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szükséges figyelem és 
odaadás fontosságára int
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Az Ön adójának 1%-a egy beteg 
gyermeknek akár 100 % is lehet
Kérjük, rendelkezzen adója egy százalékáról Alapítványunk részére. A rák korai felismerésével a betegség gyermekkorban legyőzhető. 
A felajánlásoknak köszönhetően több ezer beteg gyermeknek tudunk adni táplálék-kiegészítőket, gyógyszereket, vitaminokat, amelyek se-
gítségével rengeteg kis beteg gyógyulhatott ki a gyilkos kórból.
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Szörnyű dolog lehet az, ha az ember reggel 

kinyitja a szemét, és nem tudja magának 

megmondani, miért él, irodalmibb módon 

kifejezve, mi a küldetése ezen a Földön. A 

Gyermekrák Alapítványhoz segítségért for-

duló kis páciensek nagy többségénél még 

soha nem fogalmazódott meg ez az igény.

A beszélgetésekben mindig felteszek egy 

találós kérdést a gyermekeknek és szü-

leiknek: tudják-e, vajon melyik az az 

embercsoport a világon, amelynek tagjai 

szinte soha nem betegszenek meg? Ilyen-

Fontos a betegségek 
lelki háttere

kor mindenki valamelyik egzotikus népre, 

vagy különleges anyagi körülmények között 

élő emberek csoportjára gondol. A találós 

kérdés valódi válaszával azonban szinte 

mindenki egyetért. Ezek az ideális álla-

potú emberek ugyanis nem mások, mint a 

csecsemőjüket gondozó édesanyák. Náluk 

ugyanis hihetetlenül erős az ivadékgon-

dozási ösztön, és az ebből adódó fontos-

ság-tudat, a nélkülözhetetlenség érzése. 

Ezért a tudatalattijuk folyamatosan ezt 

az információt küldi az immunrendszernek 

– állandóan optimális állapotban tartva azt 

–, hogy az édesanya szervezete elkerüljön 

minden betegséget. Ebből adódik a fel-

adatunk, hogy a gyermek tudatalattijába 

ugyanezt az érzést tápláljuk bele. Ennek 

érdekében éreztetnünk kell a gyermekkel, 

hogy ő fontos, rá szükség van. Tudnia kell, 

hogy nagyon szereti a környezete, cseleke-

deteit pozitívan kell elbírálni, bíztatnunk 

kell őt ehhez, sikerélményeket kell sze-

rezni számára, „önbizalom- és szeretet-

tankját” állandóan feltöltött állapotban 

kell tartanunk.

Szorosan kapcsolódik ehhez az életcél 

megfogalmazása is. Minden gyermeknek 

van ugyanis valamilyen vágya, amit szí-

vesen csinálna; ahol, vagy amiben igazán 

jól érezné magát. Többségük azonban nem 

meri ezt megfogalmazni. Önbizalomhiány 

miatt, a „nem vagyok elég jó” vagy a „ne-

kem ez úgy sem sikerülhet” vagy a „mi ezt 

nem tehetjük meg” illetve egyéb önkorlá-

tozó hiedelmek miatt. Ilyenkor azt szoktam 

kérdezni tőlük, hogy ha én egy varázsló 

lennék, és minden akadályt elháríthatnék 

megvalósítandó céljaik útjából, akkor mi 

lenne az, amit szívesen megtennének. 

Ilyenkor már sokkal többen elmondják rej-

tett vágyaikat, amelyek között szinte pon-

tosan megfogalmazott életcélok rejlenek: 

állatokon szeretnék segíteni, embereket 

akarok gyógyítani, gyerekek sorsán akarok 

javítani, fodrász, kozmetikus, autószerelő 

akarok lenni. Ilyenkor mindig elmondom 

nekik, hogy ne egy-egy szakmában, vagy 

foglalkozásban gondolkodjanak, hanem 

olyan tevékenységi körben, amire mások-

nak is szüksége lehet, amivel másokon is 

segíthetnek. Az ember önbizalmát ugyanis 

hihetetlen erővel javítja a másoktól kapott 

pozitív visszajelzés.

Ezek a gyermekek egy mondatot kapnak út-

ravalóul tőlünk: az ember hosszútávú élet-

célja az kell legyen, hogy egész életében 

tartó tanulással, önképzéssel az adott terü-

leten történő, magas színvonalú, minőségi 

tevékenységgel mások javára cselekedjen.

Dr. Bakanek György

 orvos, szaktanácsadó  

Orvosi tanácsok Fájdalomcsillapító

Sajnálatos módon az emberek 

több mint nyolcvan százaléka 

nem tud konkrét választ adni 

arra a kérdésre, hogy mit tekint 

hosszú távú életcéljának, pedig 

a kitűzött életcél hiánya alapját 

képezi csaknem az összes meg-

betegedésnek. Az iskolákban ezt 

alaptantárgyként kellene taní-

tani, hiszen ezzel egy csapásra 

megváltozna a gyermekek ta-

nulás iránti hozzáállása is. Élni 

és tanulni ugyanis csak akkor 

érdemes, ha van miért.

