
Αναζήτησε τη Λάμψη
στα μάτια τους

Με την αγορά κάθε 
προϊόντος από τη Molho 
Group και των εξουσιο-
δοτημένων συνεργατών 
της σε όλη την Ελλάδα, 
συμμετέχεις και εσύ 
ενεργά στις προσπά-
θειες του συλλόγου 
Λάμψη για την ενίσχυση 
του Παιδοογκολογικού 
Τμήματος της Β’ Παι-
διατρικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

60 Χρόνια 
M o l h o  G r o u p



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ποιοί είμαστε
Η λάμψη ιδρύθηκε το 1987 (απόφαση 1364/1987 του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) από γονείς παιδιών προ-
σβεβλημένων από κακοήθες νόσημα. Τα παιδιά αυτά 
νοσηλεύονται στα δύο Παιδοογκολογικά Τμήματα της 
πόλης που λειτουργούν στο Ιπποκράτειο & το ΑΧΕΠΑ 
και προέρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι Σκοποί του Συλλόγου μας είναι:
•  η ενίσχυση των Κλινικών με την προμήθεια ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλι-

σμού. Ο εξοπλισμός αυτός είναι εξαιρετικά δαπανηρός και απαραίτητος λόγω 
της φύσης των παθήσεων των παιδιών που απαιτεί μακροχρόνια και επαναλαμ-
βανόμενη παραμονή στο νοσοκομείο.

•  η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και κοινωνικής συμπαράστασης στις οικογένειες 
των πασχόντων παιδιών

•  η παροχή οικονομικής βοήθειας στις άπορες οικογένειες των παιδιών που νο-
σούν

•  η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τον 
αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου.

Τακτικά μέλη της Λάμψης είναι όλοι οι γονείς των παιδιών που πάσχουν από νεο-
πλασματικές παθήσεις και τα παιδιά που έπασχαν μετά την ενηλικίωση τους.

Αρωγά μέλη της Λάμψης μπορούν να γίνουν όλοι οι φίλοι και φίλες που συνειδη-
τοποιούν την ανάγκη να συμβάλουν με την υλική υποστήριξη ή την εθελοντική προ-
σφορά εργασίας για την επιτυχία των στόχων της Λάμψης.

Στη βόρεια Ελλάδα υπάρχει η υποδομή (2 τμήματα Παιδιατρικής Ογκολογίας - Αιμα-
τολογίας στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ αντίστοιχα ) και ειδικοί γιατροί για 
την αντιμετώπιση των νεοπλασματικών ασθενειών της παιδικής ηλικίας αλλά δεν αρ-
κούν. Οι γιατροί είναι λίγοι, οι νοσηλευτές που σημειωτέων χρειάζονται και περαιτέρω 
εξειδίκευση, ακόμα λιγότεροι. Οι αναγκαίοι χώροι ανεπαρκείς και η χρηματοδότηση πε-
ριορισμένη. Χρειάζονται να γίνουν γενναίες επιχορηγήσεις στα δύο τμήματα Παιδικής 
Ογκολογίας - Αιματολογίας, και να θεσμοθετηθεί η αυτόνομη λειτουργία τους. Η Λάμψη 
απευθύνεται στους φίλους, τους δωρητές και τα αρωγά μέλη της για να καλύψουμε ότι 
είναι δυνατόν από τις μέσες ανάγκες των δύο τμημάτων αλλά και να γίνουν γνωστά 
προς κάθε κατεύθυνση τα προβλήματα που δημιουργούνται.

Η ΛΑΜΨΗ
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