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SSZAKMAIZAKMAI RENDEZVÉNYRENDEZVÉNY OORVRVOSIOSI TTANÁCSOKANÁCSOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A CIVICUS Európa Alapít-
vány szakmai rendezvénye eh-
hez kívánt gyakorlati példákkal
alátámasztott segítséget adni,
egyben megismertetve a részt-
vevõket jól bevált külföldi mód-
szerekkel. A rendezvényen elõ-
adást tartott: 

– Christiana Weidel, az oszt-
rák „The World of NGOs” elne-
vezésû szervezet igazgatója a
szomszédos Ausztriából, vala-
mint

– Javier Güemes Pedraza, a
madridi ONCE Alapítvány kép-
viseletében (Spanyolország eb-
ben a félévben tölti be az EU so-

ros elnöki tisztét!), akik
arról számoltak be,
hogy civil szervezetük
mit és hogyan tett és
tesz az európai uniós
döntések befolyásolása
érdekében.

A program során a
résztvevõk megismer-
kedtek az európai polgá-
ri kezdeményezés (ho-
gyan és miért gyûjtsünk
össze 1 millió aláírást az
EU-tagállamokban) rej-
telmeivel is.

Szakmai háttéranyagok segí-
tették a résztvevõk munkáját, ami

a hazai civil szervezetek 2011-es
magyar EU-elnökségre történõ
felkészülését is szolgálja.

Alapítványunk 2010. május 31-én részt vett a CIVICUS Europe Alapítvány szervezésében megrendezett szakmai konferen-
cián. A 2009. december 1-én hatályba lépett Lisszaboni Szerzõdés új lehetõségeket teremtett a civil szervezetek számára
is többek között a szervezett formát öltõ véleménynyilvánításon, javaslattételen keresztül. A kínálkozó lehetõségek kihasz-
nálására jól felkészült, tájékozott civil szervezeti képviselõkre van szükség.

Civil részvétel az európai uniós 
döntéshozatalban

A résztvevõket Ikvai-Szabó Imre fõpolgármester-helyettes kö-
szöntötte, majd Egerfai József civil tanácsnok bemutatta a Fõvá-
rosi Civil Iroda munkáját és a fõvárosi civil rendeletet. A rendez-
vényen 150 civil vett részt, ahol a fõváros néhány civil szolgálta-
tó szervezete bõvebb tájékoztatást nyújtott tevékenységérõl. Kö-
tetlen kerekasztal beszélgetés formájában megvitatták a civil
szervezetek és az önkormányzatok közötti kapcsolatokat, rá-
mutattak a nehézségekre. A civil szervezetek képviselõi felhív-
ták a figyelmet arra, hogy szükség van a civil szervezetek haté-
konyabb részvételére az önkormányzati munkában és döntés-
hozatalban, valamint érdekeik érvényesítésében fontos a civilek
szorosabb együttmûködése a jövõben.

Alapítványunk elnöke felszólalásában kihangsúlyozta, hogy
a civilek léte nélkülözhetetlen minden demokratikus országban.
Külön kiemelte, hogy az egyes civil szervezetek legnagyobb ne-

hézsége az infrastruktúra hiánya, a
nehéz anyagi helyzet és nemritkán
a legjobb szándék ellenére a szaktu-
dás, logisztika, koordináció. Javasol-
ta, hogy a civilek egymást ne konku-
renciának tekintsék, hanem min-
denki a saját maga által meghatáro-
zott cél érdekében össze kell, hogy
fogjon a többi hasonló területen mû-
ködõ civil szervezettel. Nyugat-eu-
rópai példákat követve fontos egy-
egy ernyõszervezetbe való tömörü-
lés, ahol magasan képezett szakem-
berek segíthetik a kisebb szerveze-
tek mûködését, és céljaik megvalósí-

tását.  Említést tett a Be-
teg és Hátrányos Hely-
zetû Gyermekeket Segí-
tõ Szervezetek és Támo-
gatóik Országos Szövet-
ségrõl, mely a napok-
ban lesz egy éve, hogy mûködik. A jelenlegi tagok
között megtalálható számos beteg és hátrányos
helyzetû gyermekeket segítõ szervezet. Az Orszá-
gos Szövetség szócsõ a mindenkori kormányzat és
a civilek között. A konferencián is felajánlásra ke-
rült, hogy mennél többen jelentkezzenek tagnak.
Aki úgy gondolja, hogy kapcsolódni akar az Orszá-
gos Szövetséghez, az a www.beszt.hu honlapon tud
regisztrálni. A civil szervezetek erõsödésének érde-
kében mindenkinek várjuk jelentkezését.

