Πασχαλινές Λαμπάδες 2019
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Το Πάσχα πλησιάζει και οι εθελοντές του Παγκύπριου Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου “ΖΩΗ”, ετοίμασαν πασχαλινές
λαμπάδες προς πώληση. Όλα τα χρήματα που θα μαζευτούν, θα διατεθούν προς βοήθεια των ασθενών που πάσχουν
από λευχαιμία και άλλες αιματολογικές ασθένειες.
Ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμός “ΖΩΗ” είναι μη κερδοσκοπικός, φιλανθρωπικός οργανισμός και ιδρύθηκε
το 2002 με σκοπό την παροχή οικονομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής βοήθειας σε πάσχοντες συνανθρώπους μας
από λευχαιμία και άλλα αιματολογικά νοσήματα καθώς επίσης και στις οικογένειες τους.
Οι λαμπάδες είναι όλες φτιαγμένες με αγάπη από τους εθελοντές και διαθέτονται σε μεγάλη γκάμα προς € 3 η μία.
Είναι για όλες τις ηλικίες και φέρουν το λογότυπο του συνδέσμου.
Παρακαλώ, όποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει, μπορεί να συμπληρώσει τη λίστα που βρίσκεται στο τέλος, μαζί με
τους κωδικούς και τη ποσότητα που επιθυμεί, επικοινωνώντας είτε με τον σύνδεσμο στο τηλέφωνο 22342080, στο
Φαξ: 22335363, στο zoe@antileukemia-zoe.org.cy ή απαντώντας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυτού του
μηνύματος .
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Έργα του Παγκύπριου Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου “ΖΩΗ”-17 χρόνια προσφοράς:
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Βοηθά και στηρίζει οικονομικά ,ψυχολογικά και κοινωνικά τους ασθενείς μέλη, είτε αυτοί υποβάλλονται
σε θεραπείες στην Κύπρο είτε μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να υποβληθούν σε μεταμοσχεύσεις μυελού
των οστών καθώς και για διάφορες ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες.
Προσέλαβε και μίσθωσε (Εκτελεστική Διευθύντρια), Ψυχολόγο Υγείας, Λειτουργό Τμήματος Κοινωνικής
Στήριξης και Γραμματέα.
Με τη στενή συνεργασία των Διευθυντών των αιματολογικών κλινικών Λευκωσίας και Λεμεσού, ο
Σύνδεσμος καλύπτει τις ανάγκες των αιματολογικών θαλάμων, όπως ιατρικός εξοπλισμός, εξοπλισμός
θαλάμων σε ηλεκτρονικά κρεβάτια, τηλεοράσεις, έπιπλα, γραφειακό εξοπλισμό, υπηρεσίες διαδικτύου
και πολλά άλλα.
Διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις από διακεκριμένους ιατρούς από την Κύπρο και το
εξωτερικό (Δρ. Nagler, Δρ. Kiel, Δρ. Π. Κοτταρίδης, Δρ. Χαραλαμπία Κυριάκου, Δρ. Καρακάσης, Δρ.
Μπαλταδάκης κ.α.), για ενημέρωση και διαφώτιση των ασθενών αλλά και του κοινού.
Οργανώνει εξετάσεις των ασθενών από διάσημους ιατρούς του εξωτερικού, οι οποίοι μερικές φορές
συνεργάζονται με τους θεράποντες ιατρούς της Κύπρου για τη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία των
ασθενών.
Επιμορφώνει ιατρούς, νοσηλευτές ή επιστήμονες με την παρακολούθηση σεμιναρίων στην Κύπρο και
στο εξωτερικό.
Ανέγερση και λειτουργία του ξενώνα του Παγκύπριου Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου “ΖΩΗ”, με δωρεάν
προσφορά υπηρεσιών και κάλυψη των αναγκών των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται στο Γ.Ν.
Λευκωσίας αλλά και των οικείων τους, οι οποίοι προέρχονται από άλλες επαρχίες. Επίσης ο ξενώνας, ο
οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένος διατίθεται και σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα όταν ζητηθεί και είναι
διαθέσιμος.
Μέλη και εθελοντές του Συνδέσμου επισκέπτονται τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις αιματολογικές
κλινικές της Κύπρου και του εξωτερικού, προσφέροντας τους ηθική αλλά και κοινωνική στήριξη. Η
αντιπροσωπεία καταγράφει τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προχωρεί όσο
καλύτερα μπορεί στην επίλυση τους.
Διοργανώνει κάθε χρόνο εκδρομές στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την ψυχαγωγία των ασθενώνμελών του.
Καθημερινή δωρεάν Υπηρεσία “Ροφήματος” ,για υποστήριξη τόσο των ασθενών που περιμένουν να
εξετασθούν στα εξωτερικά ιατρεία των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού όσο και σε αυτών
που υποβάλλονται σε θεραπείες ημέρας.
Όλα αυτά και πολλά άλλα στηρίζονται στην αφιλοκερδή δράση των μελών του Δ.Σ., των επαρχιακών
επιτροπών, στα μέλη και στους φίλους εθελοντές, οι οποίοι πλαισιώνουν τις δράσεις του συνδέσμου για
την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου http://www.antileukemia-zoe.org.cy.
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