A szájnyálkahártya kifekélyesedésének 

számos oka lehet, többnyire bakteriális, 

vagy toxikus gyulladásokról van szó, de 

kemoterápiás szerekkel történő kezelés 

következtében, valamint sugárkezelést 

követően az esetek valamivel több mint 

hatvan százalékában fordul elő.

A száj- és garatüregi elváltozások legeny-

hébb esetben diffúz, vagy körülírt gyulla-

dás formájában jelentkeznek. A következő 

fázisban vérbőség, duzzanat alakul ki. 

Szinte állandó tünet a fájdalom, mely a 

beteg közérzetét, táplálkozását jelentő-

sen rontja. Ehhez társulhat még a száj-

szárazság és a vérzések. A betegségnek 

ebben az állapotában gyakran lép fel láz 

is. A magas testhőmérséklet megjelenése 

bakteriális fertőzés kialakulására utal.

A folyamat gyógyulása előtti időszakban 

alakulhatnak ki vérző fekélyek a száj-, ga-

ratüreg, valamint az emésztőtraktus más 

részein is. Álmembrán kialakulása mellett 

a helyi fertőzések a legyengült szervezet-

ben bacteriaemiát (kórokozó baktériumok 

jelenléte a vérben) okozva szepszishez 

(vérmérgezés) is vezethetnek.

A szájnyálkahártya kifekélyesedése az 

emésztőrendszer egészére, vagy egyes 

szakaszaira terjedő étvágytalansággal, 

rossz közérzettel, többnyire napokig tartó 

hasmenéssel jár. Mindezek következtében 

ezeknek a betegeknek az ellenálló ké-

pessége csökken, egy hét - tíz nap alatt 

jelentős testsúlycsökkenés következik be 

folyadékveszteséggel, kiszáradás tünetei-

vel együtt járva.

A kemoterápiás szerek a gyorsan szaporodó 

sejtekre hatnak, így a szájnyálkahártya sejt-

jeit is károsítják. A következmény száj- és to-

rokfájdalom, krónikus hányinger és hasmenés. 

Ezek a fájdalmas szájüregi kórképek már a 

kemo-, vagy radioterápiát követő 4-7. napon 

kialakulnak. A fekélyek megjelenése rendsze-

rint a kemoterápia megkezdésétől számított 

1 héten belül következik be, és néha olyan 

súlyos lehet, hogy a kemoterápiát fel kell füg-

geszteni, vagy meg kell változtatni. 

A Gelclair hatékonyságának alapját az a felfe-

dezés képezi, hogy a hyaluronsavat, polyvinil-

pyrrolidont és glycerrhetinsavat tartalmazó 

keverék hatékonyan állítja helyre a szájnyál-

kahártya integritását olyan betegeknél, akik-

nél a kezelés következményeként annak ki-

fekélyesedése lép fel. Ezekből az anyagokból 

gél gyógyszerformát hoztak létre, amellyel ha 

kiöblítik a szájüreget, az vékony védőréteggel 

vonja be a szájnyálkahártyát.

Ezáltal megszűnik a fájdalom, lehetővé vá-

lik a sérült nyálkahártya regenerációja, a 

glycerrhytinsavnak köszönhetően pedig véd 

a bakteriális felülfertőződéstől.

A tartós fájdalomcsillapító és védő hatás 

elegendő ahhoz, hogy a legyengült betegek 

táplálkozását, ezzel életminőségét megtart-

sa és a betegek daganatellenes kezelésének 

akadálymentes lehetősége megmaradjon.

Forgalmazható, gyógyszernek nem minősülő 

termék.

Hatékony megoldás a 
fájdalmas szájnyálkahártya 
fekélyek kezelésére
Hónapok óta biztosítjuk térítés-

mentesen az Alapítványunknál 

regisztrált daganatos gyerme-

keknek a Gelclair készítményt, 

mely nagy segítséget ad a ke-

moterápia egyik alkotóeleme, a 

methotrexate nem kívánt mel-

lékhatásainak megszüntetésére.
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Rólunk szól

1 Az általunk vásárolt műszer a 
Szent János Kórházban segíti 
a gyermekek gyógyulását

A szülők segítségére siet a Gyermek-

rák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú 

Szervezet, amely Magyarország legjobban 

működő civil szervezete. Az Alapítvány-

nak kerületünk ad otthont. A Rákóczi téri 

irodába lépve több száz gyermek fényké-

pe fogad minket, akiknek az Alapítvány 

nyújt segítő kezet. A 10 éve működő 

Szervezet egyetlen gyermekkel kapcsola-

tos kérést sem utasított vissza. Ez annak 

is köszönhető, hogy Balogh István elnök 

szakmailag és pénzügyileg is - a magyar 

civil szervezetek között egyedülálló mó-

don - irányítja az Alapítványt. Minden 

más civil szervezetet messze megelőzve 

gyűjti a támogatókat. Példaértékű mun-

kájukat felsorolhatatlan mennyiségű 

elismerés, díj, kézfogás igazolja. A tá-

mogatásból azonban soha nem elég, a 

kis betegek száma és kezelésük költsége 

ugyanis évről-évre nő. Jelenleg 700 fölött 

van azoknak a kis betegek száma, akiknek 

az életet jelenti az Alapítvány segítsége. 