Alapítványunk részt vett a 2010. június 8-án a Fõvárosi Önkormányzat és a NIOK Alapítvány Regionális Civil Szolgáltató
Központjának szervezésében hagyományteremtõ szándékkal megrendezett elsõ Fõvárosi Civil Napon. A rendezvény célja a
fõvárosi civil szervezetek aktívabb bevonása a fõvárossal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba, együttmûködésük,
szakmai fejlõdésük elõsegítése, a civil szervezetek számára hasznos szolgáltatások és szolgáltatók bemutatása volt.

Első Fővárosi Civil Nap

150 civil vett részt az Elsõ Fõvárosi Civil Napon

Külföldi elõadók

A résztvevõket Ikvai-Szabó Imre 
fõpolgármester-helyettes 

köszöntötte

Barabás Miklós, a rendezvény
koordinátora

A táplálkozás szerepe az onkológiai betegek 
ellátásában I.

VVitán felül áll, hogy a magyar konyha talán az egyik legfino-
mabb konyha a világon. Gondoljunk csak egy omlós bor-
júpörköltre galuskával vagy egy rántott csirkecombra fok-

hagymás uborkasalátával, de az egyedülálló halászlé, gulyásle-
ves vagy töltött káposzta is lucullusi lakomának számít. Isten
ments, hogy ezekbõl a finomságokból soha ne részesüljünk,
azonban a mindennapok táplálkozására egy kicsit jobban oda
kellene figyelnünk. A táplálkozásnak az örömszerzésen kívül
ugyanis komoly élettani funkciói vannak és nem szabad, hogy
lelki problémáink megoldása céljából a káros szenvedélyek kate-
góriájába sorolt pótcselekvéssé degradáljuk ezt a fantasztikus él-
vezetet. Magyarul, ha éhesek vagyunk mindig együnk, de soha
akkor, ha bánatunkban vagy stresszhelyzetben akarjuk magun-
kat megjutalmazni, megvigasztalni. Az étkezés kapcsán három
dolgot szoktak elrontani: a ritmust, a mennyiséget és a táplálék
összetételt. Megfigyelték, hogy elhízáshoz elsõsorban a rend-
szertelenség vezet. Semmi értelme egész nap koplalni és utána
este kirámolni a hûtõszekrényt. Azonos kalóriamennyiséget
fogyasztó emberek közül azok fognak elhízni, akik ezt
rendszertelenül, a nassolás módszerével fogyasztják el.
A magunkhoz vett táplálék háromnegyedét délután
ötig kell elfogyasztani. 

A mennyiségrõl annyit, hogy egy alkalommal
annyit fogyaszszunk, amennyi a nyitott vagy
kelyhet formázó tenyerünkbe egyszerre bele-
fér. Nem fogunk többet enni, ha étkezéshez
nyugodtan leülünk, szépen megterítünk, az
ételt lassan fogyasztjuk el, jól megrágjuk,
elõtte nagy adag salátát vagy bõséges rosttar-
talmú ételt fogyasztunk két-három dl vízzel.

AAlegfontosabb talán az étel minõsége, ös-
szetétele: fogyaszszunk naponta legalább ötször
valamilyen nyers ételt - gyümölcsöt, zöldséget, salátát - és

