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A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Az Ön 1%-a, a gyermekek 100%-a!
Néhány éve rendelkezhetünk arról, hova kerüljön adónk 1%-a. Szokott Ön élni ezzel a jogával? Sajnos hajlamosak vagyunk legyintve hátat
fordítani, mondván, csupán 1%. Pedig az Ön 1%-a, száz százalék a beteg gyermekeknek Ezek az egy százalékok sorsokat változtathatnának
meg, életeket menthetnének, ha célba érnének. A Gyermekrák Alapítvány évek óta szerencsés helyzetben van. Az Önök által felajánlott és
hozzánk eljuttatott adományaiknak köszönhetően sok kis beteg gyógyult fel a gyógyíthatatlannak hitt rákbetegségből. Mert Alapítványunk
— az Önök jóvoltából — segíteni tudott gyógyszerekkel, műszerekkel olyan ártatlan kis betegeken, akiket a sors látszólag elveszíteni ítéltetett. A rák minden fajtája gyermekkorban még legyőzhető!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Ehhez várjuk az Ön adójának egy százalékát is.
Orvosi
tanácsok

Klaudia
gyógyulása

Újabb segítség egy
gyermeksebészetnek

Postaláda

2. oldal

3. oldal

4-5. oldal

6-7. oldal

Dr. Bakanek György a
kiemelt figyelmet érdemlő
tünetekre hívja fel a szülők
figyelmét és ad szakértő
tanácsot.

Klaudia jól halad a
teljes gyógyulás felé,
nagymamájának és
az Alapítványnak
köszönhetően.

33 millió forintért kapott
műszereket a Szent János
Kórház gyermeksebészete.

Közöljük az
Alapítványunkhoz
beérkezett leveleket,
melyekkel kapcsolatban
segítséget nyújtottunk.

Orvosi tanácsok

Kiemelt figyelmet érdemlő
tünetek, gyermekeknél
A gyermekeknél előforduló

kat, antibiotikumokat vagy fizioterápiát,

rosszindulatú megbetegedések

míg a végén kiderült, hogy akkorra már

közül a leggyakoribbak közé

operálhatatlan csontsarcomája van. A nö-

tartoznak a vérképzőszervi da-

vekedéssel együtt járó kisebb fájdalmak

ganatos megbetegedések,

rendszerint kétoldaliak, nem okoznak

az idegrendszert érintő tumo-

a gyermeknél levertséget, sápadtságot

rok, a mellékvesekéreg és a

esetleg testsúlycsökkenést. Itt jegyezzük

csontok daganatai. Néha egé-

meg, hogy a gyermek étvágytalanságára

szen elképesztő helyeken is elő-

hirtelen testsúlyvesztésére is oda kell fi-

fordulhat daganat: egy kisfiúnál

gyelnünk. Ezek hátterében ugyan sokszor

az eltávolított, gyulladt féreg-

felszívódási zavar, kandidiázis, lelki okok

nyúlványban — közkeletű ne-

is állhatnak, azonban a rosszindulatú be-

vén vakbélben — rosszindulatú

tegségek is hasonló tünetekkel kezdőd-

elváltozást diagnosztizáltak.

Amennyiben a koponyaüregben szövet-

hetnek. Sokszor szembesülünk azzal a

szaporulat képződik, ez fokozza az agyűri

paradox helyzettel, hogy a daganatos be-

Ezért fontos az, hogy gyermekünket ala-

nyomást és ez vezet az addig nem észlelt

tegség valamely védőoltás beadása után

posan figyeljük meg. Ha valami miatt

tünetekhez. Tekintettel arra, hogy a ko-

jelentkezik. Ilyenkor természetesen nem

szokatlan tünetet veszünk észre rajta,

ponya nem képes tágulni, még a szövetta-

maga az oltás a felelős, hanem a gyermek

ne törődjünk bele, hanem a probléma

nilag jóindulatú daganatok is kellemetlen

végletekig

jellegének megfelelő specialistától kér-

panaszokkal járnak a szűkülő koponyaűri

re nem bírja ezt az utolsó megterhelést.

jünk szaktanácsot. Egy-két napot érdemes

tér miatt.

