Το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία ιδρύθηκε το 1990 από γιατρούς, επιστήμονες,
νοσηλευτές, ψυχολόγους και μερικούς γονείς στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία,
λίγο μετά από την έναρξη της δημιουργίας της Παιδογκολογικής και Παιδοαιματολογικής Κλινικής. Από
την αρχή της λειτουργίας του αναγνωρίστηκε επίσημα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα.
Έθεσε από την αρχή το όραμα και τις βασικές
αξίες στις οποίες θα στήριζε το έργο του που
ήταν και παραμένουν οι εξής:
Πρώτον: Το κάθε παιδί που παρουσιάζει καρκίνο
ή λευχαιμία αξίζει, δικαιούται και επιβάλλεται να
έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και
ψυχοκοινωνική φροντίδα, ανεξάρτητα από την οικονομική ή κοινωνική του κατάσταση, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης ή εθνικότητα.
Δεύτερον: Οι απώλειες ζωής παιδιών εξαιτίας
καρκίνου ή λευχαιμίας σε παιδιά μπορούν να ελαχιστοποιηθούν χάρις στην έγκαιρη διάγνωση και
την χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας, που
πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μεθόδους, τα καλύτερα φάρμακα και τις καταλληλότερες άλλες θεραπείες, που τεκμηριωμένα και
με βάση αποδείξεις, συμβάλουν στην αύξηση
της επιβίωσης ή στην ίαση των παιδιών με
καρκίνο.

Είμαστε περήφανοι που βοηθήσαμε ουσιαστικά,
στην τιτάνια προσπάθεια που άρχισε στην Κύπρο
μας, το 1990 με τη δημιουργία της Παιδογκολογικής-Παιδοαιματολογικής Κλινικής. Συμβάλαμε με
κάθε τρόπο, σε όλους τους τομείς, σταθερά, εντατικά
και μακροχρόνια μέχρι σήμερα, με αγάπη και κατανόηση, συμπληρώνοντας το έργο του κράτους, και όχι
ως ομάδα πίεσης, για να γίνει πραγματικότητα, αυτό,
για το οποίο όλοι μαζί στην κοινωνία μας έχουμε πετύχει σήμερα, να έχουμε την ίαση του 75% έως 83%
των καρκινοπαθών ή λευχαιμικών παιδιών μας.
Το έργο του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ στα χρόνια που
πέρασαν κάλυψε όλους τους τομείς που χρειάζονται
για τη βελτίωση της περίθαλψης και φροντίδας των
παιδιών μας.
Θα αναφέρουμε σύντομα μόνο μερικά από αυτά τα
οποία έχει προσφέρει, όπως:
1. Ανέγερση και λειτουργία του Ξενώνα Ιδρύματος
ΕΛΠΙΔΑ, δίπλα από την Παιδογκολογική Κλινική.
Ο ξενώνας του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ, κτίστηκε σχεδόν
δίπλα από την Παιδογκολογική-Παιδοαιματολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
ΙΙΙ. Είναι ένα κοινωφελές πρωτοποριακό έργο συνεχούς προσφοράς, μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο,
το οποίο πραγματοποίησε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
ΕΛΠΙΔΑ για τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.
Άρχισε να λειτουργεί από το 1996 και προσφέρει
δωρεάν διαμονή στις οικογένειες των παιδιών, κατά
την διάρκεια της πολύμηνης θεραπείας τους στο
Νοσοκομείο. Οι οικογένειες των άρρωστων παιδιών, βρίσκουν κοντά μας ένα καταφύγιο διαμονής,
ξεκούρασης και αναζωογόνησης, που τις προστατεύει από πολλές ταλαιπωρίες κατά τη διάρκεια των
δύσκολων θεραπειών στις οποίες υποβάλλονται
τα παιδιά τους. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες μακροχρόνιας φιλοξενίας και άλλες
βοήθειες, στο παιδί με καρκίνο και λευχαιμία και την οικογένειά του. Πρόκειται για
ένα πανέμορφο έργο με μεγάλα δωμάτια
για τις οικογένειες, με 4 κλίνες που είναι
εφοδιασμένα με τους δικούς τους χώρους

