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A GYTRMExlt m alpÍrvÁw TÖRTENETE
A Gyermekrák Alapít!ány története 1995 taraszáig nl,rrlik üssza, amikor egy

budapesti házaspár megtudta, hogy három éves fiuk, Roland szen,ezetét az

egyik legkegyedenebb betegség, a rák támadta meg. A Balogh család.egy em-
berként küzdött a Non-Hodgkin Lyrrrphtomában szenvedó Rolancl életéért,
sokszor daiolva és vállalva a konfliktusokat az orvosokkal és a gyógyító személy-
zettel. A küzdelem során persze megtapaszta|ták az onosok és á;iolók áldozat-
készségét is, miközben sajnos.,tanúi voltak sok gyerek halálának is. Balogh
Rolánddal együtt kezelt számos daganatos kisgyennek közül alig néhányan él-'

nek ma is tünétmentesen. A többieket ahozzátartozők azóta is gyászolják. '

Roland édesapj4 Balogh Iswán számára; a kórházban töltött kilenc hónap
alatt, illetve az azt követő folyamatos kontrolh,izsgálatok álkalmával mind el1o-

gadhatatlanabbá r,ált a gyermekek halála, s még inkább az,'hogy e.zt nagyrószt

az anyagi erőfohások szűkösségc a szewezetlenség és a bürokratikus beidegző-
dések együnesen okozzák. Ez a felisme rés indíótta arra. hogl a roland életéért
folytatott, konfliktusoktól sem mentes küzdelmét papírra vesse. Igy szüleiett
meg a Gyerekrák című könlv, amelynek eg,vik elsödleges, célja az volr, hogy rá-
világítsa a betegeket és hozzátartozóikát arra, lem kell és nem is szabad passzí-
van, beletórődve a beletöródhetedenbe szemlélniük.a hozzájuk közelállók be-
tegségét, sőt a g}ó3lulás'érdekében aktívan tudnak, és kcll is tenniük.

A könlv megjelené§e az tán felbolygatta a hasonló sorsúak ]elkét, eg}Te töb-
ben fordultak Balogh istr,ánhoz ségítségét és tanácsot kérle. igy már nemcsak
saját, hanem a hozzi forduló, daganatos betegségben s2envedő gyeruekek szü-

leinek a tapasztalatai alapján is kezdett megerősödni benne a felismerés, Ma-,

gyarországon súlyosproblémák lannak a rákos gyermckbk ellátásával. Ez vezet
aztán oda,.hogy hazánkban az 1990-es évek vég(n sokkal több gyermek hal be-
le ezekbe a betegségekbe, mint ahogy az elkerüJhető lenne a tudományjelen-
legi állása szerint. Ez a felismerés adta aztán az újabb lökést ahhoz, hogyPalogh
István létrehozza a Gyerekrák Alapítványt. hogy eg,jótékony szelyezeten ke-
IesZtüI tudjon támaszt és §egítséget n}ujtani a beteg gyermekpknek és hozzátar-
tozóiknak,

Az Alapítrány zu intézmény felópítését, valamint műszerekkel laló feiszerelc-

sét adominyokból tewezi, (A szewizet kiemelkedóerr köÁasznú vo]ta miaLL az

adományozók támogáásuk százönen százalékát írhaqák le az adóalapjukból.) ,

A tenek megvalósítáiához elsók kózött álltak az alapítvány mögé a Magyar
Vöröskereszt, áz Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet,§udepest Fóvá-
ros Főpolgármesteri Hiratala, az Országös Egészségbizto;ítási Pénztá1 Bag köz-

ség OnkormáDzata, a Ikncel}ária, iu|Egészségrigyi Minisztérium, a Szociális ós

Családügyi Minisztérium, gógyszergyárak, hazai és külföldi jótékonl,sági és se-

gélys2erlezetek, pénzintézetek és vállalatok. Az elmúlt esztendőben 1pbb tíz-
ezei magánszemély is támogatta a Gyermekák AJapíwánvt,
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CELKITUZESEK

Udvözölni kell a Gyemekrák Alapítvány elhaározását, amely szülőknek
és hozj.átartozóknak írt fúzetekkel segíti a daganatos betegségben szenvedó
gyermekek gvó5a_rlását, ápolását, gondozását. A szúlő teréken,vsége, a csalá-
di kómyezet segítsége és együttérzése fontos gyógyító tényezó. A szeretett
gyermekért nemcsak aggódni kell, hanem tevékenyen részt kell venni
abban a nagyon is összetett tevékenységben, amit ápolásnak nevezúnk.
Níinél hat:ísosabb grógymódok alkrlmazására kerül sor, annál fontosabbá
válik a kórházi és az otthoni ápolás. Az ösztönös segíterri akarás, a beteegel
lzló eg,vüttérzés önmagában nem elég, A beteg gyermek elláiására és az
ápolásban való közremúködésére fel kell készülni. Ezt a célt szolgálják a
Gyermelrák Alapítvány kiadványai, így ez a fizet is, arni a daganatellenes
gyógyításal egyenér-tékú szupportiy terápiálól szól. Ezen gvó5,,ítási módsz-
er célja: átsegíteni a daganatos betegségben szénvedő germeket a daganat
elpusztíásának nehéz időszakában, támogatni a normális éledunkciók vis-
szatérését és az egészséges életmód - életvitel helJreáIlíását. Ez a hosszú
idószak a gyermekbetegtől, a szülőktól és a hozzátartozóktól egyaránt sok
türelmet, áldozatot, egyűttérzést és bizalmat kíván. A daganatos betegség
ténye rendszerint teljesen váratlanul és felkészületlenül éri a szülőt, az új
hellzethez és feladatokhoz történő felkészüléshez alig néhánv nap áll ren-
delkezésre. Ezért ebben a füzetben nem hosszít leírások szerepelnek,
hanem rövid tudnivalók és tanácsok, amiket a betegségtől felzaklatott és a
megváltozon helyzetbetr rendszerint irlőza.varban lévő szúlő is el tud olvas-
ni néhány perc alatt - mindig azt a részt, ami éppen időszerű. Célszerű, ha
az olvasás után a kezelőorvossa1, az ápolónővel megbeszélik, hogy mindeb_
ból mit lehet es mil kell oit és akkor tenni.

Kívárrom, hogy sikerrel kapcsolódjanak bele a gyermeküL egészségének
hellreállíásáért fol,1ó nelréz és felelőségteljes orvosi gyógyító munkába.