Ezért védőoltást csak kifogástalan állapot-

várni a spontán javulásra, azonban a tüne-

Ezen kívül figyelemfelkeltő tünet lehet a

ban levő gyermeknek adjunk.

tek jelenléte, esetleg bármilyen mértékű

gyermek szellemi képességeinek hirtelen

Gyermekünk érdekében optimális meg-

fokozódása esetén azonnal cselekednünk

romlása, levertség, illetve markáns maga-

találni azt az egyensúlyt, hogy ne kelljen

kell. Ilyen tünetek például a gyermektől

tartásváltozás is.

minden köhintéssel vagy kisebb hőemel-

szokatlan kancsalság, ismétlődő szédülés,

igénybevett

immunrendsze-

kedéssel orvoshoz rohannunk vele, viszont

epilepsziához hasonló rohamok, ismétlődő

Amennyiben a gyermek csontfájdalomról

amikor indokolt, akkor feltétlenül mutas-

hányinger, vagy hányás, visszatérő makacs

panaszkodik, nem szabad a kérdést el-

suk meg szakembernek. Ehhez még jobban

fejfájások,

egyensúlyza-

intéznünk azzal, hogy majd kinövi ezt a

meg kell ismernünk saját gyermekünket,

varok, a szemhéj lógása, a szemnyomás

problémát. Ez különösen igaz abban az

ezért töltsünk vele olyan sok időt, ameny-

fokozódása, szokatlanul gyakori botlások,

esetben, ha a panasz csak az egyik olda-

nyit csak lehetséges!

elesések, az arc kisfokú torzulása. Ezek a

li csontot érinti. Nagyon sok olyan esetről

tünetek rendszerint a koponyában zajló

tudunk, amikor a gyermek hónapokon át

Dr. Bakanek György

elváltozások következményei lehetnek.

kapott fájdalom- és gyulladáscsillapító-

orvos, szaktanácsadó

2

látótérkiesés,

Megvalósult álmok

Klaudia jól halad

a teljes gyógyulás felé
nagymamájának és az Alapítványnak köszönhetően

től számított öt évnek kell eltelnie ahhoz,

Ibolya egyedül
neveli négyéves
kislányát, Klaudiát, akiről
nyolc hónaposan kiderült,
hogy negyedik stádiumban
lévő Neublastoma daganata van.
Mivel Ibolyáék Budapesttől száz
kilométerre laknak egy nagyvárosban,
a táplálékkiegészítőket, amelyeket
az Alapítvány most már három éve
biztosít Klaudiának, a nagymama
viszi el személyesen hozzájuk. Épp
— Azzal tudja segíteni lányát, hogy Ön viszi el a havi
az e havi csomagot vette át,
adományokat, amelyet az Alamikor az Alapítvány és Klaudia
pítvány biztosít Klaudiának?
közötti együttműködésről
— Igen, ez hatalmas segítség számukkérdeztük.

hogy nyugodtan ki lehessen jelenteni:

ra, mert a lányom GYES-en van, így nem

teljesen meggyógyult. Most a napokban

igazán telik neki az útiköltségre. Mivel én

voltunk izotópvizsgálaton, és teljesen jók

nyugdíjas vagyok, nekem olcsóbb az uta-

lettek az eredmények.

zás, mint neki. Így próbálom őket segíteni,

tesznek azért, hogy segítsenek a bajbaju-

és persze ez mindig újabb lehetőség, hogy

tott családokon és gyerekeken egyaránt.

meglátogassam őket.

Sok mindenen átment már az unokám, ami

— Az első és legfontosabb kérdés, hogy
van most az unokája?
— Szerencsére elmondhatom, hogy mára
már tünetmentes és jól van, de a műtét-

— Honnan hallottak a Gyermekrák Alapítványról?

a rövid kis életét illeti — műtét, kemoterá-

— Már a kórházban ajánlották az Alapít-

— Mivel támogatja Önöket a Gyermekrák

pia, számos tűszúrás —, de már értékelni

ványt. Klaudia orvosa, ismerte a családunk

Alapítvány?

tudja azt a segítséget, amelyet eddig kap-

rossz anyagi helyzetét. Támogatást kértünk

— A támogatás nemcsak anyagi jellegű

—

tunk az Alapítványtól. Ezt mi sem bizonyít-

az Alapítványtól és azonnal jött is a segít-

ami azért valljuk be, nagy segítség —, ha-

ja jobban, hogy felismeri az elnök urat,

ség. Nekik köszönhetően mindenhez hoz-

nem rendszeresen kapunk gyógyszereket és

valahányszor a tévében látja őt.

zájutunk az Alapítványon keresztül, ami

táplálékkiegészítőket is. Talán még ennél is

A lelki támogatás sokszor tényleg többet

a gyerek gyógyulásához szükséges, mind

fontosabb, hogy a Gyermekrák Alapítvány

jelent bárminél. Egy jó szó vagy kedvesség

anyagi, mind gyógyszerek, vitaminok és

lelkileg is segíti a családokat. Az elnök úr

egy szeretetre éhes embernek már fél gyó-

táplálékkiegészítők tekintetében.

és az Alapítvány munkatársai mindent meg-

gyulást jelent.
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Adományaink

Újabb segítség a Gyermekrák Alapítványtól
33 millió forintért kapott műszereket a Szent János Kórház gyermeksebészete
Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke 2007. február 8-án
a Szent János Kórház Gyermeksebészeti Osztályán adta át a 33
millió forint értékű adományt.
A közel nyolcszázmillió forint értékű mű-

követhető például, hogy az osztályon adott

szerkérelem közül Alapítványunk ezúttal

időszakban mennyi anyagot használtak fel,

a Fővárosi Önkormányzat Szent János

vagy egy orvos melyik eszközzel dolgozott.