υγιεινής. Υπάρχει μεγάλη κουζίνα, τραπεζαρία, χώροι
για παιχνίδια των παιδιών, μεγάλη αυλή και κήπος.
Εκτός από τα πιο πάνω το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ προσφέρει
επί συνεχούς βάσεως, κάθε μέρα στον Ξενώνα και τις
υπηρεσίες της Κοινωνικής Λειτουργού, την οποία εργοδοτεί εδώ και 15 χρόνια.
2. Εκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτών και επιστημόνων. Συνέβαλε και συμβάλλει στην εκπαίδευση γιατρών, νοσοκόμων και άλλων επαγγελματιών, που
αφοσιώνονται στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου, αποστέλλοντας τους στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
3. Διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων για επαγγελματίες της υγείας, για γονείς και για το ευρύτερο
κοινό. Έχει διοργανώσει και διοργανώνει διεθνή και
εκπαιδευτικά συνέδρια για τον παιδικό καρκίνο και
λευχαιμία στην Κύπρο.
4. Αγορά εξοπλισμού της Παιδογκολογικής Κλινικής προσφέροντας τα καλύτερα και πλέον σύγχρονα
μηχανήματα. Η συμβολή στον εξοπλισμό της Παιδογκολογικής κλινικής με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα ήταν και είναι μια διαχρονική δέσμευση του
Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλε τα
μέγιστα στην επίτευξη της ίασης του 75% έως 83% των
περιπτώσεων των καρκινοπαθών ή λευχαιμικών παιδιών μας.
5. Ανέγερση και εξοπλισμός των πρώτων εργαστηρίων μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Η ανέγερση
και ο εξοπλισμός στο Μακάριο νοσοκομείο των εργαστηρίων μεταμόσχευσης μυελού των οστών συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της πρώτης
μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην Κύπρο, που
έγινε από την Παιδογκολογική Κλινική το 1996.
6. Ανέγερση και εξοπλισμός των πρώτων εργαστηρίων λευχαιμίας. Η ανέγερση και ο εξοπλισμός με
υπερσύγχρονα μηχανήματα στο Μακάριο νοσοκομείο
των εργαστηρίων μελέτης μυελού των οστών για τις
λευχαιμίες και άλλους καρκίνους ήταν μια πρωτοποριακή ενέργεια που βοήθησε στην ορθή αντιμετώπιση
των περιπτώσεων των καρκινοπαθών και λευχαιμικών

παιδιών. Επίσης το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ εξόπλισε με τα
πλέον σύγχρονα μηχανήματα τα εργαστήρια κυτταρογενετικής στα οποία μελετώνται τα χρωμοσώματα
των λευχαιμιών.
7. Ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και γονιών
με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Το Ίδρυμα
ΕΛΠΙΔΑ παρέχει ηθική και ψυχολογική στήριξη στα
παιδιά που πάσχουν και στις οικογένειες τους μαζί με
την παράλληλη βοήθεια, που τους προσφέρει η κοινωνική λειτουργός του Ιδρύματος. Διοργάνωσε και
διατηρεί υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά,
έφηβους και νέους ενήλικες που ήσαν ασθενείς του
Παιδογκολογικού, έχουν αποθεραπευτεί και αντιμετωπίζουν τώρα τις προκλήσεις της ζωής. Με τη βοήθεια
ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού οι υπηρεσίες
αυτές επεκτάθηκαν και σήμερα υπάρχει πρόγραμμα
ψυχολογικής στήριξης και γονιών.
8. Πρόγραμμα θεραπευτικής ψυχαγωγίας στο
Barretstown της Ιρλανδίας. Κάθε χρόνο αποστέλλει
περίπου 10 έως 15 παιδιά στην Ιρλανδία για σκοπούς
θεραπευτικής ψυχαγωγίας στο διεθνές κέντρο που
ίδρυσε εκεί ο γνωστός ηθοποιός Paul Newman. Ο θεσμός αυτός άρχισε από το 1996 και πέτυχε τα μέγιστα
για την ενδυνάμωση της ψυχολογικής κατάστασης
των παιδιών και για την ισχυροποίηση του αισθήματος αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης τους.
9. Οικονομική στήριξη των οικογενειών κατά το δύσκολο Γολγοθά της τραυματικής εμπειρίας του καρκίνου στο παιδί τους. Παρέχει οικονομική βοήθεια
προς τις οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Επίσης αγωνίστηκε και πέτυχε το κράτος μας να αναγνωρίσει τις ιδιάζουσες ανάγκες του παιδιού με καρκίνο ή λευχαιμία και έτσι να χορηγεί σε κάθε παιδί ένα
σεβαστό επίδομα για όλη τη διάρκεια της θεραπείας
του.
Πιστεύουμε, ότι μπορούμε να προσφέρουμε και να
πετύχουμε περισσότερα στον πόλεμο κατά του παιδικού καρκίνου. Έχουμε κερδίσει μάχες, αλλά υπάρχει
ακόμη μεγάλο έργο, που μας περιμένει.

Ο στόχος μας είναι στο σύντομο μέλλον το κάθε παιδί να βγαίνει νικητής από τη σκληρή αυτή δοκιμασία
και ποτέ πια να επιτρέπουμε στον καρκίνο να κλέβει
τη ζωή, από οποιοδήποτε παιδί.
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ελπίδα» χρειάζεται τη βοήθεια όλων για να μπορέσει να συνεχίσει το πολυθεματικό και μακροχρόνιο έργο που επιτελείται προς
όφελος των παιδιών με καρκίνο και λευχαιμία.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ιδρύματος είναι:
Τράπεζα Κύπρου		

357013154665

Ελληνική Τράπεζα

121-01-041524-01

Κάθε εισφορά απαλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

Αγίου Παύλου 5, 2012 Στρόβολος
Τηλ. 22515354, Φαξ. 22514691
Τ.Θ. 26558, 1640 Λευκωσία, Κύπρος
Email: info@elpida-cy.org
Web site: www.elpida-cy.org

«Ελπίδα» και αγάπη
για παιδιά με καρκίνο
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