Η ΕΛΠΙΔΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» δημοπρατήθηκε το 2003 και περατώθηκε το 2008 από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αχαΐας.
Το κόστος ανοικοδόμησης καλύφθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Ε.), με τη συγχρηματοδότηση της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και τις χορηγίες επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, θεσμών και ευαίσθητων συμπολιτών μας εντός
και εκτός της χώρας.
Ανηγέρθη σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από την Κτηματική
Εταιρεία του Δημοσίου.
Ο εξοπλισμός καλύφθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Η έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος έγινε το Σεπτέμβριο του 2013.
Σήμερα με το σχέδιο «Καλλικράτης» τελεί υπό την εποπτεία και
τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Φιλοξενούνται ογκολογικοί
ασθενείς και οι συνοδοί
τους, των οποίων η μόνιμη
κατοικία βρίσκεται εκτός
της περιοχής των Πατρών.
Το Ίδρυμα λειτουργεί από
Δευτέρα έως Παρασκευή.
Διαθέτει 24 δωμάτια με
δυνατότητα φιλοξενίας
περίπου 45 ασθενών και
40 συνοδών.
Οι ασθενείς φιλοξενούνται
δωρεάν, ενώ οι συνοδοί
καταβάλλουν συμβολικά
δέκα ευρώ (10€) ημερησίως.
Για τη διαμονή στον Ξενώνα
είναι απαραίτητο οι
ασθενείς να φέρουν
παραπεμπτικό από τον
θεράποντα ιατρό, στο οποίο
αναγράφεται ο αναγκαίος
χρόνος παραμονής τους.
Με τη φιλοξενία στο
Ίδρυμα ελαχιστοποιείται η
ταλαιπωρία και το κόστος
μετακινήσεων των ασθενών, χωρίς να διακόπτεται
η θεραπεία τους.

Διαμονή - διανυκτέρευση και
πλήρης σίτιση των ασθενών
και των συνοδών τους.

Το Ίδρυμά μας έχει χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακό και πιλοτικό έργο
κοινωνικής δομής από αυτοδιοικητικό φορέα για όλη τη χώρα.

ΣΚΟΠΟΣ
Είναι η φιλοξενία και στήριξη
ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται
σε θεραπεία, εξετάσεις για διαγνωστική
προσέγγιση και παρακολούθηση σε
νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα της
περιοχής των Πατρών.

Παρουσία προσωπικού επί
24ώρου βάσεως.
Στήριξη από ψυχολόγο και
κοινωνική λειτουργό του
Ιδρύματος.
Στήριξη από ψυχοκοινωνικές
ομάδες και εθελοντές
επαγγελματίες ψυχικής
υγείας.
Οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων
και ομάδων δημιουργικής
απασχόλησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
του Ιδρύματος

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας

Ζωή Καζαντζή

Νεκτάριος Φαρμάκης

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα κοινωνικούς
φορείς και συλλόγους της πόλης μας
και της ευρύτερης περιφέρειας, καθώς
και επιχειρηματίες και ευαίσθητους
συμπολίτες μας, οι οποίοι ανάλογα
με τις δυνατότητές τους στηρίζουν το
Ίδρυμα (www.elpidapatras.gr).
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