Kórház

A

Gyermekosztályának

vásárolta

gyermeksebészetnek

most

gastroenterológiai endoszkópos műszerek

rögzítő, leletarchiváló rendszert.

segítségével Alapítványunk gyógyult mo-

A készülékkel pillanatok alatt felismerhe-

solyt varázsolhat a kis betegek arcára, de

tő a gyomorvérzés, a korai rákos elválto-

a készülék megvásárolásával az orvosok

zás vagy egyéb emésztőszervi betegség.

régi álma is valóra vált.

egy kamerával és fényforrással ellátott

1

csövet vezetnek végig a nyelőcsövön át
a gyomorba; ez az eljárás sokkal kisebb
megterhelést jelent a beteg számára,
mint a nyílt műtét. A műszer kisgyermekek, sőt 3000 gramm alatti újszülöttek
vizsgálatára is alkalmas.
Az endoszkóp speciális fényfestési eljárásra is képes, melynek segítségével
sokkal

jobban

megkülönböztethetőek

az egészséges szövetek a gyulladtaktól,
ezáltal lehetővé teszi a betegség korai
stádiumban való felismerését, és a kezelések mielőbbi elkezdését. Az egyedülálló módon kézzel készített műszer
másfél éve került forgalomba a világon.
Magyarországon

először Alapítványunk

vásárolt ilyet és ezt kapta meg a Szent
János Kórház nonstop ügyeletet tartó
Gyermekosztálya, ahova az ország minden részéből érkeznek beteg gyermekek
különböző vizsgálatokra.
Az eszköz mellé egy speciálisan képek,
mozgóképek és leletek archiválására alkalmas számítógépes rendszert és egy
költséghatékonysági, elemzési szoftvert is
kapott az intézmény. A szoftverrel nyomon
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2

vevő orvosok és Alapítványunk
elnöke

átadott

meg a kért endoszkópos tornyot és a kép-

Az altatásban végzett vizsgálat alatt

1 A sajtótájékoztatón részt

2 A Magyarországon

egyedülálló felszereltségű
videoendoszkóp tudása még a
sajtó munkatársait is meglepte

4

5

3

3 Dr. Havas Szófia

orvosigazgató köszönetét fejezi
ki a műszer megvásárlásáért

4 és 5 Dr. Pászti Ildikó Mária

osztályvezető-helyettes főorvos
és Dr. Pelényi Attila osztályvezető
főorvos gratulációi
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7

8

6 Balogh István a

Magyarországon egyedülálló
műszer mellett

7 A beteg gyermekek is

barátkoztak az eszközökkel

8 A műszer magas technikai

tudását már gyermekeken is
bemutatták a sajtótájékoztatón

9 Dr. Kázmér Tibor főigazgató

10

is köszönetét fejezi ki, amiért a
műszer a Szent János Kórházba
került

10 A sajtótájékoztatóról rögtön
9

az intenzív osztályra vitték a
videoendoszkópot
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Postaláda

Roland édesanyja 2003 júliusában fordult először segítségért
Alapítványunkhoz. Az akkor 17 éves Rolandnál
osteosarcoma megbetegedést diagnosztizáltak
az orvosok. A fiúra kezelések sorozata várt, a
kemoterápia azonban nem hozta meg a várva
várt eredményt, a daganat tovább pusztította
Roland jobb combcsontját. Műtét, majd újabb
kezelések vártak rá. Éveken át biztosítottuk
számára — térítésmentesen — a táplálékkiegészítő

készítményeket,

a

négygyermekes

család helyzetén pedig rendszeres pénzbeli
támogatással segítettünk. Adományunk eddigi
összértéke megközelíti a hétszázezer forintot.
Roland szerencsére ma már jól van, betegségére „már csak” állandó lábfájdalma emlékezteti.
A napokban a fenti kedves levelet kaptuk Tőle:
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A nekünk küldött levelekből már boldogan mosolyognak
a gyógyult gyermekarcok

Tisztelt
Olvasók,
Tisztelt Magyar
Állampolgárok!

Az elmúlt években az Önök
segítségével Magyarország
legtámogatottabb
Alapítványává válhattunk.
Kérjük Önöket, hogy további
adományaikkal, illetve adójuk
egy százalékának felajánlásával
támogassák céljainkat!

Gyermekrák
Alapítvány
Kiemelkedően Közhasznú Szervezet

Cím:
1084 Budapest, Rákóczi tér 10.
Telefon:
(1) 217-1034, (1) 217-1035
Adószám:
18161007-1-42
Számlaszám:
10700024-02441104-51100005
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