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A daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyulása minden család számára nehéz lelki és 

anyagi terhet jelent. Az Etikus Adománygyűjtő Szervezet minősítéssel rendelkező Leukémiás 

Gyermekekért Alapítvány több évtizedes munkával bizonyította, hogy az adományokkal és adónk 

felajánlott 1 százalékával valóban hatékonyan tudunk segíteni. 

Az alapítvány fő célja, hogy Gyermekgyógyászati Intézettel szorosan egyeztetett módon, optimálisan 

támogathassa a Debreceni Egyetemen folyó leukémiás, daganatos és egyéb súlyos vérképzőszervi 

betegségben szenvedő gyerekek kezelését. 

Nagyon sokféle ponton lehet hatékonyan támogatni az ellátást. Az államilag finanszírozott vizsgálatok 

és a gyógykezelések esetében nem szükséges többlet-forrás bevonása, de vannak olyan pontjai az 

ellátásnak, ahol jól jön a segítség. Az ide bekerülő gyermekek tartós és a szervezetüket – testüket, 

lelkület – megterhelő gyógykezelést igényelnek. 

A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány abban különleges, hogy a kuratórium tagjai, az Alapítvány 

munkatársai az osztályon élik mindennapjaikat, a gyermekek között. Fontosnak tartják, hogy a beteg 

gyermekek és szüleik ne csak a magas színvonalú szakmai munkát, egyfajta „steril” gyógykezelést 

ismerjék és éljék meg. Oldott, barátságos, szeretetteljes környezetben könnyebb elviselni a betegség 

és a kezelés óhatatlan tehertételét. 

Ezért minden tőlük telhetőt megtesznek ennek a gyermek- és családbarát környezetnek, légkörnek a 

megteremtéséért. 

A kezelés alatt álló gyermekeknek a betegség és a kezelés hatására legyengül az immunrendszerük. Ez 

az állapot a gyermekek „tisztaszobájának” kialakítását igényli. A családok anyagi helyzete ritkán 

engedhet meg egy teljes felújítást otthon (nyílászárócsere, padlócsere, burkolás, tisztasági festés 

mosható festékkel, stb.). Az Alapítvány ebben is segítséget nyújt, a „tisztaszoba” kialakításának 

költségeit vállalják át az érintett családoktól. 

„Hálásak vagyunk minden felajánlásért, mellyel megkeresik Alapítványunkat. Igyekszünk hídként 

összekötni a ránk bízott adományokat azokkal, akik a leginkább rászorulnak. Tudjuk, hogy az emberek 

többsége számos szállal kötődik civil szervezetekhez, egy rokon, egy ismerős, a gyermeke óvodája, 

iskolája, munkahelye által. Emellett hirdetésekkel is igyekeznek az alapítványok felhívni munkájukra a 

figyelmet. Mi azt javasoljuk, keressenek olyan alapítványt, amely felé joggal táplálhatnak bizalmat, 

mert hiteles és átlátható működésük nyújt biztosítékot arra, hogy szakszerűen, hatékonyan és 

szeretettel támogatják azokat, akik valóban rászorulnak a segítségre.” 

 

 
 