MI A SZIJPPoRTIV rnnapn
- FoG{LoM MEcHATÁRoa{§ -

A szupportiv terápia a daganatos betegségben szenvedőknél végzett
összetett GYOGYITO és megelőző tevékenység. Cé|ja a daganatos alap
betegség (a leukémia, a limfoma, vagy.a különbóző szervekben képződő
daganatok), - az esetleges társuló, járulékos betegségek (korábbi.betegségek
maradványai, anyagcserezavarok, cukorbaj, stb.) és a daganatpusztító gyd
gyító eljárások (sugárkezelés, sejtszaporodást gádó szerek - ún. citosz-
tatikumok) kólcsönhatásaként kialakuló panaszok (pl. a beteget nagyon



igénybevevő hányások), tünetek vagy tünet-eg},üttesek, (ity_er1 az ú1.^t}asanaL

.?Ci.iC, 
'ti*o"gíütt 

,), ur,yug...ré-.lváltozáiok (a szeteső daganatsejtekból ,

r'"irruoorodó pirin*zárma)e[oL okozLa] lélelem miatt kialakult, psziche>

ililk ;;;J".q;s, rlepr esszió) megelőzésc, k_eze]ése, a. kialakult hiányál-

ionntnl tnl. u.rrr"n"nyiéR, verlemezie hiány, ellenanraghiánr t Lunigálása,

,q.'r.uoo,r.,i, r"rápÜ a'z elilútr időszlkhan tncvevcl cllentéles mo|t11) eglr1

;i;;"d*;;;" ; Ü;köu.k.r.tt súlyos, akár életct l'envegerő _kórállapotok
kezelésére. hanem azok idóben történó megelőzésére löíekszll,

ELÓZMÉNYEK

A rlasanatos betegségek sóe\ ínsában - ezrcl a betegek cletLiláta-

|'"ibr"';.;;?;;;;; a1 
"t#uti 

zo ii aiatt dönrő változá§oL iajlottak le, Uj. az

;;;i"i.k .i hará§osabb p5ó5eljárások és gyógr,zerek belczetésevel a

il;;r;;;k á;.* ttaÉ'"' g|ermekkorbű t 91 óglitharóvá_vált, jelen-

;ó#;;;"őli u U.,"g.k'el.Ű,tama és megjiluli életminősége is, A,

ffi;;;i;li;;;; *O*.rÍ;re,.l kér tormája alai"ulr ki, amelyek egl,nástól

""iliJir" .ri;iá"i1 íluru,i, kezclés, airikor kezde ttó] minden.er őr,el és

lrli'"'J""'r"rr.iareger Liha,ználla a daganat teljes kilrrására, a daganatos

;rö*;;i á;;Fi teljes rnér,vú elráloTítására 1 ezze| a beteg telj€s gyó-

nor.lá.á.u törekszünk. A gyermekkorban alkalmazott eljárások,.többsége

ili,;i";"it, ;liá.^,,C.Írik lorma a palliatir gvógyeljárás, am.ikor nincs

iJaiI, r.r,"iO*i- i relies gyóglulásra i, eleve i,ak a pana57ok, liinelek

-"nrrün,eréréi" röre[vüik. bz a gyermekkor i daganatos hetegeknel rend-

:;;."l;;;;k; k.r;i", hururLulun nál,álásakor jön sÁba, amikor a daganatel-

i."J. sr"Ó.;-"ktel vag a sugárkezeléssel siemben erzéketlenség, hatásta-

lansáJ ajaLu] ki, A daganatellenes Leuelés szintc tönlénvszerűetr

i..l-r-"fi.rr"n mellékhatásoikal iárhat. Ezekre a kezelés kózben vagy a

k;;;öil;.;k;;i;il nutut,,td szövődményeke számitan i ]<ell, elhárítá_

..lkraideiebenfellellkeszülni'Font.,s.hogrerel.etkoránfelismerliikcs
;;"k;;;;il k;;iük. EzekneL a káros és k.-'íIemeLlen kóretkezményekrtek

az ethár ítása a szupportiv terápia feladata,

A DÁGANATELaNES reZilEs STRAT,ÉGIAJA

Daeanatos betegség esetén a szervezetben nagy tömegű daganatse-

i, r,"r.orOJ* i.i, umely'leLikemia .seten a,/ egcsz szenezetct eiár4sztjr,lim-

i.."'.,",e" 
" 

r.O-iezá szenekben uag,, a n,,;Írokrendszer rnás. részeihen is
:áuer"r* rr"4a.ráJok" (metasztázisok") alakuluak ki, Ezek súlya g,vakran



meghaladhatja az 1 kg-ot is. A kurativ (gyógyító célú) daganatellenes
kezelésnél a halásos citosztatikus kombinációk haására órákon - napokon
belül jgen nagy mennyiségű daganatsejt pusztul el, a megnagyobbodott
nfrokcsomók és a lép megkisebbedéséből vagy "eltűnéséből" lehet erre
következtetni. A kezelés első szakaszában az a cél, hogy ezeket a szabad
szemmel látható elváltozásokat üsszafejlődésre bírjuk, a vérkeringésben
lévó leukémiás sejteket elpusztítsuk, a daganatos sejtburjánzást megállítsuk.
Ha ez sikerül, akkor a gyermek klinikai (tehát klinikai módszerekkel megál-
lapítható) remisszióba kerül, ezzel elmúlnak, visszafejlődnek a betegség leg-
fontosabb, legfeltűnőbb tünetei. A bevezető (induktiv) kezelés után a
következő cél a csontvelőben, nyirokszervekben, lépben lévő daganatos
sejtek e]pusztíása. Ehhez rerrdszerint több hétre van szükség. Ha ez a kon-
szolidáló (a zavarokat elhárító) kezelési szakasz is eredményes, akkor
hematoiógiai vizsgáló módszerekkel - a keringő vérből készült vérkenetek-
ben ill. a csontvelőből vett minában - sem lehet a beteg sejteket, a
betegséget kimutatni. Ilyen esetben hematológiai remisszióról beszélünk. A
kezelést azonban tovább kell folytatni, hogy a kóros óssejteket is elpusztít-
suk és ezzel elávolítsuk azokat a sejteket, amelyek kóros kromoszóma
szerkezetet mutatnak, vagyis a genetikailag kóros sejteket, Ezzel sikerül
genetikai remissziót elérni - ily módon megnyílik az út a gl ógyulás előtt,
vag1 az ép óssejtek beűltetését célzó csontvelő-átúltetés számára. Ebben a
hónapokig tartó szakaszban - amikor a kezelés célja a betegség kiújulásá-
nak megelőzése - a gyógyszerek mellett a beteg saját védekezó (immunoló-
giai) rendszerének is nagyon fontos a szeIepe. A rejtekhelyeken megbúvó
vagy kóbor daganatsejtek kiszűrésében, elrávolításában az immunrendszer,
a védekezőkészség nélkülözhetetlen,

A SIKERES KEZEt-ss rocxÁZAr,t A DAGANATSZETESES
TÜNETEGYIJTTES

A hatásos kezelés célja, hog1 rör,id időn be]ül megakadályozzuk a továb-
bi daganatos sejtburjánzást és minéI teljesebben elpusztítsuk a már kife-
jlődött daganatsejteket. Ez a kezelés azonnali és tömeges sejtszétesést; a
daganatos sejtek tömeges halálát jelenti, Az elpusztult daganatsejtekből
biológiailag aktiv anyagok válnak szabaddá ésjutrrak el a vérkeringés ú!án
minden szenüe, - befolyásolva ezzel az anyagcsere-folyamatokat, a véral-
vadást, a csontvelő, - a máj, a vesék, az idegrendszer, - az immunapparátus
(védekező rendszer) műkódését. Amennfben a daganatsejtek az alkalma-
zon gyógyszerek. halására gyorsan szétesnek, a kóros sejt olyan méretúvé
válik, hogy az nemcsak 1l szerv múkódését gátolja, lranem életfontos
kóvetkezményekkel és az egész szervezetet érintő kihatásokkal jár A
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daganatos betegséghez járulva lényegében egy második átnreneti betegség

