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Orvosi
tanácsok

2. oldal

Dr. Bakanek György a szülők 
„gyógyítási” lehetőségeiben 
és a támogató terápia 
alkalmazásában nyújt 
szakértő tanácsot

Sok kicsiből nagy 
tett!
Eljött az adóbevallások időszaka, 

és a felajánlásoké is. Most eldönt-

hetjük, hogy adónk egy százaléka 

hová kerüljön! Egy százalék… Szinte 

semmi, mégis mennyi tud lenni! Ha 

vesszük a fáradtságot és rendelke-

zünk pénzünk sorsáról. Ha mindenki 

fontosnak, mondhatni kötelességének 

érzi a segítést. Egy százalékok sor-

sokat változtatnának meg, életeket 

menthetnének, ha célba érnének. 

A Gyermekrák Alapítvány évek óta 

szerencsés helyzetben van. Az Önök 

által felajánlott és hozzánk eljutta-

tott adományaiknak köszönhetően 

sok kis beteg gyógyult fel a gyógyít-

hatatlannak hitt rákbetegségből. Mert 

alapítványunk — az Önök jóvoltából 

— segíteni tudott gyógyszerekkel, mű-

szerekkel olyan ártatlan kis betege-

ken, akiket a sors látszólag elveszíte-

ni ítéltetett. A rák és minden fajtája 

gyermekkorban még legyőzhető!

Segítsen, hogy 
segíthessünk!
EHHEZ VÁRJUK 
AZ ÖN ADÓJÁNAK 
EGY SZÁZALÉKÁT IS.

Babett 
új szobája

3. oldal

Sikerült felújítanunk 
a bérlakást, amelybe 
Babett, Non-Hodgkin 
lymphomás támogatottunk 
költözhetett

Az Alapítvány 
működéséről

4-5. oldal

Beszámolunk arról, milyen 
segítséggel támogattuk 
az egészségügyi 
intézményeket, 
kórházakatalkalmából.

Postaláda

6. oldal

Közöljük az 
Alapítványunkhoz 
beérkezett leveleket, 
melyekkel kapcsolatban 
segítséget nyújtottunk
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Számos megfi gyelés támasztja alá azt 

a tényt, hogy a betegségek hátterében 

gyakran szerepelnek lelki okok. Különösen 

igaz ez a gyermekeknél, hiszen számukra 

a szülői fi gyelem felkeltésének gyakran 

egyetlen eszköze lehet, hogy „lebetegsze-

nek”. Még a legkevésbé ráérő szülő sem 

tudja ilyenkor megtenni, hogy ne foglal-

kozzon végre gyermekével. Ilyenkor persze 

mindenki a legjobbat, legtöbbet akarja 

nyújtani gyermekének, és az esetek nagy 

részében azonnal orvoshoz rohan. Pedig 

sokszor egy kicsit több odafi gyelés, sze-

retet, beszélgetés, sok folyadék, diéta és 

ágynyugalom csodát tehet.

Bár ma már egyre több olyan gyermek-

orvos van, aki nem antibiotikummal kezdi 

a terápiát, még mindig sokszor ez az első 

választott szer és ráadásul még probio-

tikumot sem javasolnak hozzá. A láztól 

egyébként nem volna szabad annyira fél-

ni, hiszen ez a szervezet élettani reakció-

ja. Ha a vér hőmérséklete megemelkedik, 

a benne levő kórokozók elpusztulnak, így 

egy kiadós hidegrázás után helyreáll az 

egyensúly. Hagyjuk meg a szervezetnek, 

hogy érvényesítse öngyógyuló képességét 

és támogassuk ebben.

