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A Gyermekrák Alapítvány 
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet Hírlevele

Tízmillió forintért vásároltunk ultrahangos készüléket
Ultrahangos készülék megvásárlását kérte Alapítványunktól

a szombathelyi Markusovszky Kórház. A rákos gyermekek diag-
nosztikájához is használt egyik mûszer igen csak elavult volt a
kórházban, 16 évig használták! A nélkülözhetetlen vizsgálatok
pontos diagnosztikai megállapításához Alapítványunk megvá-
sárolta a legmodernebb ultrahangos készüléket, mellyel már
kezdeti stádiumban is észreveszi az orvos az esetleges elvál-
tozásokat, így a gyermekeknél a fejlõdési variációk, anomáliák
felismerése, a gyermekkori vesedaganat, a Wilms-tumor diag-
nosztizálásához is alkalmas UH-készülékkel dolgozhatnak az
orvosok. A kezelések utánkövetéséhez is fontos. A készülék
nagy segítség a Markusovszky Kórháznak.

Alapítványunk megalakulása óta küzd, hogy a Magyar-
országon megbetegett rákos gyermekeknek ugyanolyan esé-
lyeik legyenek a gyógyulásra, mint nyugat-európai szomszé-
dainknak. Mind a mai napig egyetlen egészségügyi
intézmény kérését sem utasítottuk vissza. Tudjuk, hogy az
egészségügy nehéz anyagi helyzete komoly problémákat
jelent a kórházaknak és az ott dolgozó orvosoknak. Ezen
problémákat felismerve az Alapítvány Kuratóriuma minden
esetben soron kívül azonnal dönt a kérések pozitív elbírálásá-
ban. Reméljük, hogy a pontos diagnózisokkal a korai stádium-
ban felismert betegségeket hatékonyabban tudják majd gyó-
gyítani.
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Az Alapítványt 1997. december 30-án
jegyezte be a bíróság.

1998, január elsejével, a Fõvárosi Bíró-
ság, a Legfõbb Ügyészség jóváhagyásával,
Magyarországon elsõként kiemelkedõen
közhasznú szervezetté nyilvánította.

Ennek megfelelõen közhasznú tevé-
kenységünk során olyan feladatokat látunk
el, amelyrõl más állami szervnek, vagy ön-
kormányzatnak kellene gondoskodnia.
Több fõvárosi és vidéki önkormányzattal
kötöttünk együttmûködési megállapodást,
hogy segítsük munkájukat.

Sajnos Magyarországon évente több
mint 300 újonnan megbetegedett gyer-
meknél diagnosztizálnak rákot.

Alapítványunk több esetben nyújtott
anyagi támogatást a betegeskedõ egész-
ségügynek is.

Fõ célkitûzésünk egy példaértékû gyó-
gyítócentrum felépítése, ahol 300 ágyon
gyógyítanák a rákos gyermekbetegeket, a
diagnózistól kezdve a fenntartó kezelésig.
Magasan képzett orvosok, szakápolók és
szociális dolgozók biztosítanák a gyer-
mekek nyugat-európai szintû gyógyítását.    

A centrum megvalósításával kapcsolat-
ban a Fõvárosi Önkormányzat Egészség-
ügyi Bizottsága kikérte a szakemberek vé-
leményét, melynek eredményeként támo-
gatta a gyógyító központ megvalósítását
(248/1998./11.23./sz. határozat).

A kórház felépítéséig komoly erõfeszí-
téseket teszünk annak érdekében, hogy
segítsünk a rászorulókon. Rendszeres
anyagi támogatást biztosítunk a hozzánk
forduló betegek hozzátartozóinak, gyógy-
szereket, vitaminokat, táplálékkiegészítõ-
ket adunk a beteg gyermekeknek.

Több millió forinttal támogatjuk azon
egészségügyi intézményeket, amelyek
mûszer vagy egyéb orvosi diagnosztikai
eszköz megvásárlását kérik tõlünk. 

Egy-egy családnak juttatott adomá-
nyunk értéke több tízezer forint havonta.
Az általunk támogatott betegek száma
napról napra változik, de összességében
folyamatosan több mint 500 gyermek
támogatásáról gondoskodunk.

A beteg gyermek orvosi javaslatra szük-
séges hipertermiás kezelését anyagilag
támogatjuk.

Támogatási szerzõdést írtunk alá
Románia egészségügyi miniszterével, az
ott megbetegedett és Magyarországon

gyógykezelt rákos gyermekek megsegí-
tésére. 

Betegjogi esetekben jogi tanácsadást
finanszírozunk.

Nemzetközi orvosi szakkonzíliumokat
támogatunk anyagilag. Tanácsadóinkon
keresztül segítséget nyújtunk a szakem-
berek kiválasztásában.

Ingyenesen hozzáférhetõ tájékoztató
füzetsorozatunk és havonta megjelenõ
Kór-Lap címû hírlevelünk segíti a betegeket
és hozzátartozóikat.