- áz ún, daganatszétesés szindróma jön létre. Mirrél haásosabb tehát a

kezelés, annál több daganatsejt esik szét és anrrál súlyosabb
következményekkel.járó da}anatszétesés tünetegyüttes alakulhat ki. Ezórt
kell a beteget a citosztatikus kezelésre előkészíteni, hogy a betegség és a
kezelés által éfintett ill. igénybe vett szervek műkódóképesek legyenek. Ez
indokolja azt is, hogy az első az ún. induktív kezelés, arnikor a legnagyobb
tömegú daganatsejt széteséssel kel] számolnrtnk - kórházban történjen és a

beteg állapotát (közérzet, láz, pulzus, vérnyomás, vizelet-kiválasztás,
figyelem, környezettel tartott kapcsolata) folvamat-osan ellenórizzét
MÓgfelelő gyógyszeres előkészítéssel és védelemmel a daganatszétesés

tünétegyrittés megelőzhetó, ez a szupportiv tefápia egyik elsódleges és rrag,
on fonios területe. A daganatszétesés tünetewüttes tehát nem hiba, tévedés

vagy mulasztás kövétkeztében alakul ki, hanem a kezelés hatásosságát

bizonyílja, kedvezó kilátások elójele lehet.

FELKESZÜLÉS A DAGANATELLEMS KEZELÉ,SRE

A nagytömegű daganatos sejt elpusztítása ré\,én a sz€rvezetre egy

második-betegség terhe hárrrl.,A szétes6 daganatsejtekből biológiailag akúv

anyagok válnak szabaddá,jutnak a rérkeringésbe és terhelik a legfontosabb
szewék - ,elsősorban a yese, a máj, a csontvelő, az immunrendszer
működését. Ezt a fol1ékonnyá vált daganatsejt-tömeget a veséknek ki kell
választaniuk. A királasztáshoz elegendó .folyadékra van szüksége és-a
kiválasztást a lizelet lugosítása kedvezóen befolyásolja, A lebomló daganat-

séjtekból szabaddá l,ái anyagok nagyoI} gyorsan - néha órákon belül -
héveny köszrényszerű kórállapotot okozhatnak - ez elsősorban veseelógte-

lenséggel jár, ami a további kir,álasztást lehetetlenné teszi. Ezejl hipe-

rurikémiás állapot kialakulását meg kell elózniink - részben a lrírg,vsav

képződését gátló, - részben a húgl,sav kiiirúlését fokozó g,ógyszerekkel, A
daganatelleies gyógyszerek a ciontvelórrrúködést - ezzel az eletfontos

sejiek képződéséi is károsítják. Emiatt fokozódik a bctegség kóvetkeztében
t'átat<uti i'érszegénység és vérlenrezke hián}, és nem képződnek a

kóiokozók lekúzdéséhei nélkúlözhetetlenúl szirkséges csontvelői falósejtek
(lebenyezett magvú fehérvérsej tek) . A daganate,llenes _ kezelés

megkezdésekor ismemi kell azoknak a szeryeknek a működósét, amit a

fennálló betegség leginkább érint és a daganatszétesés türic'Lcg)ülres

leginkább igénybe veiz. A 'tejtólő gógszeiek" (citosztatikumok) adása

elótt fel kelideiíteni a rejtett gennyes gócokat. A felkészülés a folyadék- és

sóháztarás rendezésével," az a"rryugár.ri-ruuu.ok megelőzését szol§atO $'ó-



gJiszerek adásá\,al, a működési zavart okozó hiányállapotok rendezésér,el
fejeződik be, Ezalatt a beteget és könryezetét lelkileg is fel kell készíteni a
kezelésre, ki kell alakítani azt a bizalmi viszonyt beteg - sziiló - orvos és
ápolók között, ami a sikeres kezelés záloga,

wnxBszÍmú,nnrALIGLMÁZÁsA A DAGANATELLENES
KEZEÚS SORÁN

vÉncsoponr lrzsGÁIÁT ES RH IvEGHATÁRozAs

A daganatellenes kezelés sorátr gyakran van sziikség vérátömlesztésre ill.
a r,ér valamelyik alkotórészének póilására: a vérszegén|ség miatt vörösvérse-
jt koncentfátumok, a rérlemezke hiány okozta lérzéken,vség leküzdése
érdekében vérlemezke koncenrátumok alkalmazására, It4ilrdkét esetben a
rércsoportok ismerete elófeltétel, ezért még a kezelés megkezdése elótt
speciális laboratórirrmban tne§ kell határozni u ún. fővércsoportokat és az
Rh faktort. A betegek kb. 42-44 í/o-a A. 30-32 Va-a Uás, l5-],7 %-zB, 5-? To-a

pedig AB r,ércsoportú. F,gyidejírleg ki kell zámi, hogy r,érsar,ójukban nincs-
e más vét-csoportrendszerek el]eni szabálytalan (ún. ineguláris) ellenanyag.
A főr,ércsoportok és az ellenany ag vizsgáIat mellett az Rh faktort is mcg
kel] határozni. A betegek 85 %-a,Rh pozitiri 15 o/o-a pedig Rh negatil.
Vérkészítmények alkalmazásakor eg)Tészt affa törekszenek, hogy azotros
vércsoportú vért adjanak, - Rlr negaüv beteg pedig csak Rh negativ donortól
származő vér,t kaphat. N{indezen túlmenően speciális laboratórirlmi vizs-
gálatokkal keresnek immunológiailag is alkalmasnak (kompatibilisnek)
minősülő készítményt. A vércsoport vizsgálatokat a vérellátó intézetekben
végzik, alrol a vérkészítményeket előállítják. A vérátömlesztés előtt
közvetlenül a betegá5,me]lett a vércsoport és Rh meghaározást megis-
métlik és a véradó ill, beteg közötti alkalmasságot bizonl,ító "keresztpróbát"
végeznek.

A HLA-RENDSZER MEGI#IrÁROZÁSÁNAKJEIJNTÓSÉGE

A vöröwérsejtekben lévő vércsoport tulajdonság (ún. anúgén jelleg)
a fehén,érsejtekben és a vérlemezkékben is vannak antigének, mel,veket
HLA-néwel jelölnek (!umán ]eukocita 4ntigén - emberi fehérvérsejt tulaj-
donság), A HLA-rendszer sokkal bonyolultabb, mint a vörösvérsejtek ABO
és Rh vércsopol-t rendszere. A Hl,A-oszályok sokfélesége miatt sokkal
körülményesebb Hl,A-kompatíbilis (megfelelő) készítményt találni.
Vérlemezke (trombocita) koncentTátumok adása esetén a HLA-renrkzerre
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is figyelemmel kell lenni, mert íln, HlA-ellenanyagok képződhetnek a
betegben, ami a sikeres vérlemezke pótlást lehetetlenné teszi.

A Hl-{-rendszene nemcsak a vérlemezke pótlásko1 hanem csontvelő-
átültetésnél is tekintettel kell lenni. Az alkalmasság való§zínűsége nagyon
kicsi - teswérek között a legnagyobb, kb. 25 %-os. Unokatestvérek esetén
már sokkal ritkább, nem vérrokonoknál pedig egészen kicsi, 5-10.000
csontvelő adóból találni csak egy alkalmas személyt.