Ne engedjük a gyermeket iskolába, biz-

tosítsunk neki ágynyugalmat, egyenletes 

hőmérsékletet. Itassunk a kis beteggel 

legalább 2-3 liter gyógyteát, nagy adag 

A szülői fi gyelem 
többet tehet 
az orvosnál
— akár 1000 mg — C vitaminnal is ellát-

hatjuk, igya meg 2 citrom kifacsart levét 

szívószállal (máskülönben károsíthatja a 

fogzománcot), egyen meg legalább egy 

pohár élőfl órás joghurtot vagy kaukázu-

si kefírt, burgonyapürét vagy egy kis főtt 

kölest, gabonapelyhet, pirítóst vagy bármi 

könnyedet, amit a szervezete megkíván.

Ha lehet, ne dohányozzunk abban a helyi-

ségben, ahol a beteg van. Szomorú, de ez 

sok helyen nem egyértelmű. Tartsuk tisz-

tán a szobát, pormentesítsünk, párolog-

tassunk illóolajos folyadékot, vagy inha-

lációval segítsük a könnyebb légzést. Ha 

néhány napon belül nincs észrevehető ja-

vulás, akkor forduljunk orvoshoz. Aggódni 

csak akkor kell, ha gyakran visszatérnek 

ezek a „megfázásos” tünetek, és ilyenkor 

az ismételt antibiotikumok adása egy-

re gyengébbé teszi az immunrendszert. 

Ha ilyenkor a gyermek még valamilyen 

védőoltást is kap, akkor gyakran „lenullá-

zódik” a védekező rendszere. Az immun-

rendszer erősítéséhez a táplálkozás, a 

gyógyteák, vitaminok, ásványi anyagok, 

a friss levegőn történő mozgás és nem 

utolsó sorban a gyermek felé kisugárzott 

szeretet (a vele eltöltött idő mennyisége 

és minősége) járul hozzá leginkább.

Következő alkalommal még néhány tüne-

tet fogunk áttekinteni, amik fokozott fi -

gyelmet és alapos kivizsgálást igényelnek.

Dr. Bakanek György

 o r v o s ,  s z a k t a n á c s a d ó   

A szupportív (támogató) terápia a daganatos betegeknél végzett komplex gyógyulást 
elősegítő és megelőző tevékenység, melynek célja a daganatos alapbetegség, a társuló, 
járulékos betegségek, illetve a terápiás beavatkozások kölcsönhatásaként létrejövő kel-
lemetlen pszichés és fi zikális tünet-együttes (mellékhatások) korrigálása, a jó közérzet és 
életminőség biztosítása. Tulajdonképpen másodlagos megelőzésnek is tekinthető, hiszen 
jó esetben hatékonyan képes megelőzni a tumor-sejtek progresszióját illetve a tumorok 
ismételt képződését azáltal, hogy a szervezet védekező képességét, az immunrendszer ál-
lapotát optimalizálja. Ezt a folyamatot négy különböző tevékenységre bonthatjuk.
Első feladat annak felderítése, hogy milyen lelki tényezők állhatnak a megbetegedés 
hátterében: önértékelési zavar, agresszió, szülői alkoholizmus, agresszív családi háttér, 
szeretethiány. Fontos, hogy a beteg gyermek érezze, hogy másoknak szüksége van rá, 
hogy ő valakinek fontos, hogy legyen életcélja és elképzelése arról, hogy mi a küldetése 
a Földön. (Gyakran javasoljuk kiskutya beszerzését, lovaglás megkezdését, ha erre lehe-
tőség van). Ilyen esetekben a gyermek agykontroll tanfolyam elvégzése is rendkívül hasz-
nos lehet. Második lépésként javaslatot teszünk a táplálkozás és folyadék fogyasztás 
optimalizálására. Harmadik lépés a mindennapi fi zikai aktivitás (sport) megtervezése.
Negyedik lépés az étrend-kiegészítők egyénre szabott megtervezése, ami a követ-
kező lépcsőkből áll: méregtelenítés, májtámogatás, sav-bázis egyensúly rendezése, 
probiózis, antioxidánsok. Ezen kívül a daganat természetének megfelelő kiegészítőket 
is adunk és nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a deutérium-szegény vízzel is. Alap-
elvünk az, hogy csak a komplex ellátás — orvosi kezelés, táplálkozás, lelki tényezők, 
mozgás és táplálék kiegészítők — hozhat maradéktalanul jó eredményt.

