημαντικοί συνεργάτες
της Μονάδας Ανακουφιστικής
Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Πάνω από 150
Εθελοντές έχουν ειδικά εκπαιδευτεί και
συνεπικουρούν στο έργο της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Η συμμετοχή των Εθελοντών είναι
απαραίτητη για την εξασφάλιση της
ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών
και των οικογενειών τους, καθώς και
για την υλοποίηση του οράματος της
«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Από τους υπάρχοντες Εθελοντές μας,
ορισμένοι αποφάσισαν να προσφέρουν
έχοντας βιώσει κάποια προσωπική
εμπειρία, η οποία τους ευαισθητοποίησε
ως προς τις ειδικές ανάγκες των ασθενών
με καρκίνο ή των πασχόντων από άλλες
απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.
Όλοι πάντως έχουν τη διάθεση να
συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν, όσο
περνά από το χέρι τους, συνανθρώπους
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που διέρχονται μία οδυνηρή φάση της ζωής
τους.
Η καλή διάθεση βοηθάει, ωστόσο δεν
επαρκεί. Χρειάζεται κι ένα φρόνημα
μαθητείας, να είναι δηλαδή ο εθελοντής
ανοιχτός στο να μαθαίνει όλο και
περισσότερα για τις ιδιαιτερότητες που
κρύβει αυτή η κρίσιμη περίοδος της
ζωής των πασχόντων. Παράλληλα, είναι
απαραίτητο ο εθελοντής να κατανοεί
και να αποδέχεται το πνεύμα της
Ανακουφιστικής Φροντίδας, σύμφωνα
με τις αρχές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ». Σε αυτό
βοηθάει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της

Μονάδας, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθούν ανελλειπώς.
Ο Εθελοντισμός στην Ανακουφιστική
Φροντίδα προσφέρει μεγάλη συναισθηματική
ανταπόδοση. Δεν θα ήταν υπερβολή να
πούμε ότι οι Eθελοντές νιώθουν ότι παίρνουν
περισσότερα από όσα προσφέρουν!
Οι δραστηριότητες των Εθελοντών
περιλαμβάνουν συντροφιά στο σπίτι,
συνοδεία στο Νοσοκομείο, δημιουργική
απασχόληση, διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων
(π.χ. συνταγογράφηση, επιδόματα),
συντονισμός-υποστήριξη εκδηλώσεων,
στήριξη πενθούντων κ.λπ.

Διασύνδεση με την Κοινότητα-Αρχονταρίκι
Τον Σεπτέμβρη του 2015 ξεκίνησε πιλοτικά
το «Αρχονταρίκι της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Στόχος του είναι: Να γίνει ένα άνοιγμα στις
τοπικές κοινωνίες, ώστε να γνωρίσουν
τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και να δημιουργηθεί
μια σχέση μαζί της.
Να νιώθουν οι τοπικές κοινωνίες
ότι τους ανήκουμε και μας ανήκουν.
Να καταλάβει ο κόσμος τι είναι
η Ανακουφιστική Φροντίδα.
Να δοθεί η ευκαιρία να γίνουν ανοικτές
συζητήσεις για θέματα γύρω από την
ασθένεια, τη ζωή και το θάνατο, σπάζοντας
τις προκαταλήψεις.
Να συνδυάζεται η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
με τη ζωή και την ποιότητα ζωής.
Και όλα αυτά μέσα σε μια ευχάριστη,
φιλική ατμόσφαιρα, με μουσικά, θεατρικά
δρώμενα, σπιτικά κεράσματα και άλλες
εκπλήξεις!
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Πρωτόκολλα Συνεργασίας - Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς
Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Συμμετοχή στο Center for Advanced
Palliative Care (CAPC)

Μέλος της International Association of
Hospice and Palliative Care
ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ

Α’ Νευρολογική Κλινική
«ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»

Μέλος του Help the Hospices

401

Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Αθηνών

Μέλος του Worldwide Palliative Care
Alliance

Μέλος του European Association for
Palliative Care
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Αδελφοποιήσεις
Τον Μάιο 2016 η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
αδελφοποιήθηκε με τα Ιδρύματα Hospice
Casa Sperantei από το Brasov της Ρουμανίας
και το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας
«Αροδαφνούσα» του Αντικαρκινικού
Συνδέσμου Κύπρου.
Σκοπός της αδελφοποίησης είναι η
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας
σε θέματα νομοθεσίας και διασφάλισης
ποιότητας, καθώς επίσης η χάραξη πολιτικών
ενημέρωσης του κοινού, η υλοποίηση από
κοινού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και η
εκπόνηση κλινικής έρευνας.