A vörósvérsejtekben lévő vércsoport ill. a vérlemezkékben lévő HLA-
antigének ellen - a legkörültekintóbb laboratóriumi üzsgáIatok ellenére is
képződhetnek sorozatos rérátómlesztések esetén ellenanyagok, amelyek
mellékhatásokat, ún. transzfúziós ször,ódményeket okozhatnak. Mivel a
daganatos betegségben szenvedő gyermek kezelése során gyakran szorulhat
vérátömlesztésre, minden esetben speciális laboratóriumi üzsgálatokkal
"keresett" vérkészítményt kell biztosítani. Ritka vércsoportúaknál (így az Rh
negativoknál) 

-és 
HLA.-alkalmaság figelembe vétele esetén gyakran

nagyszámú véradó ill, vérkészítmény közül taláinak csak megfelelőt, emiatt
a "keresés" miatt nagyon időigényessé válhat.

TRoMBoüTA IGÉNYÉs rnomocne DoNoRoK

A daganatos betegségberr szenvedő gyemekbetegnek leggyakrabban
vörösvérsejt és vérlemezke pótlásra van szüksége. Vörósvérsejt koncenirá-
tumok viszonylag könnyen előállíthatók és beszerezhetők, - nlert a
vörösvérsejt készítmények 3-4 hétig tárolhatók. Sokkal nehezebb
immunológiailag megfelelő és elegendő mennl,iségű vérlemezkét tartal-
mazó koncentrátumot elóállítani ill. az adott beteg számára beszerezni,
mert a vérlemezke készítmények eglrészét órák alatt, másrészét 5 napon
belúl fel kell használni, tovább nern tárolhatók, nagyobb készletek nem
alakíthatók ki. A vérlemezke koncentrátumok egyrészét a szokásos véradá-
sok rélén nyert vérkonzenekből állíúák elő - 46 véradó tlombclcitáit
összeszílva. Nagyobb mennyiségú vérlemezkét nyerhetűnk, ha ehhez ún.
sejtszeparátort használunk, amikor egy speciális műszer segítségével csak a
vérlemezkéket külóní{ük el (szeparáljuk) a donor véréből. Az e5y
véradótól előállított vérlemezke készítmények immunológiailag is
elónyösebbek. A géppel szeparált készítményeket az alkalmazás előtt kell
előállítani, ehhez különleges véradókat - ún. trombocita donorokat
veszünk igénybe. Az egyre növekvő trombocita koncentrátum igény míatt
eg}Te több trombocita donora van szükség és eglre több vérellátóban állí-
tanak eIő géppel (sejtszeparátorral) készült vérlemezke koncentrátumokat.
Külföldi példák nyomán eglre több vérellátóban vezették be a "trombocita-
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donor" fogalmat, alakítottak ki készenléti csoportokat és működik
Trombocita Donor KIub, ahol ismeretterjesztő elóadások hangzanak el a
trombocita pótlást szúkégesé tevő daganatos betegségekről és a csonwelő-
átültetésről, - ezzel is elősegítve a trombocita donorok megbecsülését és
megLarLásá t,

A CS{ÁDI vÉRADósznnvrzÉs É,s vÁnóusre

A Magyar Vöröskereszt által végzett véradószewezés az országos és a
megyei vagy városi vérigények kielégítésére - és az ún. nemzeü vér,készlet
kialakítására iránJul. Ezen belül nem mindig és nem mindenútt sikerül 1-1

gyermekbeteg sajátos vé;igényeit olyan gyorsan kielégíteni, ahogy arra egy

gyorsarr kialakuló tronibocita hiány okozta vérzékenység vagy hírtelen
súlyosbodó vérszegénység miatt sztJrkség van. Ugyanakkor a daganatellenes
kezelésben részesülő betegek vérigónye (amely sokban függ az alap
betegségtől és az alkalmazott gyógmódtól), az esetek többségében elóre
megjósolható, Kézénfekvő a lehet6ség, hogy a szükségessé váló véradókat -
a gyermek vércsoportjának (és Hl,A-antigénjeinek) meghatározásáv3l elóre
kiválaszlják, alkalmasságukról meggyőzódnek, Az ily módon (rendszerint a

család segítségével megszervezett) véradókat ún. várólisán targák nllván,
aktuális alkalmasságukról a daganatellenes kezelés indulásakor újra meg-
győzódnek, Amint azután r,érkészítményre van szükség, az előre kivizsgált és
a beteg számára egyszer alkalmasnak talált véradót behívják és a szükséges
vérkészítményt gyorsan előállí!ák. A vérátömlesztésre szorrrló ismert beteg
a leghaásosabb motí\,uíil, számára szívesen adnak - főleg az ismerősök és a
rokonok (nem vérokonokra van szükség!) ftr; így a "családi véradósz-
ervezéssel" könnyebben ki lehet váltani az emberekben mindig meglévő
segít6készséget és hajlandók egy adott betegnek vért adni olyanok is, akik
eddig ene nem vállalkoztak.

A NAG]ADAGÚ IMMI]NGLOBULIN KEZET.ÉS
SZEREPE A SZI]PPORTW TERAPIÁBÁN

A tudomány és a technika fejlódésér,el lehetőség nflt ana, hogy az
emberi vér sejtnélküli részében (a plaznrában) lévő életfontos í'ehérjéket
elkülönítsük és vérből készült gyógszerként felhasználjuk. igy készül az
örökletes vérzékenységben szenvedők kezeléséhez a naghatású \.{II-as és
IX-es faktor koncentrátum és a vérkeringés és a szövetek kózötti életrani
nyomáwiszonyokat biztosító albumin oldat, Utóbbit elsősorban a keringő
vértérfogat pótlására, nag{okú fehérjehiány leküzdésére hasznáIják fel. A
fertőzések elleni védőanyagokat (az ún, immrrnglobulinokat) már 4
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évtizeddel ezelőtt sikerült zz emberi plazmából kivonni és injekció for-
májában speciális gyógyszerként a]kalmazr-ri. Ezt az ún. gammaglobulint
azonban csak izomba adott injekció formájában lehetett fellrasználni, ami a
beteg számára fájdalmas, kellemetlen volt, - másrészt nem tette lehetővé,
liogy a sírlyos fertózések leküzdéséhez szükséges nagy rnennyiségben alka-
Lmazzák. Ezért jelentett.nagy ha]adást az érbe (intravénásan) adható
immurrg)obulin Lcszitmerryek előá]líúsa {5,/dkn}el\en !ntrayénis !mmun-
globulin - rör idin e MG ),