Egyetlen kérést sem utasítunk el!

Alapítványunk mind a mai napig
egyetlen hozzánk forduló rászoruló beteg
kérését sem utasította vissza. Több tízmillió
forint anyagi támogatást nyújtottunk a

segítséget kérõknek. Célkitûzéseinkkel
egyetért szinte az egész magyar média,
megszámlálhatatlan újságcikk, televízió- és
rádióriport segített abban, hogy Alapítvá-
nyunk megkérdõjelezhetetlen fontos cél-
jait megismerjék határainkon innen és túl.
Alapítványunkat támogatják mûvészek, po-
litikai és közéleti személyiségek, multina-
cionális cégek, külképviseletek, társszerve-
zetek és magánszemélyek.

1999-tõl napjainkig a Gyermekrák
Alapítvány a legerõsebben támogatott
alapítvány. A személyi jövedelemadó 1%-
ból Alapítványunk részére rendelkezett
összeg messze a legmagasabb volt.

Alapítványunk politikai pártoktól füg-
getlen, azonban a politikusok pártoktól
függetlenül támogatják Alapítványunk cél-
kitûzéseit.

A Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet

Mit ajánlunk támogatóinknak?

Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõen a ben-
nünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhatják le adóalapjukból.
Tartós pénzbeli támogatás esetén ez elérheti a 170%-ot is (1996. évi LUXI. társasági
adó törvény 7.§(5).(6). bekezdés). A támogatásról adományigazolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban tesszük közzé.

Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevezzük. Reklámkampányaink-
ban az abban résztvevõket logójuk feltüntetésével megjelentetjük. Médiaszerep-
léseink alkalmával támogatóinkat bemutatjuk.

„Nem halott, míg meg nem halt!”

Ez a Gyermekrák Alapítvány jelmondata. Mi minden egyes gyermekért addig har-
colunk, amíg a szíve dobog. Harcolunk, mert a tudomány mai állása szerint a rák
gyermekkorban nagy eredménnyel gyógyítható!

Ehhez a küzdelemhez keressük a megfelelõ partnereket, akik kötelességüknek
érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?

Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy milyen segítségre
van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke legutolsó zárójelentését, valamint a
családban keresettel rendelkezõk jövedelemigazolását.

Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy héten belül hozzájuthat a gyer-
meke számára nélkülözhetetlen gyógyszerekhez, táplálékkiegészítõkhöz, anyagi
támogatáshoz!
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Évek óta a legtámogatottabbak vagyunk

Küzdelem a halálos kórral

A kemoterápiás kezelések alatt a gyógy-
szerek okozta szörnyû mellékhatásokon kí-
vül nemcsak a rákkal, de a feudalista, hierar-
chikus orvosi gondolkodással is meg kellett
küzdeniük Roland szüleinek. Balogh István
oroszlánként harcolt fia életéért, gyógyítása
érdekében kapcsolatot keresett a világ leg-
jobb gyermek onko-hematológusaival, s az
õ segítségükkel végül 1996. decemberében
Rolandról kimondhatták, hogy gyógyult.

A küzdelem során persze megtapasz-
talták az orvosok és ápolók áldozatkészsé-
gét is, miközben sajnos tanúi voltak sok

gyermek halálának is. A kórházban töltött
kilenc hónap alatt, illetve az azt követõ
folyamatos kontrollvizsgálatok alkalmával
mind elfogadhatatlanabbá vált a gyermekek
halála, s még inkább az, hogy ezt nagyrészt
az anyagi erõforrások szûkössége, a szerve-
zetlenség és a bürokratikus beidegzõdések
együttesen okozzák.

Egy könyv, amely felborzolta 
a kedélyeket

Ez a felismerés indította Balogh Istvánt
arra, hogy fia életéért folytatott, konfliktusok-
tól sem mentes küzdelmét papírra vesse. Így
született meg a „Gyerekrák” címû könyv és
került tíz, majd további ötezer példányban
az olvasóközönség elé.

A Balogh család tragédiáját hitelesen
megörökítõ – és végül happyenddel végzõ-
dõ – dokumentumregény elsõdleges célja
az volt, hogy rávilágítsa a betegeket és hoz-
zátartozóikat arra, nem kell és nem is szabad
passzívan, beletörõdve a beletörõdhetetlen-
be, szemlélniük a hozzájuk közelállók
betegségét, sõt a gyógyulás érdekében aktí-
van tudnak, és kell is tenniük.

Balogh István volt talán az elsõ Magyar-
országon, aki szembe mert szállni a gyer-
mekét kezelõ orvosokkal és ezzel sikerült
hozzájárulnia a kisfiát fenyegetõ kór legyõ-
zéséhez. Könyvével pedig reményt adott a
hasonló sorsú szülõknek, akik egyre többen
kérték a sokat próbált apuka segítségét.