MAKING EVERY MOMENT COUNT
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Μελλοντική Προοπτική

Η δημιουργία Δομής για
τη φροντίδα ασθενών με χρόνιες
παθήσεις, όπως ογκολογικών
ασθενών και ασθενών με νόσο
του κινητικού νευρώνα (ALS)
σε μακρυπρόθεσμη βάση.
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Μελλοντική Προοπτική

Η δημιουργία Κέντρου Βιοηθικής
και Βιοϊατρικής Εκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης που θα στεγάσει,
μεταξύ άλλων, τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες
της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
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Ευγνώμονες Ευχαριστίες
στους Χορηγούς του Ξενώνα μας
Στάλλω
Χατζηωάννου

Βασίλειος
Χουτόπουλος
Νάντια
Καλογρίδου

The Nordblom
Family Foundation

Αθανάσιος
Μαρτίνος

Οικογένεια
Καστρισιανάκη

Χ.Μ.

Μαρία
Ματαράγκα
Α.Χ.
Οικογένεια
Τσερκέζογλου

Α.Μ.Μ.

ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Εγκάρδιες ευχαριστίες στους εκατοντάδες επώνυμους και ανώνυμους που στηρίζουν την «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
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Θέλω να στηρίξω τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
• Πρώτα ελάτε να δείτε το έργο της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
• Σας περιμένουμε όλους.
• Μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά!
• Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο
και την Ομάδα της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» σας περιμένουμε για να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δώσουμε πνοή και συνέχεια
στο έργο της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».

Πως μπορώ να βοηθήσω;
• Έλα να γίνεις εθελοντής.
• Έλα στα πλαίσια της Κοινωνικής Ευθύνης να προσφέρεις κάτι σ’ αυτό το σκοπό.
• Ως Ίδρυμα, ως Εταιρεία ή και ως άτομα ας προσφέρουμε μιά οικονομική αρωγή για τα λειτουργικά έξοδα της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».

Θέλω να προσφέρω
• Στείλε τη προσφορά σου σε χρήματα (μικρή ή μεγάλη) για βοήθεια της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
• Υιοθέτησε τη μισθοδοσία ενός ή περισσοτέρων νοσηλευτών/ιατρών για κάποιο χρονικό διάστημα.
• Ανάλαβε υπηρεσίες του Ξενώνα (π.χ. καθαρισμοί, υγειονομική απολύμανση, ρουχισμός κλπ).
• Ανάλαβε τα έξοδα μετακινήσεως νοσηλευτών για την Κατ΄Οίκον Φροντίδα.
• Έλα μαζί να χαρούμε την προσφορά αγάπης!
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«Μόνοι μας δεν επαρκούμε ίσως ούτε και για τα μικρά,
όλοι μαζί μπορούμε και τα μικρά και τα μεγάλα»

Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη είναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ:

087/558030-72
(ΙΒΑΝ: GR3501100870000008755803072, BIC: ETHNGRAA)

ALPHA BANK: 28 300 200 200 2174
(ΙΒΑΝ: GR5101402830283002002002174, BIC: CRBAGRAAXXX)

EUROBANK:
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0026.0334.87.0200557977
(IBAN: GR4002603340000870200557977, BIC: ERBKGRAA)

Αγ. Δημητρίου 23, Σπάτα 19004
(εντός προαυλίου Ι.Π. Αναστάσεως Χριστού)
Τηλ.: 210 663 5955, 210 663 2579
email: galilee@galilee.gr
www.galilee.gr