A 90-es ér,ek vérellátásának és evógszer előállításának nagy eredménye,
hog1 a már említett Wil-as és IX-es (véralvadást előidéző) plazmafaktor
koncentrátumok mellett néhány éve már lVlGkészítményeket is lehet
hazárrkbarr előállítani (mindaddig külföidi készítmények impor!ára szorul-
trrnk). Hazai intézetekben végzett ósszelrasonlító vizsgálatok bizon},ították,
lrc31, a hazai léradók plazmájából elóállított HuInaglobin nevű I\,']Gkészít-
mény a kitlföldiekkel azonos hatású és értékű. Külön előnye, hogy mivel
hazai dorror plazmájából vonják ki az ellenanyagokat, a Magyarországon
előforduló kórokozókkal szemben specifikus védőanvagokat tartalmaznak.
Ugyanalzon kórokozók fenyegetik rendszelint a daganatellenes keze]ésben
részesülő, imnunológiailag védetlerr gt ermekbetegeket is. Az I\/iGkészír
mények alkalnrazásár,al eg,vrészt lehetőségünk van súlyos, ún. szeptikus fer-
tózések (ahol az antibiotikumok eglmagukban nem mindig elegendő
hatásúak) leküzdésére, - másrészt a daganatellenes kezelés kezdeti idősza-
kában (szükség esetén hónapokrln át) immunológiailag léden állapotban
tartani a syó$uló daganatos gyenrrekbetegeket. A Humaglobin a nemzeti
lérkészlet fontos részévé rált, alkalmazása jelentős mértékben javítiatja a
daganatellenes kezelésben részesülók éJetkilátásait és életminőségét.
Mindehhez természetesen elegendő véradóra van szükség, hogy vérükből a
plazmafrakcionáláshoz szükséges "alapanl,agot", a 

'riss 

fagyasztott 12lazmát

" 

(FFP) elegendő mennfségben előá]líthassák.

AZ APot"A§ Es AZ epolóuÓ szrnrpn

A daganatos beteg gyóg}ulási kilátásaiban nagy része van a szak-
szerű kórházi ápolásnak és otthoni ellátásnak. Kórházban vagyjáró-
beteg rendelésen a beteg g}ermek és szúlei leggyakrabban az
ápolónőkkel találkoznak, az ápolási és kezelési feladatok rlagy részét
is ők végzik, . a betegek megszokják és megszeretik őket - ily módon
az ápolónőknek a daganatos betegek ellátásában kulcsszerepük van.
A súlyos állapotban lévő, gyakran fájdalmakkal és \ázzal küszkódó,
kimerült és türelmetlen, - ugyanakkor szorongó és sokáig bizalmatlan
kis betegek ellrátása az ápolónő szaktudása, hivatástudata, egyút-
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térzése (empátiája) és pedagógiai készsége szempon!ábóI kihívást
ielenl, felkéai ülliésérreli és aikal masságá rrak próbaköve. A beteg é:, a
"szüló 

az ápolónőve'l ralálkozi]. legg1akiabban. ezér t a LóztüL lennál-
ló kapcsohtnak és bizalmi légkömek különösen fontos_szetepe van.
A kórházba került g,vermel a betegség , és az íj tórnyezet
következtében ter-rnésiétszerűen bizalmatlánná válik, védekező je1-

lesű. sátlásokkal átszőtt magatartásba menekül, - érthető kezdeti
bi7alm'ar]ansáea. Kisehb rnériékben ugyane/ vonatko/ik a slülőkre.
hozzátartozókia is, akik az új kömvezelben és a betegség áJ tal rájuk
kénv§zerített úi szereoben büonr ta'lanok, Lá iékozatlanok, - erthelóen
bizaima tla nok,'U5 anakk,-,r az ,i|olórró még'nem ismeri a glcrrneker.
családi hátterét, éhdigi szokásait, korábbi-kórházi elménleit, bizal-
ntatlansásának adotI'esetben iosos lorrásait. Mindkét [él érdeke.
hog} ez;z isme rctlenségektől 

"biárrylalan legkör mielőbb felolrlod-
iék]i kezdő lépésr nt ilŰn a tapa\ztall. empátiás és gyemtekszcrető
"ánolónő te.zi mes, Sókat.esír a beilleszkedésben, ha a.zülő nem áIl

dermeke és az á§olónő "kó)é", hanem nyitottan fogadja az ápolónő
Íbze]edéser, tanácsait, közretítő szelepet r,állaJra segíri az ápolórrő
murlkáiár. A tapasztalt ápolónő rendszerjnt hemarosan mesismeri a

gl..-"i"t, t<öiulményeit, kideríti félelmeit, tekintettel ván szoká-
Íáira, akár ízlésére is. Á szülőnek ezt a kialakuló ápolónó - gyennek
kapcsolatt-,t megértéssel, hiralommal kell fogadnia és segítenie.
semmikéooen nim rivalizálhat az ápolónővel, nem lehet rá "féltéke-

ny". Tudómásrrl kell venni. how mostantól (éppen a legnehczebb
nápokban és hónapokban) a szÜiő szerepe egl részét az ápolónő veszi

át.'A sziilő akkcrr cselekszik heltesen, ha a kórhjzban lartózkodva
minél hamarabb megranulia az ápolási vagy gondozJsi módszereket.
a gyógyszerbeadás "iogásait" és élőbb - úróbb segíteni akarástól és

szőeától áthatott "seáédápolónővé" válik, aki aztán otthon is hason-
ló higienes feltételekei és otthorri ápolást tud biztosítani, ahogy ezt a
kórhjzban megtanulta.

TAPLAu{oZÁs, FOLIADÉXBD/ITEL, WIAMINoI!
; HIPERALIMENTAÜO

A daganatos betegsegben szenvedő gl crmekek .többsége ewágy-
ulan. lerrimlott. immurroiógiai rédekerése csökkent. szájnyálkahár-
tyái gyulladtak, gyakran ala'kulnak ki szájpenósz, apró - néha alig
liLha]Ó - lekelye[. Mindez tovább nehezíti a helyzetet: az étvágtalan
gvermek r áplálekfelvétele nehezítetté válik. a rágás és a nyelés l_ájdal-

fias lesz. eÍmaradnak a úplálkozásal járó - örómet és megny,Lrgvásr
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jelentő reflexel. Ordóei kör alakul ki: a leromlott gyermeknek tóbb
l-olyadékra. több kalóriára. többszöri uip)álkozásri'rolna szüLsége,
ehelyett nem eszik. nem vesz magáhóz elesendő folyadékoti a
táplálkozáshoz kellemetlen élményeli (fájdalori, hánlngér, hányás)
társu]ha.tnak, A beregség miatt viss)ahúződó. magányabán deprész-
ióra hajlamos beteg n egativiszti k usá válik. Nincs?hs?g ingerd 1ragy
azr elnvomja _a lélelem). nem akar enni. mee tagad'ja á ráp]áték
felvételt. Mindezek miati tovább romlik kondícióia, Tod, fotvaciék- és
ütaminhiány alakul |i. Hányás és hasmenés esérén iámi a keze|és
kezdeti szakában fordulhat elsősorban blő; a íolyadékhiánt és a
kóvetkezményes só-anyagcsere 1elektlolit) házur'úsj zavar' olyan
mértékűvé válik. hogy kiszáradás túnetei jelentkeznek: a bőr rutral-
,massága csókken. - a szájnyálkahártyáL kiszáradnak, csö|keri a
nlálképződés. a szemek alááikolnk. a'szemgolyók besüppednek. a
gyermek nyugtalanná vagy elesetté. ]etareikussá válik. á^körülölle
történtekre nem figyel, mozgás-szegény lesZ. A kiszáradás mértékétől
függően romlanak az életfontos lzervek múködései, A kialakuló
tudaüavar a katasztrófa előszele.