Elkél a segítség

Panaszkodtak a kórházakban fellelhetõ
körülményekre, némely orvos és ápoló
hozzáállására, elmondták, hogy egy szót
sem értenek az orvosok latin kifejezéseibõl
és sok esetben nem bíznak az orvosok
által javasolt kezelések sikerében sem.
Roland édesapjában a hozzá forduló szü-
lõk tapasztalatai alapján is kezdett megerõ-
södni a felismerés, hogy Magyarországon
súlyos problémák vannak a daganatos és
vérképzõ-szervi megbetegedésben szen-
vedõ gyermekek ellátásával. Ez a felisme-
rés adta aztán az újabb lökést ahhoz, hogy
létrehozzon egy alapítványt, amelyen ke-
resztül támaszt és segítséget tud nyújtani a
beteg gyermekeknek és hozzátartozóik-
nak. 1997-ben végül úgy döntött, hogy fel-
adja hivatását és minden idejét a rászoru-
lók segítésére fordítja. Még ebben az év-
ben pecsét került a Gyermekrák Alapítvány
alapító okiratára és elkezdte karitatív tevé-
kenységét.

1995. tavaszán egy három éves kisfiú szervezetét az egyik leg-
kegyetlenebb betegség, a rák támadta meg. Balogh István, a gyer-
mek édesapja, feleségével egy emberként küzdött a Non-Hodgkin
Lymphomában (nyirokcsomórákban) szenvedõ Roland életéért.

Gyerek, állat, rászorulók,
rák – ezek hatják meg a ma-
gyar társadalmat.

Legalábbis a tavalyi személyi jövedele-
madó egy százalékát begyûjtõ alapítvá-
nyok és egyesületek toplistájának elsõ
helyeit a fentiek foglalják el. A toplista éllo-
vasa a Gyermekrák Alapítvány. Az alapít-
vány hét éve a legtámogatottabb civil szer-
vezet. S nemcsak az egy százalékok évrõl
évre növekvõ összege, hanem magán-
személyek és cégek más adományai is
segítenek fenntartani az alapítványt, amely
rákos gyerekeknek segít.

„Évente körülbelül százmillió forinttal
támogatjuk a hozzánk fordulókat, a beteg

gyermekeket, nehéz helyzetû családjukat.
Szerzõdést írtunk alá például a román
egészségügyi miniszterrel, így segíthetjük
az erdélyi beteg gyerekeket is. Magyaror-
szágon az alapítványtól több mint ötszáz
gyerek kap támogatást, melynek összege a
havi rendszeres tízezer forinttól a több mil-
lió forintos alkalmi támogatásig terjedhet.
Utóbbiak fõleg a gyermekek gyógyulásá-
hoz szükséges szociális körülmények meg-
teremtéséhez szükségesek.

A Gyermekrák Alapítvány kiemelkedõ-
en közhasznú szervezet, több mint ötven
önkormányzattal van támogatási szerzõ-
dése, s büszke arra, hogy még egyetlen
kérést sem utasított vissza. A támo-
gatáshoz csupán egy kérelmet kell benyúj-
tani, amelyhez csatolni kell a jöve-

delemigazolást és a zárójelentést a gyer-
mek betegségérõl. Az Alapítvány nemcsak
magánszemélyeket segít. A Szent László
Kórház nemrég kapott egy több mint
húszmillió forintos mûszert, amelyhez
hasonló nincs Magyarországon, s nagy se-
gítség a csontvelõ-transzplantáció nem-
kívánt mellékhatásainak kivédéséhez. Az
Alapítvány jelentõs összegekkel támogatja
a rákkutatást, országos konferenciasoroza-
tokat tart. Fõ célja pedig egy olyan rákos
gyermekeket gyógyító kórház felépítése,
ahol nyugat-európai színvonalon gyógyí-
tanának a diagnózistól kezdve a fenntartó
kezelésig. A majdnem négymilliárd forin-
tos beruházást részben önerõbõl, részben
pedig EU-támogatásból és más források-
ból kívánja megvalósítani.
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A HÁLAPÉNZ MITOSZA

Yes para!

No para! – áll a piros szegélyû, fehér
jelvényen. Rögzítési javallat: biztosítótûvel
fogassuk össze a fehér köpeny zsebét.
Jelentése: köszönöm, nem kérek paraszol-
venciát. Ezzel az ötlettel rukkoltak elõ –
többek között – a halapenz.hu oldal fóru-
mozói az egészségügyi zsebfinanszírozás
megállítására. Orvosképviselet, kórházve-
zetõk, sõt maga a honlap üzemeltetõje
azonnal visszautasította az ötletet.
Marketingfogásnak minõsítették, amely –
„borítékolhatóan” – nem képes megállítani
a hálapénz áramlását. Mondhatni: marha-
ság, bár tudjuk, inkább kétségbeesés szül-
te ötlet. Gyenes Géza, a Magyar Orvosi
Kamara (MOK) fõtitkára – az egyre divato-
sabb fordulat szerint – „a politika
figyelemelterelõ akciójának” nevezte a
paraszolvencia-ügy újbóli abajgatását.

