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Tο διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010 στον οργανισμό μας , 
προσήλθαν συνολικά 531 περιπτώσεις παιδιών που αντιμετώπιζαν 
προβλήματα υγείας. 
 
Από αυτές: 
• 400 (75%)  αφορούσαν ιδιωτική πρωτοβουλία  
• 131 ( 25 %) ήταν αποτέλεσμα παραπομπών από άλλους φορείς  
 
 
Γράφημα 1: Σχηματική ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου προσέλευσης των ιατρικών 
περιστατικών  
  

 
 
 
 
Οι κυριότερες παθήσεις που αναφέρθηκαν ήταν: 

 
• Νευρολογική        16% 
• Ογκολογική          11 % 
• Καρδιολογική         9% 
• Αιματολογική          7% 
• Ουρολογική            7% 
• Ορθοπεδική            5% 
• Οφθαλμολογική      4 % 
• Νεφρολογική           3% 
• Ακουολογική           2% 
• Άλλες παθήσεις    36% 

Υποσημείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμητική αποτύπωση των 
περιστατικών που χειρίστηκε ο Οργανισμός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία 
χειρισμού ή την πραγματική διάσταση τους.   
 



 
 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία αναλογία ανά είδος πάθησης 
 
 

 
 
 
 
Από το σύνολο των παραπάνω  ιατρικών περιστατικών τα : 
 
• 182 ( 34 %) αφορούσαν σε υποστηρικτική και συμβουλευτική σε 

διαδικαστικά θέματα, θέματα έκδοσης βιβλιαρίων υγείας κ. α  
• 158   (30 %) αφορούσαν σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη.  
• 62    (12 %) αφορούσαν στην οικονομική στήριξη για θέματα  μετάβασης 

παιδιών σε νοσηλευτικά κέντρα του εξωτερικού ή στην κάλυψη νοσηλίων 
σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.  

• 84     (16 %) ψυχολογική υποστήριξη. 
• 45   (8 %) αφορούσαν σε μηνιαίες μεταφορές παιδιών από επαρχιακές 

πόλεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Αθήνας για θεραπευτικούς σκοπούς. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποσημείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμητική αποτύπωση των 
περιστατικών που χειρίστηκε ο Οργανισμός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία 
χειρισμού ή την πραγματική διάσταση τους.   
 

 



 
 
 
Γράφημα  3: Ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου στήριξης των ιατρικών περιστατικών 
 

 
 
Από το σύνολο των 531 ιατρικών περιστατικών το Τμήμα Κοινωνικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των 531 (100 %) 
περιστατικών.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποσημείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμητική αποτύπωση των 
περιστατικών που χειρίστηκε ο Οργανισμός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία 
χειρισμού ή την πραγματική διάσταση τους.   
 



Υποσημείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμητική αποτύπωση των 
περιστατικών που χειρίστηκε ο Οργανισμός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία 
χειρισμού ή την πραγματική διάσταση τους.   
 

 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΤΟΣ  2010 
 

Αριθμός παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξυπηρετήθηκαν: 22 
 
Αριθμός επισκέψεων κατ’ οίκον: 49 

 
 
 
Φροντίδα στο Σπίτι για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας 

 
Μία νέα πολύ σημαντική δράση μας ξεκίνησε το 2010, το πρόγραμμα 
«ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ». 
Τη φετινή χρονιά ζητήθηκε η συνδρομή του Συλλόγου μας για 22 παιδιά με 
σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Συγκεκριμένα, ομάδα επαγγελματιών υγείας (Ιατρός Συλλόγου, νοσηλευτής, 
κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, και εθελοντές γιατροί) πραγματοποίησε 
49 επισκέψεις κατ’ οίκον, με κινητή ιατρική μονάδα του Συλλόγου, σε παιδιά 
που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και στην πλειοψηφία τους 
αδυνατούν να μετακινηθούν. Σε συνεργασία με τους Διευθυντές Κλινικών και 
υπό τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών, στόχος μας είναι η παροχή 
ολοκληρωμένης ιατρικής, νοσηλευτικής, κοινωνικής και ψυχολογικής 
φροντίδας και η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τα παιδιά και τις 
οικογένειες που υποστηρίζει ο Σύλλογος.  
 
Τα οφέλη είναι πολλαπλά, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι: 

• Βελτίωση συνθηκών φροντίδας των μικρών ασθενών στον οικείο χώρο 
του σπιτιού τους. 
• Υποστηρικτική βοήθεια στο οικογενειακό περιβάλλον. 
• Λιγότερη ταλαιπωρία για το παιδί και την οικογένεια από τις συχνές 
μετακινήσεις στο νοσοκομείο. 
• Διευκόλυνση του έργου των γιατρών και των νοσηλευτών που ζητούν 
την συνδρομή του Συλλόγου μας. 
• Αποσυμφόρηση και καλύτερη αξιοποίηση των νοσοκομειακών κλινών.  
• Μείωση κινδύνου προσβολής των παιδιών από ενδονοσοκομειακές  
λοιμώξεις.  
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