az étkezésünk 75%-át összetett szénhidrátok, fõleg gabonafélék
tegyék ki. A fehérjeszükségletünket, ami a táplálék-felvétel 15-
20%-át kell hogy adja, könynyen emészthetõ és felszívódó tejter-
mékek és húsok adják (szárnyasok, halak). Zsiradékot is fo-
gyaszthatunk, melyek nem lehetnek több mint az összbevitel 10-
15%-a. A háztartásból három ún. „fehér mérget” számûzhetünk:
asztali só, fehér búzaliszt, kristálycukor, helyettük tengeri só, tel-
jes kiõrlésû lisztek, és az ezekbõl készülõ kenyerek, tészták, pék-
sütemények, illetve méz, juharszirup használandók. Rendkívül
rossz szokás a paprika, paradicsom megsózása és a gyümölcsök
cukrozása. Kerüljük azokat az ételeket, amelyek sok tartósítót,
színezéket és ízfokozót tartalmaznak, ügyeljünk arra, hogy mi-
nél több olyan élelmiszert vegyünk és használjunk fel, melyek
ökológiailag tiszta helyrõl származnak (bio- vagy reformélelmi-

szerek). Természetesen ha mondjuk egy disznótorban veszünk
részt, ne kérjük szójafasírtot, vagy egy-egy hétvégi rokonlátoga-
tásnál, baráti vacsorameghívásnál nem muszáj kizárólag salátát
rágcsálnunk, azt demonstrálva, hogy mi milyen egészséges életet
élünk. A dolgok mindig a hétköznapokban dõlnek el, vagyis, ha
a hét öt napján odafigyelünk a rendszeres, megfelelõ összetételû,
alkatunknak és energiaigényünknek megfelelõ mennyiségû táp-
lálkozásra, akkor a hétvégeken akár ki is rúghatunk a hámból és
ekkor azt az érdekes megfigyelést tehetjük, hogy már nem is igé-
nyeljük azt a fajta régi étkezési stílust, amit az eddigiekben meg-
szoktunk. 

A táplálkozás szerepe az onkológiai betegek 
ellátásában II.

OOnkológiai kezelésben részesülõ kis betegek étrendjének
összeállításakor figyeljünk a kezelõorvos utasításaira is,
tehát ha valaki immun-szupresszív (az immunrendszer

aktivitását fékezõ) kezelésben részesül, akkor gondosan ügyel-
jünk arra, hogy olyan gyümölcsöket fogyasszon, amelyek min-
den kétséget kizáróan mentesek bakteriális vagy egyéb

szennyezõdésektõl. Még azokat a gyümölcsöket is gondo-
san mossuk meg, amelyeket meghámozva adunk oda a

gyermeknek. A kezelések alatt ugyanis minden
olyan tényezõtõl mentesíteni kell a beteg szerve-

zetét, amely az immunrendszer aktivitását
csökkenti. Sokan elfeledkeznek arról, hogy a
szervezetben levõ és hosszabb ideje fennálló

bármely góc – pl. lukas fog, ínygyulladás, kró-
nikus mandulagyulladás, melléküreg-gyulladá-
sok, középfülgyulladás, stb. – leköti az im-

munrendszer potenciáit és megakadályozza,
hogy a falósejtek hatékonyan küzdjenek a tumorse-

jtek ellen. Ez a logikája annak, hogy a gyermek közvet-
len környezetében is fokozott hygiénés rendszabályokat

szükséges bevezetni: gyakrabban porszívózzunk és fertõtlení-
tõvel mossuk le a fürdõszoba, mellékhelyiségek és a konyha
padlóját, falait és berendezéseit, gyakran szellõztessünk, ügyle-
jünk a személyi hyhiéniára, gyakrabban mossunk kezet és ezt
a gyermekkel is végeztessük el. A gyümölcsöket, zöldségeket
folyóvízzel alaposan öblítsük át. A gyermek lelki életének rend-
kívül jót tesz az, ha gondjaira bízunk valamilyen kis élõlényt.
Ez lehet egy aranyhal az akváriumban, egy udvaron tartott kis-
kutya, amit nem feltétlenül kell a gyermeknek fogdosni, de se-
gítsünk az õ útmutatásai alapján az állatot etetni és tisztítani.
Jók a tapasztalatok a gyógylovaglással kapcsolatban is: többet
használ a gyermek lelkének a testmozgással egybekötött foglal-
kozás ezzel a barátságos négylábúval, mint amennyi esetleges,
feltételezett kárt okozhat a lóval történõ érintkezés.  

(Folytatjuk.)