– Csakis a sajtó kapta fel a kitûzõs ötle-
tet – mondja Telkes József, a weboldal üze-
meltetõje. – Pedig valódi szándékunk
olyan párbeszéd elindítása a döntéshozók,
a szakma és a betegek között, amelynek
eredményeként egy új, „para nélküli tár-
sadalmi szerzõdés” alakul ki orvos és beteg
között.

– Ez csúnyán megosztaná az egy osztá-
lyon dolgozó kollégákat – magyarázza
jelvénytelenségét egy sebész. – Úgyis tud-
juk, hogy melyik orvos veszi el vagy egye-
nesen kéri a borítékot. Megbélyegeznénk
azokat, akik nem tûzik ki. Vagy õk hazud-
nának a viseléssel.

A kitûzõ jelentését át is szabták azóta.
Telkes inkább a „Ne félj elmondani tapasz-
talataidat!” értelmezést pártolja. (Az argó-
ban a „para, parázni” kifejezés úgyis a félel-
met, a szorongást jelöli.) A hálapénzosztás
több évtizedes kelet-európai hagyománya
pedig jelzi: a betegek jelvény nélkül is el-
manõvereznek a szokás és a jog hálójá-
ban. Megtalálva a befogadó zsebeket.

A rendszer gyökerét kutatva mindenki
múltbéli hozományt emleget.

– Tudatos politikai lépés volt 1945 után,
hogy szakítva az addigi gyakorlattal, nem
adtak rendes jövedelmet az orvosoknak –
magyarázta egy rádióinterjúban a helyze-
tet a MOK fõtitkára. 

(A legenda szerint Rákosiék zsigerileg
konzervatívnak tartották az orvostársadal-
mat, fizetésmegvonással ütöttek a rend-
szer ellenségein.)

Közgazdászok, szociológusok közt
akad, aki a francia forradalomtól eredezteti
a központi, kommunisztikus orvoslás intéz-
ményének megálmodását. Sõt, Magyaror-

szágon már Mária Terézia és a felvilágosult
abszolutizmus foglalkozott az állam köz-
ponti felelõsségének eszméjével. Abban a
visszatekintõk egyetértenek: a '49-es mun-
kás-paraszt hatalomátvétel úgy terjesztette
ki az egységes népegészségügy rendsze-
rét, hogy nem számolt a realitásokkal.

A dolog tán mûködött is volna, de
Nyugaton közben kirobbant a mûszertech-
nikai forradalom. Sokak szerint az orvosi
bérek terhére szerezte be az állam a mo-
dern berendezéseket, és ennek ered-
ménye az egészségügyiek megdöbben-
tõen alacsony fizetése. Mások viszont azt
állítják: a szûkös források miatt kialakuló

várólisták megkerülése hívta életre a
„spontán kiegészítõ magánfinanszírozás”
rendszerét.

A pult alól beszerzett áruk és szolgál-
tatások rendszerébe illeszkedõ paraszol-
vencia 1988-ban kapott sajátos polgárjo-
got. Az akkori adótörvények kimondták:
jövedelemnek számít – így adóköteles – „a
magánszemély által bármilyen címen
megszerzett vagyoni érték”. A közkeletû
értelmezés alapján a hálapénz ebbe a ka-
tegóriába tartozik. Ezt késõbb, 1995-ben
újabb adójogszabály erõsítette meg, im-
már nevesítve a hálapénzt. Egy 1999-es
kutatás szerint az orvosok 90 százaléka er-
kölcstelennek tartja, hogy az állam meg-
adóztatja a paraszolvenciát, 72 százalékuk
pedig helyesli a borítékos bevétel eltitkolá-
sát az adóhatóság elõl.

Az APEH szóvivõje nemrég arra panasz-
kodott: „Nem könnyû ellenõrizni és bizo-
nyítani, ha valaki a hálapénzt nem tünteti
fel az adóbevallásában.”

Szakértõk szerint fantomtörvénnyel van
dolgunk. Olyan jogszabállyal, amely csak a
néphit szerint létezik.

– Marhaság az egész! – háborodik fel
Mihályi Gábor közgazdász. – Törvénytelen
jövedelmet nem lehet megadóztatni.
Tévképzetben él, aki nem látja, a hálapénz
– mindegy, mikor adják – elvben korrup-
ció. Bûncselekmény.

A MOK tavaly januári állásfoglalása
óvatosabban fogalmaz. A testület elnöke,
Éger István „a jelen körülmények között
szükséges rossznak” tartja a paraszolven-
ciát. Ennek némiképp ellentmond Polt
Péter legfõbb ügyész véleménye. A leírat
szerint az orvos, ha nem kéri, csak elfo-
gadja a hála pénzbeli kifejezõdését, nem
követ el törvénytelenséget. Akkor már
igen, ha utal rá: elfogadná. A Tárki felméré-
se szerint a borítékolók közel 40 százaléka
úgy érzi: az õt ellátó orvos elvárja a külön
javadalmazást.