A szupportív terápia jelentősége 
a daganat terápiában

Orvosi tanácsok
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Babett új szobája

A nyolcéves M. Babettnél augusztusban 

diagnosztizáltak az úgynevezett Non 

Hodgkin lymphoma betegséget. A kislány 

és édesanyja ekkor még az egyik keresz-

tény szeretetszolgálat befogadó otthoná-

ban élt. Babett és édesanyja egy pályázat 

útján jutottak lakáshoz a XIV. kerületben. 

A kiutalt lakás azonban lakhatatlan álla-

potban volt, a beköltözéshez elengedhe-

tetlen volt annak felújítása. Az édesanya 

ekkor fordult segítségért a Gyermek-
rák Alapítványhoz és szervezetünk 

fel is vállalta, hogy a négy kemoterápiás 

kezelésen részt vett kislány életkörül-

ményeinek megteremtésében szerepet 

vállaljon.

mel meséli, hogyan fogja berendezni új 

szobáját. Megmutatja, hol lesz az ágy, 

a televízió a frissen szalagparkettázott 

gyerekszobában.

— Oda szeretnék majd egy kutyás posz-

tert, amin egy golden retriver lesz, mert 

az anya kedvenc kutyafajtája — meséli 

mosolyogva a kislány. Majd ő maga mu-

tatja meg azt is, hová építették be az új 

vízórákat, és lelkendezve újságolja: „új 

ám a csempe is”.

Édesanyja, „nagy Babett” hozzáteszi: 

felfoghatatlan a különbség a lakás ko-

rábbi és mostani állapota között. A szó 

szerint lakhatatlan otthonból a három-

havi munkának és a többszázezer 
forintos alapítványi segít-
ségnek köszönhetően igazán takaros, 

csinos lakhelyet sikerül kiépíteni. És ez 

nagyon fontos a kislány számára. Babett 

a kezelések alatt is helytállt az iskolá-

ban, felnőtti türelemmel viselte a gyógy-

kezelés kínjait és a kórházban folytatott 

magántanulás után most lelkesen készül 

az év végi vizsgáira.

— Már csak a megfelelő lakókörnyezet 

hiányzott és most ez is megvan – árado-

zik boldogan az anyuka. A kis Babett pe-

dig mosolyogva nézi friss festéktől illatos 

szobájából a tavaszias februári tájat.

Ma már nem is lehet ráismerni a kis zuglói 

lakásra, ahol korábban borzalmas állapo-

tok uralkodtak. A felújítás előtt rohadtak 

a falak, nem volt beszerelve vízóra. Tö-

rött bejárati ajtó fogadta a kis családot, 

amikor először megtekintették leendő 

lakhelyüket. Az Alapítvány támo-

gatásával, mintegy hatszázezer forintos 

költséggel sikerült kicsinosítani Babették 

otthonát.

A vakítóan fehér bejárati ajtó azonnal 

mutatja, hogy az 1964-ben épített ház 

folyosóján melyik lakásban fejeződött be 

a felújítás. Babett csak pár percre ijed 

meg a fényképezőgéptől, néhány perc-

nyi beszélgetés után már csillogó szem-

Megvalósult álmok
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Alapítványunk létfontosságú 

műszerek beszerzésével igyekszik 

segíteni a gyógyítókat

Az 1997-ben létrejött Gyermekrák 

Alapítvány az egészségügy helyzetét 

igyekszik jobbítani, hogy a gyermekeknek 

nagyobb esélyük legyen a gyógyulásra. 

A közhasznú szervezet az SZJA 

egyszázalékos felajánlásaiból, továbbá 

cégek és magánemberek adományaiból 

tud segíteni a rászorulóknak. A 

támogatások összege évről évre 

növekszik, az Alapítvány így immáron 

nyolc éve listavezető a személyi 

jövedelemadóból befolyt összegek 

nagysága alapján. A szervezet az elmúlt 

négy évben mintegy 1 milliárd 400 millió 

forint értékben nyújtott támogatást a 

regisztrált 711 beteg gyereknek és a 

kórházaknak – tájékoztatta lapunkat 

Balogh István alapítványi elnök.