A Gyermekrák Alapítvány egyik legfontosabb célja, hogy anyagi, testi és nem utolsó sorban lel-
ki támaszt nyújtson azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik kénytelenek voltak szembe-
sülni a rosszindulatú megbetegedések alattomos következményeivel. Az alapítvány az elmúlt
években sok ezer beteg és szenvedõ gyermeken segített közvetlen anyagi támogatással, étrend-
kiegészítõk megvásárlásával és támogatott sok százmillió forinttal intézeti mûszer beszerzéseket.
A szakmai tevékenység színvonalának emelése céljából 2006 januárjától orvos szakértõ, életmód
szaktanácsadó segíti az alapítvány munkáját, cikk-sorozatával segítséget kívánunk nyújtani ol-
vasóinknak.

A gyógyító segítsége nélkülözhetetlen

Fontos a helyes táplálkozás
Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata
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Célba ért játékadományok

Az elõzõ számunkban beszámoltunk arról, hogy egy rákban elhunyt édesanya családja játékokat hozott irodánkba a rákos beteg gyermekek részére

Sarolta (†55) végakaratának megfelelõen a Gyermekrák Alapítvány elnöke adta át ezeket az ajándékokat a kórházban még kezelés alatt álló kis betegeknek, 
amellyel láthatóan nagy örömet szerzett

A XXI. század technikai elvárásainak
mindenben megfelelõ két ultrahang ké-
szülék és a komplett videó-endoszkópos
rendszer a Zala Megyei Kórház Csecsemõ
és Gyermekosztályára kerül. A Kórházat
fenntartó Megyei Önkormányzat és a
Kórház gazdasági helyzete sem tette lehe-
tõvé az eszközpark nagyarányú fejleszté-
sét, a legújabb diagnosztikus eszközök
beszerzését.

A regionális feladatokat is ellátó Gyer-
mekosztály korábban nem rendelkezett

ilyen modern, különbözõ vizsgálatok el-
végzésére alkalmas ultrahang készülék-
kel. A többcélú ultrahangkészülék a hasi,
mellkasi, valamint a nyirokrendszerbõl
kiinduló, gyermekkori rosszindulatú be-
tegségek diagnosztizálásához elengedhe-
tetlen. A NASA által továbbfejlesztett, hor-
dozható készülék vizsgálófejek széles ská-
lájával és különbözõ szoftverekkel felsze-
relt, többféle hasi és kardiológiai UH vizs-
gálatra alkalmas. Rövid vizsgálati idõ
alatt, kiváló képminõséget biztosít, mind-

ezt rendkívül könnyû kezelhetõséggel.
A kardiológiai ultrahangkészülékkel a

legkisebbek sürgõsségi kardiológiai diag-
nosztikája is elvégezhetõ.

A lineáris ultrahangos videó-endosz-
kópos rendszer segítségével már újszülöt-
tek és csecsemõk komplex kivizsgálása is
lehetõvé válik. Az endoszkópos rendszer-
nek kiemelt szerepe van a hagyományos,
UH vizsgálattal nem elérhetõ szervekbõl
történõ mintavételnél, hiszen ezáltal mel-
lõzhetõk az ismételt CT és MR vizsgála-
tok. A készülék használatával a dagana-
tok a lehetõ legkorábban felismerhetõvé
válnak, így a megfelelõ kezelés kiválasztá-
sához nélkülözhetetlen szerepet tölt be.

A rendszerhez tartozik továbbá a cse-
csemõk felsõ tápcsatorna vizsgálatára al-
kalmas endoszkóp, valamint a csecsemõk
légutainak vizsgálatához elengedhetetlen
bronchoszkóp is. Mindkét eszközzel le-
hetõség van a diagnosztikát követõ esetle-
ges beavatkozásokra is.

A Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet
az elmúlt egy évben 118 millió forint érté-
kû mûszerek adományozásával támogat-
ta a Zala Megyei Kórházat.

A most átadásra került, összesen 49
millió forint értékû, csúcskategóriás diag-
nosztikai eszközöket a Gyermekrák Ala-
pítvány a személyi jövedelemadó egy szá-
zalékából befolyt támogatásból tudta
megvásárolni.