Az orvosoknak adott hálapénz az egyetlen bûncselekménybõl származó bevétel, amely után
adót kell fizetni. A hálapénz jár a doktornak fizetéskiegészítésként, hisz az állam nem hono-
rálja kellõképpen szaktudását és munkáját. Történelmi örökségünk a hálapénz, csak
drasztikus béremeléssel küszöbölhetõ ki a rendszerbõl. Ilyen és hasonló tévképzetekbõl áll
össze a hálapénz mítosza. Mit ér a legújabban indított „No para” mozgalom, a kitûzõ, amely-
nek viselõi így jeleznék: ne közelítsenek hozzájuk bankjeggyel – írta a 168 óra.  

No
Para!

Az elhíresült kitûzõ
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– Nincs utólag adott hálapénz, hiszen
az egyben a következõ beavatkozás elõle-
ge is – állítja Mihályi.

Érvelését támasztja alá J. esete, aki –
mint utóbb kiderült, eredménytelen – hör-
gõtükrözést követõen adott több tízezres
hálapénzt az orvosnõnek. Hogy miért?

– Hozzá megyek majd újabb vizsgálat-
ra – válaszolja.

A korrupció látványos része a leszáza-
lékolásért vagy ingyenes beutalóért törté-
nõ megvesztegetés. Hat éve 32 ezer forint-
ra taksálták a rokkantságot bizonyító orvosi
igazolás árát. (Összehasonlításként: egy
szívmûtétért átlagosan 50, szülésért 20
ezret kapnak a doktorok.) Polt álláspontja
szerint kettõtõl nyolc évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel sújtható, aki elõnyért (pénz-
ért) megszegi a kötelességét.

Az érintettek – orvosok és szponzoraik
– persze nem ítélik meg ennyire sarkosan
a hálapénzrendszert. Nagyvonalúan „meg-
élhetési korrupciónak” vagy fizetéskiegé-
szítésnek, némely esetben indokoltnak
tartják a honoráriumot.

„Nagyon durva, ha éjszaka kijövök a
szüléshez, és utána azt mondják: köszö-

nöm, majd keresem. Na, hát azért harag-
szik az ember” – mondta közvélemény-
kutatás során egy szülész-nõgyógyász.

A MOK szerint az orvosok hálapénz he-
lyett fizetésre vágynak. Rendes fizetésre.
(A statisztikák azt mutatják, az orvosok ma
a magyar átlagbér közel másfélszeresét
keresik. Korábban jóval nagyobb volt a
különbség.)

A fenti logika szerint csak a sebészek, a
szülészek és a belgyógyászok keresnek
rosszul. A többiek (diagnosztikai területen
dolgozók, röntgenesek, aneszteziológu-
sok, patológusok) elégedettek, és nem tar-
tanak igényt a paraszolvenciára. Ugyanis a
hálapénz 60 százalékát az orvosoknak
csupán 5 százaléka kapja.

– A korrupció nem függ össze a fizeté-
sek nagyságával – állítja Mihályi.

Érve: a 2002-es béremelés során az
egészségügyiek fizetésemelése 150 mil-
liárd forintot emésztett fel. Ez sokszorosa
az évi 30-40 milliárdra becsült összparaszol-
venciának. A rendszer mégsem változott
meg.

– Mit szólnának az orvosok, ha a
tûzoltók csak csúszópénzért oltanának?

Abban mindenki egyetért: a hálapénz
nem segíti az egészségügyi szolgáltatás
javulását. Emellett – a közvélemény-kutatá-
sok szerint – mind az orvosok, mind a
betegek számára kényelmetlen helyzetet
teremt. Belejátszik a relatív orvoshiányba
is, mivel a fiatalok inkább azokat a szakokat
választják, ahol vastagabb borítékot remél-
nek. (Élen a nõgyógyászok, aztán a
sebészek és a háziorvosok.)

A megoldást a szakmai szervezetek a
politikától várják. De mivel eddig –
érthetõ félelembõl – egyetlen kor-
mánypárt sem kockáztatott átfogó
egészségügyi reformot, csak széttárják a
kezüket. Az orvosok jobban honorált
rétege nem szívesen mondana le
bevételeirõl, a pikszisbõl kiesõk inkább az
államtól remélnek többet. Kiút lehet a
tõke bevonása. A már mûködõ
magánkórházakban nincs is paraszolven-
cia. De ott a mûtéteket követõ lábadozás
után sokan újra ágynak esnének a benyúj-
tott számla láttán.

Maradnak a civil mozgalmak. A No
parára a szakma most azt válaszolta: Yes
para!