A Gyermekrák Alapítvány 2006. október 

9-én az Egészségügyi Minisztériumban 

megrendezett sajtótájékoztatón 38.5 mil-

lió forint értékű orvosi készülékeket, mű-

szereket adott át három kórház számára.

A Semmelweis Egyetem I. Számú Gyer-

mekgyógyászati Klinika Sebészeti Osz-

tályának a gyermeksebészeti beavat-

kozásoknál nélkülözhetetlen sebészeti 

képerősítő készüléket adományoztunk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kórház és Egyetemi Oktatókórház 

Gyermekegészségügyi Központ, 

Gyermeksebészeti és Traumatológiai 

Osztályának, az ország legnagyobb és 

legszélesebb profi lú hasonló szervének 

operációs endoszkópot, képarchiváló 

Teljesítettük a kórházak 
kívánságait

 Készpénzzel, vitaminokkal, táplálék-kiegészítőkkel, gyógyszerekkel, és egyéb adomá-
nyokkal támogatjuk a beteg gyermekeket és hozzátartozóikat.
 Támogatók segítségével felépítünk egy olyan gyógyító kórházat, ahol a daganatos és 
vérképző-szervi megbetegedésben szenvedő gyermekek komplex gyógyítása fog zajlani.
 Javítjuk a kezelés alatt álló betegek elhelyezési körülményeit.
 Részt veszünk az egészségügyi dolgozók graduális és posztgraduális képzésében.
 Tovább képezzük azokat a szakembereket, akik hivatásuknak a rákos gyermekek gyógyí-
tását választották.
 Támogatjuk a beteg gyermekek indokolt külföldi gyógykezelését.
 Segítünk a betegek hozzátartozóinak jogi problémáik megoldásában.
 Diagnosztikus eszközöket, gyógyászati műszereket, gyógyszereket, gyógyhatású készít-
ményeket és vitaminokat adunk a gyógyítást végzőknek és a rászorulóknak.
 Részt veszünk a magyarországi rákkutatásban és fi nanszírozásában.
 Anyagilag és szociálisan támogatjuk az indokoltan rászoruló gyermekeket és családjukat.
 Nemzeti Gyermek Tumor és Leukémiás Adatbázist létesítünk.
 Onko-hematológiai témával foglalkozó szakanyagokat adunk ki.

Amit teszünk

Erre a műszerre hosszú évekig kellett 
várnia a kórháznak

Az Országos Sportegészségügyi 
Intézet főigazgatója, Dr. Berkes István 
átveszi Alapítványunk adományát

Adományaink
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rendszerrel juttattunk el. A műszer 

segítségével évente több ezer beteg 

műtétjét és kórlefolyását tudják majd 

megkönnyíteni orvosok.

A Budagyöngye Kórház Kardiológiai 

Rehabilitáció részlege önerőből képtelen 

lett volna lecserélni a meghibásodott 

ultrahang-vizsgálófejet ezért hozzájuk 

egy ilyen berendezést juttatott el az 

Alapítvány. A készülék a szív vizsgálatának 

legfontosabb eszköze, melynek megléte 

és megbízható működése elengedhetetlen 

a kardiológiában.

Megvásárolták a gyermek onko-

hematológiai osztályok számára azokat 

a műszereket, amelyek listáját az 

intézmények állították össze.

A Heim Pál Gyermekkorházban egy 

több mint tíz éves, elavult gépet 

sikerült a XXI. századi technológiai 

követelményeknek megfelelő műszerre 

cserélni az Alapítvány segítségével.