A Gyermekrák Alapítvány elnöke 2010. május 20-án adta át dr. Csidei Irénnek, a Zala Megyei Kórház fõigazgatójának,
valamint Nagy Kálmánnak, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökének a Kórház kérése szerinti

49 millió forint értékû mûszeradományt.

Csúcskategóriás készülékek a Zala Megyei
Kórháznak

Nagy Kálmán a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, dr. Csidei Irén a Zala Megyei Kórház fõigazgatója, Balogh
István a Gyermekrák Alapítvány elnöke, dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvos Gyermekosztály dr. Gasztonyi

Beáta PhD. osztályvezetõ fõorvos Belgyógyászat

A képen balról: Nagy Kálmán a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, dr. Csidei Irén a Zala Megyei Kórház fõigazgatója, Balogh István a Gyermekrák Alapítvány elnöke, 
dr. Gasztonyi Beáta PhD. osztályvezetõ fõorvos Belgyógyászat, dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvos Gyermekosztály
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A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyermek
szülei, vagy a gyermekek írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn be-
lül válaszolnak az alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakorta ér-
keznek köszönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, civil-
közösségektõl. Rovatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények

7

Öt évvel ezelõtt, egy akkor
19 éves erdélyi lány kereste
fel Alapítványunkat. Ágota
súlyos vérképzõszervi
megbetegedésben szen-
vedett. Életben maradá-
sának egyetlen esélye
volt, ha a kezelésén túl
a romániai és magyar
kezelõorvosainak javas-
latára egy, az állapotát
folyamatosan rendben
tartó gyógyszert kezd el 

szedni. A gyógy-
szer költségeit

azonban sem
a magyar,
sem a ro-
mán egész-
ségbiztosí-
tási pénztár
nem támo-
gatta. A fiatal
lány, illetve
szülei a

gyógyszer
árát nem tud-

ták elõteremte-
ni, tehát csak két

lehetõség létezett 
vagy segít valaki, vagy

elveszítik gyermeküket. A
szülõk számos helyen pró-
bálkoztak segítséget kérni,
azonban mindenhol falakba
ütköztek. Utolsó szalmaszál-
ként fordultak Alapítványuk-
hoz, ahol meghallgatásra talál-
tak. A kuratórium szinte azon-
nal döntött, hogy segíti a gyer-
mek életben maradását és
nem engedi, hogy a pénzhi-
ány miatt ne kapja meg a
szükséges gyógyszert és
ezért életével fizessen!

2005-tõl kezdõdõen rend-
szeresen megvásároltuk Ágo-
tának az életben maradásá-
hoz szükséges gyógyszert, ed-
dig közel tizenöt millió forint
értékben. Ennek köszönhetõen
állapota napról napra javult,
majd stabilizálódott. A fiatal lány
a gyógyszereknek köszönhetõ-
en ma már remekül érzi ma-
gát, elvégezte a fõiskolát. A
napokban érkezett hozzánk
az esküvõjére szóló meghívó,
amit örömmel vettünk át. Ezek azok
a pillanatok, amik minden fáradsá-
got és nehézséget feledtetnek ve-
lünk, amikor látjuk, hogy egy gyer-
mek életének megmentéséhez mi is
hozzájárulhattunk.

ÁGOTA FÉRJHEZ MEGY
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GYERMEKRÁK  ALAPÍTVÁNY Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.  Telefon: (36) (1) 217-1034  Fax: (36) (1) 217-1035  Honlap: www.gyermekrak.hu

Adószám: 18161007-1-42               Számlaszám: K&H BANK 10200847-32415630-00000000
ERSTE BANK 11600006-00000000-40301408

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhe-

tõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhat-
ják le adóalapjukból. Tartós pénzbeli támogatás esetén ez elérheti a
170%-ot is (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 7.§ (5).(6). bekezdés). A támogatásról adományiga-
zolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban tesz-
szük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevez-
zük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltün-
tetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogató-
inkat bemutatjuk.

„Nem halott, míg meg nem halt!” – Ez a Gyermekrák Alapítvány
jelmondata. Mi minden egyes gyermekért addig harcolunk, 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 kö-
telességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy mi-

lyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke leg-
utolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jö-
vedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!