A vizsgálat 4400 fiatalra terjedt ki, és
módszertani szempontból újdonságot je-
lentett, mert ezúttal nem a dohányzó szü-
lõk által megadott adatokra támaszkodtak,
hanem vérvizsgálattal igazolták a dohány-
zás egészségkárosító következményeit. A
nikotin hatására ugyanis kotinin keletke-
zik, amely a vérben kimutatható, és mérté-
ke arányos a beszívott füst mennyiségé-
vel. A passzív dohányosok szervezetébe a
füst révén 200-féle méreganyag kerül be,
közülük 69 rákkeltõ – állítja az amerikai
tüdõgyógyászok szövetsége.

Azok a gyermekek, akiknek a legkeve-
sebb dohányfüst jutott a szervezetébe, 7
százalékponttal jobban szerepeltek a ma-
tematikai és olvasási felmérésekben, mint

azok a társaik, akik sokkal több füstöt szív-
tak be. Hasonló különbség mutatkozott a
teljesítményekben, amikor a probléma-
megoldást vizsgálták. A kutatók igyekeztek
kizárni az eredményeket befolyásoló

egyéb tényezõket, mint amilyen a nemze-
tiségi hovatartozás, a bõrszín, a szülõk jö-
vedelmi helyzete és végzettsége. Az Egye-
sült Államokban 33 millió gyermeket veszé-
lyeztet a környezeti ártalomként jelentkezõ
passzív dohányzás. A mostani eredmények
ösztönzést adhatnak azoknak a szerveze-
teknek, amelyek a dohányzás nyilvános he-
lyeken való megtiltását, valamint a hatéko-
nyabb leszoktató programok elterjesztését
és támogatását tûzték ki célul. A dohány-
füst az ólomhoz hasonló károkat okoz a
gyermekek agyában. Ha pedig a várandós
anya dohányzik, akkor nagyobb az esélye
annak, hogy koraszülöttnek ad életet, akit
esetleg több más egészségi probléma is
sújt majd. 

A dohányzó szülõk gyermekei
gyengébben teljesítenek 

Rosszabb eredményeket érnek el az olvasás, a matematika és a problémamegoldás teszt-
jeiben azok a gyermekek, akik a szülõk füstölése miatt passzív dohányosok lettek. Ez a
végkövetkeztetése annak a tanulmánynak, amely az Environmental Health Perspectives címû
szaklap 2005. januári számában jelent meg, megerõsítve az e tárgyban született korábbi
kutatások eredményeit – írta a TGYM Online.
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NE ADD FEL!
Ezzel a címmel kerül sugárzásra

hétrõl-hétre minden csütörtökön este 8
órától fél 9-ig a Gyermekrák Alapítvány
mûsora a Budapest Televízió  jóvoltából.
A tévécsatorna vezetõsége a fél órás
mûsoridõ felajánlásával próbál segíteni a
rákos gyermekek amúgy is nehéz
helyzetén. A mûsor állandó vendége
Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány

elnöke, valamint egy vendég. A meg-
hívottak többek között orvosok, profesz-
szorok, természetgyógyászok, támo-
gatók, szülõk. Az adás ideje alatt várjuk
telefonon az Önök kérdéseit, véle-
ményeit, valamint lehetõség nyílik infor-
mációcserére is. A mûsor alatt folyama-
tosan hívható telefonszám: (1) 210-5540
vagy (1) 210-5542.

Senki nem
távozik üres

kézzel
Az Alapítvány a rendszeres anyagi és a

táplálék-kiegészítõk térítésmentes biz-
tosításán kívül megpróbál a hozzá betérõ
sokat szenvedett beteg gyermekek ked-
vében is járni. Hála folyamatosan növek-
võ támogatóinknak, erre egyre több a le-
hetõségünk. A Ferrero Magyaroszág Kft.
felajánlásából cukorkát és csokoládét,
Kinder tojást, a Nestlé Hungária Kft. jóvol-
tából Nesquik kakaót és a Tûzvédelem
2002 Bt. nevében pedig játékokat, kis-
autót, matchboxot oszthatunk szét az ál-
talunk támogatott gyermekek között. 

Minden támogatónknak ezúton is kö-
szönjük a segítséget, mert látjuk a gyere-
kek szemében az örömkönnyeket!

RAC 2005.
Real Action Cup (RAC) 2005. elneve-

zéssel paintball versenyt szervez a
Paintball Center, melynek teljes bevételét
a Gyermekrák Alapítvány számára ajánlot-
ták fel. Bõvebb információ a www.paint-
ballcenter.hu honlapon található.

Az Alapítvány
ismét segített
F. Kármen nagymamája azzal a kérés-

sel fordult hozzánk, hogy támogassuk
unokája, Kármen iskoláztatását. A kislány
a Petõ Intézetbe jár, melynek havi díját a
nagymama alacsony fizetésébõl nem
tudja tovább fedezni, így félõ, hogy a
gyermek nem járhat tovább a Petõ
Intézetbe.