A folyadék és elektrolit egyensúly fenntartása a kezelés
nélkúlözheteden részét képezik. Á folyadékvesztés ellen szakszerűen
és ldejében adott hányáscsillapítókkal, a hasmenés megszüntetésével
kell_ kúzdeni. Ugyanakkor a gyer-rnek által kedvelt fol adék gyakori
it4tásával - amíg lehet szájon át - kell biztositani a folyadé[igényt
(ügyelre arra. hog ne fogyasszon a szokásosnál röbb colát és é9áI-
talán ne kapjon ronicoi). Amint a gyermek nem hajlandó inÖÍ es
nem \esz magához elegendő folyadékot..jelezni kell az ápolónőnek
és az orvosnak _(ilyenkor intravénás cseppinfúzióval pótolják
átmenetileg a fo\ adékvükségletet ). A szüió leherősége.' hog| a
vizeletürítés mennyiségét figyelje. Amint az addiginái keveiébb
üzeletet ürít -ielezni kell, mert ez a folyadékhiány egyik koraijele,

Ugyanilyel___fontos,. hogy a szokásbsnál is több ritamint vegyen
ma€!!o1- főleg C-vitaminban gazdag ételek és italok fogyasitása
ajánlható. Annak érdekében, hogy a léírt nehézségek elleiére ele-
gendő kalória tartalmú táplálékot vegyen magáho7 - igénybe kell
venni diéás nővér szaktanácsait és naponta tóbbszöri étLezésre kell
áttérr'i.
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HAJrrUIlÁs, AZ ÁTIvEryEn KoPASZSÁG (ALoPÉCIA)
ATVESZEIJ,SE

A daganatellenes kezelés gyógyszerei a sejtrrövekedést, a sejtanyagc-
serét gátolják. Sajnos nem tudnak különbséget tenni ellenség (daganasejt)
és barát (saját sejt) között. A daganatellenes gyógyszerek elsősorban a
növekedésben lér,ő sejteket gátolják. Mir,el nem tudnak kúlönbséget tenni a
daganatos és az ép sejtek között - a daganatellenes (kívánt) haús mellett
hatnak a növekedésben lévó ép sejtekre is (nem kívánt hat-ís). Ezt a ked-
vezőtlen harást jelenleg csak mérsékelni tudjuk, de teljesen kivédeni nem
ragyunk képesek. Ez a nör,ekedésben lévő sejteke kifejtett gátló hauás elsó
sorban a nyáJkahártyákon és a hajnör,,eke désben okoz za.,,arokat. A kezelés

2.-3. hetétől kezdve erósödó hajhullás indul meg, az 5,-6. héttől
'Tésülkódéskor csonókban hull ki a haj". Ha ene idejében nern készítjúk fel
a betegeket - ijedtség, félelem :rlakul ki, - a hirteien kifejlődő kopaszság
sokkolóan hat betegre és megélik hirtelen kialakult hátrányos helyzetüket.
Nehezíti a kör,ülményeket az is, hogy amikorra a hajvesztés legerősebbé válik
és kia]akul az átmeneti kopaszság (az alopécia), addigra a kezelés részét
kópező Prednisolon haására gyors hízás és az arc körvonalainak átalakrrlása

- ún, holdlilág arc jön létre. A kopaszság és a boldt,ilág arc azérr is
hátrányos, mert feltűnó módon jelzi beteg voltukat és növeli betegség
tudatukat, félszegségüket, visszahúzódásukat. A citosztatikus kezelést kóvetó
hónapokban újra megindul a normális hajnör,ekedés és rendszerint még a
fenntartó kezelés idószakában "kinó a hajuk", ami az esetek eglrészében tet-

szetősebb, mint irz eredeú haj volt. A gyógyszeres kezelés alatü hajhullást a
fejbőr vérkeringésének csökkentésével (körkörös leszorítís és jégtömlős
sapka) csökkenteni lehet. A legfontosabb, hogy a daganatellenes kezelés
eikezrlése előtt az ún. kezelési terv megbeszélésekor az orvos erről a beteget
és a szülőket egfaránt tájékoztassa és felhílja a figyelmet arra, hogy ánneniti _

jelenségről vzur szó, a haj ki fog nőni, Uglani\en fontos, hogy a lányoknak
miné] korábban az eredeti hajnak megfelelő paróka készüljön és amint a

hajhrrllás ol,var-r mértéket ér el ami zavarja őket, a parókát használhassák, A
lányok egvrésze szívesen hordja a parókát, amely újra helyreállí{a
nőiességüket, sikerélmények forrásává válhat.

A HÁ\TNGER És A IIr\NyA.s MEGELózosn, rrrünÉsr

A hányinger és a hányás a daganatellents kezelós egyik
legkellemetlerrebb, a beteget leginkább megviselő szöv6dménye. Ha
kialakrrlt a kezelés hatására fellépő hányást kiváltó hányinger. - írgy már a
következő kezelés rnegkezdése elótt is, - csupán a kórházzal járó emlékek
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harására, a kórházi szagok és láwányok által provokált módon is felléphet.
Leggyakrabban.a bevezető (induktiv) kezelés szakában jelentkezik, de elő-
fordulhat a kezelést követó néhány nap múlva is - más okkal nem mag-
yar:ízható hánlnger és hányás. Az ápolónó és a szúlő a kírrzó öklendezés és
az elhíuődő hányások miatt szenvedő betég mellett van, - mindenkinéljotr
ban tudja, mennyire igénybe veszi a betegeket tesiileg és lelkileg. Gyalo,an

. jobban megviselik a hánl,ások a beteget, mint maga a daganatos betegség.
A hányás és a hánfnger leküzdésében az elmúlt 10 évbelr nagvon sikeres
gyógszerek kerültek bevézerésre, ezek azonban csak akkor haásosak
igazán, ha az első citosztatikus kezelés vagy besugárzás előtt kerülnek alka-
lmazásra és következetesen minden újabb citosztatikus kírra vagy besug-
árzás előtt újra adják azokar,. A hányasnak nemcsak a citosztaúkus gyógy-
sze:, királtotta kórre el okai vannak, hanem lélektani ósszetevői is. A
kezelé:től való félcir:nr és szorongás is nör,eli a hányás valószínűségét. A
citosztatikus anyagok alapjában véve mérgezőe\ arnelyektől a szelTezet
igyekszik megszabadulni, - tehát a hányás védekező |ellegú válaszként is
felfogl,iató, Már a hányinger is lényeges elvátozásokat hoz létre: csökken a
gl,olnorsav elválasztás és növekszik a nyálképződés. A beteg elsápad, hide-
gen verejtékezik, bőre nyirkos, f,rverése szapora. A hányás.jelerrt6s folvatiék
reszteséget, étvágJtalanságot, gyengescgct okoz. - kirnerültséget, közönlt,
rossz hanguiaict l,ált ki és ami legalább ilycn fontos, megron{a a beteg
együttműköiiési kés.:ségét. A srrgárkezelés uráni hányás fiigg a besugárzás
helyétől (a feiső has és á medence-táj a legérzéiienyebb), a sugár ariagtól és
a besugárzott mező nagyságától, A gyógyszeres kezelés kir,áltotta hányás
Ieginkább az alkalnaz ott gyógyszerektól és azok adagjától függ. Váratlan és