A Szent János Kórháznak február 8-án adta át Alapítványunk a Magyarországon 
egyedülálló videoendoszkópot. Képünkön Dr. Pelényi Attila, osztályvezető 
főorvos, Dr. Pászti Ildikó Mária, helyettes osztályvezető főorvos és Balogh István.
(Bővebben a jövő heti számunkban.)

Hosszú évek várakozása után juthatott 
hozzá a Heim Pál Gyermekkórház a 35 
millió forintos műszerhez 

A legmodernebb diagnosztikai eszközök Alapítványunk ajándékai

Készülékátadás közel 39 millió forint értékben az Egészségügyi Minisztériumban 
(balról: prof. Dr. Kiss Ákos, Balogh István elnök, Dr. Verebély Tibor, Dr. Papp András

A Markusovszky kórház dolgozóinak 
öröme érthető: a matracok cseréje 
önerőből nem sikerülthetett volna

Dr. Lakner László és prof. Dr. István 
Lajos köszönte meg adományunkat

A Szent László Kórház számára 
fotoforezis készüléket vásároltunk
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Tisztelt 
Alapítvány!
Évek óta nagy segítségünkre van az 

alapítvány. Amikor kiderült a kisfi unk 

betegsége a kétségbeesés után nehe-

zen tudtunk visszatalálni az életbe

Az alapítvány azóta az életünk ré-

szévé vált. Segítsége a mindennapi 

életünket teszi könnyebbé, bár sajnos 

nehezen tudunk feljutni Budapestre 

a készítményekért, de a kéthavonta 

küldött összeg elegendő, hogy vitami-

nokat vásároljak a kisfi amnak belőle. 

Családom nagyon várta a bűvös 5 

évet, hogy elteljen. Eljött ez az idő, 

s mégis nem megkönnyebbülés járt. 

Sajnos a kisfi amnál felmerült a gyanú, 

hogy újabb daganat van a szerveze-

tében. Kivizsgálások következnek, s 

nem maradt más csak a remény, hogy 

biztosan tévednek. Régóta készültem 

erre a levélre, azt szerettem volna 

leírni, hogy milyen hálásak vagyunk 

az Alapítványnak a több éves segítsé-

géért, s el szerettünk volna búcsúzni, 

hogy ezentúl a többi beteg gyer-

meknek tudjon segíteni. Sajnos ez a 

köszönőlevél még várat magára, de 

én reménykedem, hogy a vizsgálatok 

után megírhatom!

Továbbra is köszönöm segítségüket.
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géért, s el szerettünk volna búcsúzni, 

hogy ezentúl a többi beteg gyer-

meknek tudjon segíteni. Sajnos ez a 

köszönőlevél még várat magára, de 

én reménykedem, hogy a vizsgálatok 

után megírhatom!

Továbbra is köszönöm segítségüket.

géért, s el szerettünk volna búcsúzni, 
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Miért adom az adóm 1%-át
a Gyerekrák Alapítványnak
Hegedűs Zoltán
41 éves szegedi vállalkozó
Sajnos az én családomban már volt 

rákos megbetegedés, ha nem is 

gyermekkorút támadott meg a be-

tegség. Tudom, hogy mennyire fontos 

őket, mind lelkileg, mind pénzügyileg 

támogatni. Azt hiszem a gyermekeknél 

ez hatványozottan érvényes. Igazából 

ebből a megfontolásból támogatom ezt 

az alapítványt.

Miklós Irén
62 éves pécsi eladó
Nagyon nehéz eldönteni az alapítványok 

sokasága között, hogy melyiknek ajánlja 

fel az ember azt az 1%-ot. Ezért én az 

egyik évben egy állatokkal foglalkozó 

alapítványnak, a másik évben pedig egy 

emberi sorsokat felkaroló közhasznú 

alapítványnak ajánlom fel azt a csekély 

összeget. A Gyermekrák Alapítványnál 

meggyőződésem, hogy jó helyre kerül

a pénz.