A kislányt 3 éve támogatja a Gyermek-
rák Alapítvány és most ezt a plusz terhet
is átvállalja a nagymamától, hogy ezáltal
is tehermentesítse a családot, könnyebbé
tegye az életüket, ezzel is elõsegítse
Kármen gyógyulását.

Újrafelhasznált mobilok
A megunt, leselejtezett, használhatat-

lanná vált mobiltelefon-készülékeket a Tére-
rõ Kereskedelmi Kft. összegyûjti, azokat
különbözõ formákban újraértékesíti. E

tevékenységbõl származó haszon 50%-át
havontkénti rendszerességgel adomány-
ként a Gyermekrák Alapítvány számlájára át-
utalja.

Szélhámosok visszaélnek 
a Gyermekrák Alapítvány

nevével
Az utóbbi idõben sajnos ismét egyre többen tájékoztatnak minket, hogy különbözõ

közterületeken – például forgalmas tereken, metróállomáson, lakótelepeken – külön-
bözõ személyek „gyûjtést” szerveznek a Gyermekrák Alapítvány nevében. 

A hozzánk betelefonálók elmondása alapján néha kifejezetten „gyanús”, de sok
esetben „átlagos külsejû” emberek csengetnek be az otthonukba – ez lakótelep
esetén naponta több száz lakást is jelenthet(!) –, ahol elmesélik, hogy õk a rákos gyer-
mekek megsegítésére pénzt gyûjtenek. Ezt a mesét már többen „igazolták” egy kis kár-
tyával, melyen egy név – néha még fénykép is –, valamint a „Gyermekrák Alapítvány”
felirat szerepel.

Sajnos már sok jó szándékú ember hitt ezeknek a szélhámosoknak, és bízva abban,
hogy az átadott készpénz valóban a testiekben és lelkiekben meggyötört gyermekek
megsegítését szolgálja, pénzt adtak a gazembereknek. 

A Gyermekrák Alapítvány 9 éves mûködése alatt soha nem szólított
meg utcán állampolgárokat, ahogyan lakásokba sem csengetett be! 

Szeretnénk felhívni az ország teljes lakosságának figyelmét arra, hogy azok a szél-
hámosok, akik a Gyermekrák Alapítvány nevében pénzt kérnek, nem az Alapítvány
megbízottjai! 

Az a pénz, amit az emberek tiszta szándékkal átadnak nekik, soha nem kerül az
Alapítványhoz, és soha nem kerül a gyermekek megsegítésére, hanem kocsmákba,
játékautomatákba vándorol, súlyos károkat okozva ezzel mindannyiunknak. 

Fontos, hogy aki ilyet tapasztal, ne tétovázzon, hanem azonnal hívja a rendõrséget,
tájékoztassa õket a történtekrõl, és próbáljon személyleírást adni. Amit ezek a gazem-
berek tesznek, az a törvény elõtt is bûncselekménynek minõsül, nem beszélve arról,
hogy tettük morális szempontból hogyan értékelhetõ.
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Tisztelt Olvasó! Régi szokásunk, hogy közreadunk néhányat az Alapítványhoz érkezett sok
száz levélbõl, amelyekben a beteg gyermekek szülei tájékoztatnak a betegségrõl, és családjuk
helyzetérõl. A legtöbben segítséget kérnek tõlünk, mert a testi-lelki szenvedés mellett az anya-
gi gondokkal is meg kell küzdeniük. Lehetõségeinkhez mérten mindent megteszünk a gyer-
mekek érdekében. Kérjük, Ön is segítsen, hogy mi is segíthessünk!

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány, 
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet!

Budapest,
Rákóczi tér 10.
1084

Tisztelt Elnök úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz,
hogy indokaim alapján a segítségét kér-
jem.

Én egy kétgyermekes anyuka
vagyok. Kisebbik fiam 8 hónapos, a
nagyobbik 2 és fél éves. Tamásról, a
nagyobbik fiamról 2003. december 30-
án derült ki, hogy leukémiában szen-
ved.

Családommal egy tanyán élünk,
amely komfort nélküli, s a legközelebbi
falu 15 km-re van. Az autóbuszjárat
nagyon ritka, csak reggel 7 órakor van.

Kisfiamat a kórházban rendszeresen
busszal látogattuk, de õt tömeg-
közlekedési eszközzel nem lehet szállí-
tani.

Jelenleg havi 80.000 Ft-ból élünk
négyen. Autónk nincsen, és sajnos arra
sincs lehetõségünk, hogy vásároljunk.

Tomit azonban hamarosan rend-
szeresen fel kell hordani kezelésre.

Ezért szeretném kérni, hogy prob-
lémánkra megoldást próbáljanak nyúj-
tani nekünk.