ijesztő, amikor a kezelés uáni napokban jelentkezik (Cenrlt égből villánrc-
sapásként) ún, késleltetett hanyás formájában és bár ez nem olyan súlyos,
mint a kezelés kózbeni (ún. hel,eny hányás), de elég glakori. Ma már szá-
mos hányingert és hányást csökkentő gvógyszer áll rende]kezésre, melvek
alkalnrazását a keze]őorvos írja el6 és otthoni használatukat is vele kell
megbeszélni. Osszefoglalva iu a legfontosabb, hogy a hányás lehetőséséról
a kezelés megkezdése előtt beszé§únk a beteggel il], a szülőkkel, közösen
dóntsúk el, hogv melyik glógyszerbeviteli fomrát válasszuk (inj.. - tailletta, -
kúp vagy szirup), a gyógyszer sziikségességét a bereg ill. a szüló fogadja el
és mindenképpen a sugárkezelés ill. a citoszatikus glógyszerek beadása
eiótt kerüljön felhasználásra és napokig í'olytasuk a szupportiv kezelésnek
ezt a nagyon fontos és hatfuos íomáját.
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A BETEG És A Il jLLÍ{IAR"IDZÓKBEVONÁ§A A TTRAPIAS rERv
MEGVALÓSÍTÁ§{BA

A daganatos betegségben szenvedőket nem alkalomszerűen és
esetenként összeállított gyógyszer-kombinációkkal, hanem a világ legjobb
klitlikáin és kórházaiban sok száz betegen, egységes elvek szerinti alka-
lmazással szerzett tapasztalatok alapján összeállított gyógyeljárásokkal (ún,
protokollokkal) kezelik. A magyar gyetmekkori daganatos betegeket
immár 25éve nemzetközileg elfogadott protokollokkal kezelik. A
Gyeimekonkológiai Munkacsopoít rendszeres kapcsolatban lan a világ
élenjáró intézeteivel és tudományos társxágaival, fol1zmatosan átr,eszi
tapasztalataikat és módszereiket - ily módon lényegében ugyanazokat a
protokollokat alkalmazza, mint az osztrák, - a német- vagy az anterikai
munkacsoportok. Ezek a protokoliok a daganatos betegség sajátosságai (a
daganatris sejt típusa, a sejtszaporodás jellege, a da§anat kiterjedése ill.
szervlokalizációja, a kialakult túnetek és az ún. aktiütái jelek) figyelembe
vételével lényegében tóbb hónapra, akár tóbb éwe szóló kezelési tervet tar-
talmaznat. Ma már minden fejlett egészségüggyel rendelkező orrzágban
csak ilyen protokollokkal kezelik a daganatos gyermekbetegeket. Az eg).,es

betegségcsoportok protokolljai egymástól lényegesen eltémek, de egyben
megegyeznek: a betegség kezeléséhez szükséges stratégiát fogalmazzák
meg. A protokoll gyakorlaú kivitele - r,agyis az alkalmazás taktikája (hogy az
előírt gyógykezelést melyik napon, milyen tüneti vagy kiegészítő /adju-
váns/ kezeléssel együtt alkalmazzák) tiszteletben tarlia a gyógyítís szabad-
ságát és épít a kezelőorvos másra át nem háríüató felelősségére. Arnint
elvegeztók a teljes diagnózishoz szúkséges összes üzsgiilatot és ismert a
daganatos sejtburjánzás jellege, kiterjedése, következményei - adoftak a
feltételek a protokoll megválaszására, ami felelősségteljes, - nagy tapaszta-
latot, tudást és tájékozott§ágot igénylő feladat. Ekkor kerül sor arra, hogy a
kezelőorvos vagy a gyógyító csoport (team) vezetője a szúlőket tájékoztassa
a kivizsgálás végeredményéról, az indokoltrrak tartott gyógkezelésről és
ehhez hozzálárulásukat (beleegyezésüket) kérje. Ennek keretében mond-
ják el, hogy miért, milyen gyógykezelést kell alkalrnazni, mik a kiláások,
milyen szövódmények fordrrlnak elő, mindez előreláthatólag meddig fog
tartani (kórházban ésjáróbeteg kezelés formájában) és mindebben miben
számítanak a szúl6kre. A szülők eglrésze a diagnózis és a kilátások hallaán
- csak gyermeke sorsára gondolva - nem tudja minden részletében
megérteni mir-rdazt, amit vele közöltek. A hallottakat ""meg kell emészteni"
otthon és a gyermekkel meg kell beszélni. Ezek uán célszerű a kezelóor-
vossal és az ápolónővénel is a kezelés egyes részleteit újra átbeszélni -
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tisztáZyz, hogy mindebből mi tartozik a gye rme kt-e és mit tehe t
segítőtársként a szülő, A protokollból ill. a kezelési tenből ülágossá válik,
hogy az egész csa]jd számára nehez és hosszú idősuak köletiezik. - sporr-
nyelven hosszúávú akadálfuás, anrely tele van változóan súlyos akadá-
lyokkal, de amit a végső siker érdekében végig kell csinálni.

Az ALTERNATTV c6cwÓnoxnÓl

fu egletemi oknústó]. a Szakmai Kollégiumok és az Orvostudonrányi
Társaságok által elfogadott owosi módszerektól és kezelésektő] eltérő
eljárásokat nevezzük altemativ gógymódoknak. Ezeknek eglrésze egyéni
megfigyeléseken, nrásrésze népi vagy természetes gvógyító szokásokon ala-
pul. Nincselrek elméletileg kellően rnegalapozva, tudományos hitelességgel
bizonftva, mégkelésbé a bizonyítékokon alapuló onoslás ma elfogadott
módszereivel igazolva, - gakran az emberi hiszókenységen alapulnak. Mivel
a gyógyí$ás bizalmi kérdés és a betegnekjogában áll megválasztania owosát
ltgy gyógyítóját és elhatározásaikat nem befolyásolha§uk, tudomásul kell
vennúnk létezésiiket. t-Igyanakkor határozottan ragaszkodnunk kell ahhoz,
hogy daganatos betegségekben szenvedő betegeink megkapják azt a .

kezelést, arrrit az owostudomány egyértelrnűen ajánl, amivel nemzetközileg
és hazánkban is elegendő tapasztalattal rendelkezünk. Betegeinknek és
hozzátartozóiknak azt kell ajánlanunk, hogy ezeket a gyógyeljárásokar
fogadják el és helyette ne vegl,enek igénybe altemativ gyógynódokat.
Tanácsként azt ajánljuk, hogy bármilyen természetes gyógymódot csak a
protokollban előírt ajánlások megvalósítása után vagl azok szünetében veg-
yenek igénybe. Hosszú owosi gyakorlat és szerteágazó szakmai kapcsolataim
ellenére sincs olyan esetről tudomásom, amikor egy leukémiás vagv lim-
fómás beteg altemativ póglmódok}al gyógult nreg. Ugyanakkor több
olyan esetról van tudomásom, amikor az ajánlott orvosi kezelés elutasítása
vagy félbeszakíása végzetes következmén,vekkel járt. Ugyanakkor támogar-
ni kell az egészséges életmódot, az edzést és amint betegeink alkalmasak rá
a sporrokat is.