Zemlik Géza
51 éves budapesti buszvezető
Ha jól tudom, a rák az egyik olyan be-

tegség, amiben a legtöbben halnak meg 

Magyarországon. Úgy gondolom, ezért 

mindent meg kell tenni - mindenkinek 

a maga eszközével -, hogy ez ne így le-

gyen a jövőben. Én a magam 1 százalé-

kával tudok hozzájárulni ehhez a kicsit 

sem könnyű feladathoz.

Rockenbauer István
28 éves autószerelő
Nekem, mint két egészséges gyermek 

apukájának, gondolnom kell azokra a 

szülőkre és gyerekekre, akik önhibáju-

kon kívül kerültek ebbe a szörnyű hely-

zetbe. Sajnos a betegség nem válogat, 

egyre gyakrabban nehezít meg ártatlan, 

gyermeki sorsokat. Így nem lehet tudni, 

mikor kerül az ember hasonló helyzetbe. 

Ebből az - azt hiszem érthető - megfon-

tolásból már sokadik éve támogatom az 

alapítványt.

István Dániel
30 éves marketing szakember
Már azt is nehezen roppant nehezen 

viselem, ha egy kis gyerek elesik és 

megüti magát. Borzalmas belegondolni 

abba, hogy a daganatos megbetegedésben 

szenvedő kicsik milyen szörnyűségeken 

mennek keresztül. Remélem, hogy az 

alapítvány támogatása által tehetek 

értük valamit. Így adóm egy százalékának 

felajánlásával én magam a távolból is 

tehetek azért, hogy felgyógyuljanak és 

teljes életet élhessenek.

Rákóczi Zsuzsanna
34 éves családanya
Két gyermek édesanyja vagyok. Számomra 

nem kérdés, hogy olyan alapítványnak 

adjam ezt az 1%-ot, amelyik gyerekek 

ügyeit támogatja. Azért esett erre a 

választásom, mert a beteg gyerekeknél 

nincs elszomorítóbb dolog. Tudom, hogy jól 

használják fel az így beérkező pénzeket és 

a kis betegek érzik ennek a hasznát.

„Mi addig harcolunk a gyerme-
kért, amíg a szíve dobog!” - fog-
laljuk egy mondatba hitvallásun-
kat. De a munkánk sötét oldala, 
amikor a szív nem dobog és egy 
meg sem kezdett élet véget ér 
„pályája elején”. A legszomorúbb 
tragédiák elviselésében is támo-
gatjuk, segítjük a családokat. 
Nincs annál borzalmasabb, amikor 
édesanyák és édesapák elveszítik 
fi aikat, lányaikat, ez mindenki 
számára szörnyű fájdalom.

Gyermekkorban a rák 
legyőzhető és nem halálos 
betegség. Adjon 1 %-os esélyt 
a gyógyulásukra, túlélüsükre.

Amikor a küzdelem véget ér…

Ha Ön adója 1 százalékával a 
Gyermekrák Alapítvány munkáját 
kívánja támogatni, kérjük ezt 
a Rendelkező nyilatkozatot 
vágja ki, és kitöltve postázza el 
az APEH részére. Tűntesse fel 
rajta saját nevét, lakcímét és 
adóazonosító számát.

a Gyerekrák Alapítványnak

abba, hogy a daganatos megbetegedésben 

értük valamit. Így adóm egy százalékának 

Két gyermek édesanyja vagyok. Számomra 

nincs elszomorítóbb dolog. Tudom, hogy jól 

használják fel az így beérkező pénzeket és 
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H. Szindi (5 éves)
Alapítványunk 2006 óta rendszeres anyagi 

támogatásban részesíti és biztosítja számára 

a gyógyulásához elengedhetetlan vitamin 

készítményeket és táplálék kiegészítőket

F. Tibor (6 éves)
A kisfi út 2003 óta támogatjuk rendszeresen. 

Több százezer forintot adtunk a gyógyulásához 

szükséges kedvezőbb lakhatási feltételeket 

megteremtéséhez.

A nekünk küldött levelekből már boldogan mosolyognak 
a gyógyult gyermekarcok