Köszönettel:
F. Enikõ

2004. március 23.
F.haraszt
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Tisztelt Olvasók, 
Tisztelt magyar 
állampolgárok!

Az elmúlt években 

az Önök segítségével ismét

Magyarország legtámogatottabb

Alapítványává válhattunk. 

Kérjük Önöket, 

hogy további adományaikkal, 

illetve adójuk 1 százalékának 

felajánlásával 

támogassák céljainkat!

Gyermekrák Alapítvány
Kiemelten Közhasznú Szervezet

Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

Telefon: (1) 217-1034, (1) 217-1035

Adószám: 
18161007-1-42
Számlaszám: 

10700024-02441104-51100005 

Segítség Viviennek 
2003 végén a rákos Király Vivien szülei

segítségért fordultak a Gyermekrák Alapít-
ványhoz. Levelükben sajnálattal közölték,
hogy gyermekük gyógyítása nagyon sok ki-
adással jár, ezért nem tudják a lakásuk felújí-
tását finanszírozni. Ez régóta problémát je-
lentett az egész család számára, ugyanis
nem volt fürdõszoba és fûtés, ami nehezí-
tette a rákos Vivien otthoni ápolását és gyó-
gyulását... A család rossz anyagi körülmé-
nyei miatt a Gyermekrák Alapítvány úgy

döntött, hogy támogatni kívánja a lakás kor-
szerûsítését, felújítását, hogy ezáltal is hoz-
zájáruljon egy rákos gyermek életkörülmé-
nyeinek javításához. 2004 novemberében
az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta a
kérelmet, és egyhangúan megszavazta,
hogy a szervezet átvállalja a lakásfelújítás
teljes költségét, összesen 1.317.350 forintot.

Reméljük, hogy az újonnan kialakított
lakásban Viviennek elõsegíthetjük a teljes
gyógyulását.  

Beteljesült álom 
A Piricse községben élõ család leg-

kisebb gyermekérõl, Évikérõl két évvel ez-
elõtt derült ki, hogy rákos megbetegedés-
ben szenved. A család szinte mindenét el-
adta, kölcsönt vett fel, hogy kislányuk
hosszadalmas betegségével a rájuk rótt
plusz kiadásokat fedezni tudja...

A közelmúltban médián keresztül pró-
báltak segítséget kérni, hogy még a tél be-
állta elõtt sikerüljön korszerûsíteniük a laká-
sukat. Körülményeik egy rákból felépült
gyermek számára nem megfelelõek, a fûté-
si mód elavult, veszélyessé vált, a mellékhe-
lyiség az udvarban van, a kislány önálló fek-
hely híján az édesanyjával alszik egy ágy-
ban. A Gyermekrák Alapítvány kuratóriuma
a riport elhangzása után azonnal döntött, a

lakásba bevezetteti a gázt, valamennyi he-
lyiségbe konvektorokat vásárol, a külsõ 
WC-t a fürdõszobába helyezteti, a gyermek
számára fekhelyet biztosít. Az Alapítvány
döntésével lehetõséget ad egy rákból fel-
épült gyermek teljes gyógyulásához. Évike
érdekében segítõ kezet nyújtott Piricse pol-
gármestere és a helyi gázszolgáltatók – a
gázbekötési eljárás meggyorsításával, vala-
mint a Sandra Kárpitos Rt., mely a két-
személyes kanapé adományozásával járult
hozzá a gyermek lakáskörülményeinek
javításához. A lakáskorszerûsítési munkála-
tok összértéke 800.000 Ft. A megvalósult
álmot a Gyermekrák Alapítvány kurató-
riumának elnöke, Balogh István, adta át a
családnak. 

Ágota egyre jobban van! 
Tisztelt Elnök Úr!

Örömmel közölhetem Önnel, hogy
amióta Ágota napi rendszerességgel 3x2
tablettát tud bevenni a trombociták száma
egyre csökken, sõt sikerült a határértékeket
megközelíteni.

Itt küldjük az eredményeket:
02.17.2005 : L=6.4G/l Tr=966G/l
02.21.2005 : L=12.6G/l Tr=996G/l
02.23.2005 : L=12.2G/l Tr=810G/l
02.25.2005 : L=8.3G/l Tr=724G/l
03.01.2005 : L=6.3G/l Tr=580G/l
03.03.2005 : L=6.5G/l Tr=476G/l

03.08.2005 : L=8.0G/l Tr=304G/l
03.10.2005 : L=6.0G/l Tr=396G/l
03.14.2005 : L=11.1G/l Tr=596G/l
03.16.2005 : L=8.3G/l Tr=538G/l
03.18.2005 : L=9.7G/l Tr=446G/l

Köszönet és hála az életmentô segít-
ségért! Egyuttal kívánunk örömteli Húsvéti
Ünnepeket az Ön által vezetett közösség-
nek és kedves családjának, bízva a meg-
újulásban. 

Tisztelettel a Kádár család
Kézdivásárhely 