rürrótu c6crszEREK - csoDAGyóG\§nREK

A fejlettebb, gazdagabb országok kórházai. klinikái jobban felszerel-
tek, a hazaiak tóbbszörósét tudják egészségüglre fordítani, - érthető, hogy
gyógyíási eredményeik is jobbak, owostudományuk is fejlettebb. Az is
érthetó, hogy gyógszergyártásuk előrébb tart, a mienkénéI jólal többet
tudnak kutatásra fordítani. Erthetó az is, hogy a kiélezett piaci helyzetben
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g}ógyszer-reklámjaik is meggyőzóbbek, hatásosabbak. A.nyugaton'
alta]ánosan elt'ogrdrll l legíontosabb daga'nateilenes gyógr sierelei { igaz
pénzhián1 miatt gyakran késéssel és nehézkes eljárások Úán) előbb _ utóLb
mi is rendszeresen alkalmazzuk, protokolljainkban szerepelnek. Ismcrye a
'hyugati országok" általános és technikai - civilizációs fejléttségét, sokan azt
gondo)já\ hogy ott a leukémiát és a limfómákat más g;rógyszérektel ered-
ményesebben gyógyí$ák és arra törekszenek, hogy nlrrgati'ismerőseik által
ajánlott gyógyszerekhez jussanak. Sokan erejükeimegháladó áldozatokra is
kepesek _ncm bizonvítot t haású evógvszerekért. {mikor nent támogat h-
aljuk a hazai gyóglszerek és glógeljárások lebecsülését és a küröidiek
indokolatlan túlértékelését, adott esetben indokoltnak kell tartani nálunk
még nem használt különleges gyógyszerek hivatalos úton történő besz-
erzését, amire itthon még nincs lehetőség. Célszerű, ha a sziilők minden
ilyen kérdésben a kezelőorvoshoz vaw a kezelőcsoport vezetőjéhez fordul_
nak és nnácsait kikériL.

KAPCSOLAT A KEZELÓORVOS§{L

. A_daganatellenes kezelés hónapokat, éveket vesz igénybe, atnely alatt
a.kezelőorvos és betege között sokrétű, sok szállal kötód6 kapcsolat alakul
ki. A kezelőorvos részéről felelősségérzés és szeretet, a betegiészéről biza-
lonr és ragaszkodás öwözi leginkább tartóssá ezt a kapcsolatót. A szülőknek
megértéssel kell ezt a kölcsönös és hosszútávú köiődést támogatniuk. A
szülő részéról a legfontosabb, amit az orvos-beteg kapcsoi athozhózzáadhat,
a bizalom. Bízni abban. hogy a gyermek jó. megfelelően tapasznlt kezek-
ben van Bízni abban. hogy "minden" megtórténik g-e.meke gyógulása
érdekében. Bízni abban, hogy a kólcsönös erőfeszíiéseik eredméiyesek
lesznek. A bizalonr hosszútávú fenntaruisa érdekében a szülónek rendszeres
időközökben keresnie kell a találkozás lehetőségét a kezelőorvossal.
Kezdetben, amíg a gyermek állapota miatt poterrciáiis életveszélyben van,
naponta, késóbb csak hetente és eglre rövidebb ideig kell találkozniuk.
(]élszerű. ha en,e a találkozásra a szűlő készül, összerendezi, vagy összeírja
gondolatait, aggályait, kérdéseit. A kezelőorvossal őszintén keii beszélni,
apólékos aegfigyelések is hasznos információk lehetnek (amelyek pl. az
a]lására, szokásainak megváItozására, székletére, vizeletére, légszomjára,
köhögésére lagy hőmérsékletére vonatkoznak. A kezelés jellegénók megvál-
tozásakor óletrendi és étrendi tanácsokat is érdemes kémi (kórházbóI való
elávozáq áttérés fenntartó kezelésre, ill. a citosztatikrrs kezelés befejezése).
A kezelés befejezése után évekig érdemes a kezelóorvossal kapcsolatot tar-
tani -.hisz.ő 

_ismeri igazán és fontos kérdésekben tanácsait kémi (pl.
sportolás, iskola vagy pályaválasztás... )
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xAPcsol-{r AZ ÁPOLóNóVEL

Az ápolónő az a személy, akivel a gyermek kezelése sorárt a legtöhb
időt tólt el eglutt, aki nemcsak a legfontosabb eseményeknél (injekciózás,
lumbálpunkció, vérvétel, infuzió és transzfuziók adása, csonwelővétel) van
jelen, hanem olyan apró eseményeknél is, amirol nem beszélnek, rle mégis
fontosak (pl. a gyógyszerek mellékhatásai, a f{dalmak, a kínzó hányinger
és a kinrerítő hányás), Ily módon közös emlékeik, közös "titkaik" támadnak,
ami kapcsolatukat csak erősíti. t,l.-agyobb gyermekek gyakran r-rlyari dolgokat
is megbeszélnek a bizalomgerjesztő és hozzájuk korban közelebb'álló
ápolónővel, amiről szúleiknek nem beszélnek. Van gyerinek, aki
lralálfélelrnéről az ápolónőnek beszél, de a szülőknek nem. Máskor kíván-
ságaikat, panaszaiktt mondják el könnyebben az ápolónőnek. Megint
nráslor egy kis huncrrtkodás, a serdülőkor gondjainak és titkainak
nlesbeszélése teszi elevenné, életszerűvé ezt a kapcsolatot. A kezelheteden-
né l-ált, ún. pieterminális állapotba kerűlt gyetrnek is gyakran a régebberr
ismert ápolónőjéhez ragaszkodik, vele bizalmas, - mert félti és sajnálja
.rii leit,

ATELFJON SZEREPE A GYÓGYÍTASBAN

A telefon életünk szerves részévé vált, a családi kapcsolatok fen-
ntarlásában is fontos szerepe van. Erthető, hogy a daganatos betegség
miatt hosszan kezelt gyermekkel, akórházzal és a kezelőorvossal fen-
ntartott kapcsolattarásban is sokat jelent. A kórházban fekvó g_ver-

mekkel íolfiatott teleíonbeszélgetések a család, az otthon hangiát
közvetítik, Íly módon a beteg málanyat, tétetmeit, szorongását oldják.
A kezelőonossal folytatott beszélgetések a hozzátartozókat nlugtalják
meg, lontos információk és teendók közvetítésére alkalmasak.
Célszerű, ha megkérdezzük, hogy a kezelóorvos elfoglaltságai és az
osztály kialakult rendje miatt mikor a legalkalmasabb telefonálni.
-Amint a gyermek állapota megengedi és technikailag megoldható,
előnyös, ha testvérei, barátai is felhítják, A telefonkapcsolat nóveli a
beteg gyermek biztonságérzetét és csökkenti a szü]ők félelmét,
aggódását. A telefonálás lehetőségei eg,vike azon szálaknak, amelyek
a gyfrmeket az otthonhoz kötik, rehabiliációját előkészítik.
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