Sajnos, köztük van húsz józsefvárosi be-

teg gyermek is.

- A mi segítségünk nélkül, katasztrofális 

lenne ezeknek a családoknak a helyzete 

– mondja Balogh István, elnök – jóval ke-

vesebb lenne a gyógyult gyermekek szá-

ma. Még egy viszonylag stabil helyzetben 

lévő családot is tönkre tud tenni a rák. 

A szülők részére megoldhatatlan, hogy a 

kemoterápia mellékhatásait kiküszöbölő 

készítményeket megvásárolja, ugyanis a 

Segítő kéz a Rákóczi térről
Nincs nagyobb fájdalom, mint egy gyermeket elveszíteni. Az újonnan diagnosztizált rákos gyermekek 

száma 320 évente, de sajnos ez a szám évről-évre növekszik. A halálokok között az 1–14 év közötti 

gyermekeknél a daganatos megbetegedések a balesetek után az első helyen állnak. Ha egy család 

szembesül ezzel a gyilkos kórral, lelkileg megtörik, és igen komoly anyagi megpróbáltatásoknak 

néz elébe. A betegséggel járó többletkiadások komoly nehézségeket hárítanak a családra. Sajnos 

előfordul, hogy az orvosok legjobb szándékuk ellenére tehetetlenek.

helyreállító (szupportív) terápiához nél-

külözhetetlen vitaminok, táplálék-kiegé-

szítők ára gyakran a havi 50.000 Ft-ot is 

meghaladja – ezt az OEP nem finanszíroz-

za -. A készítményeket mi havi rendsze-

rességgel, térítésmentesen biztosítjuk a 

hozzánk forduló rákbeteg gyermekek ré-

szére. A betegséggel járó utazások és más 

rezsikiadásokban is jelentős támogatást biz-

tosítunk. Az Alapítvány az utolsó szalmaszál a 

szülőknek, ugyanis a betegségen kívül a sze-

génységgel is szembe kell nézni a családok-

nak, hisz az egyik keresőképes szülő kiesik 

a munkából, így jobb esetben egy fizetésből 

kell gondoskodni a család eltartásáról, ezért 

rendszeres anyagi támogatást biztosítunk a 

hozzánk forduló családoknak. 

De nemcsak ilyen segítséget tudunk nyúj-

tani; gondoljanak arra, hogy egy beteg 

gyermek elhelyezéséhez, ápoláshoz men-

nyi mindenre szükség lehet otthon: búto-

rok, szobafestés, steril körülmények biz-

tosítása, megváltozott étrend – ami jóval 

drágább -, de az sem ritka, hogy lakáshoz 

segítetünk egy-egy családot. Az országban 

egyedülálló nagyságrendben vásárolunk 

orvosi műszereket, diagnosztikai eszközö-

ket, több száz millió forintos értékben. 

Józsefváros ilyen módon a gyermekrák 

elleni küzdelem központja, innen a Rákó-

czi térről követjük kis pácienseink sorsát 

szerte az országban és innen tartjuk a 

kapcsolatot a kórházakkal. Az iroda ki-

alakítására, felújítására, ahol működünk 

jelentős összeget költöttünk. Az egykori 

hentes üzlet helyén, ma egy szép iroda 

van, ahol megnyugtató környezetben 

tudjuk fogadni a hozzánk forduló, két-

ségbeesett szülőket. Bízunk benne, hogy 

az önkormányzat is segítségünkre lesz, 

és meghallja kérésünket, hogy ne adják 

el fejünk fölül az ingatlant. Vételi szán-

dékunkról tájékoztattuk a Polgármesteri 

Hivatalt. Kértük, hogy az Alapítvány to-

vábbi, biztonságos működéséhez járuljon 

hozzá az Önkormányzat azzal, hogy lehe-

tőséget ad a helyiség megvásárlására, így 

az eddigi bérlet helyett tulajdonosként 

működhetnénk felújított irodánkban. 

Örömmel maradnánk itt Józsefvárosban, 

hiszen ideális hely számunkra. Irodánkat 

a szülők is már jól ismerik és szeretik, a 

kórházakhoz való közelsége és a jó meg-

közelíthetősége miatt. – mondja az elnök.

Balogh István a megelőzésben a szülő 

felelősségét hangsúlyozza: az anya fe-

lelősségét terhesség alatt, a fizikai és 

pszichikai állapot karbantartását, oda-

figyelést, hogy a gyermek a lehető leg-

erősebb immunrendszerrel jöjjön világra. 

Szüntelen figyelmet a születés után is a 

gyermek étrendjére, rezdülésire, pana-

szaira. Az időben felismert és megfele-

lően kezelt gyermekrák eredményesen 

gyógyítható. A gyermekkori rosszindulatú 

daganatos megbetegedések terén sajnos 

Magyarország a világelső, míg a gyógyu-

lási arányszám elmarad a nyugat-európai 

eredményektől. Hazánkban a gyermekko-

ri leukémia a leggyakoribb rosszindulatú 

megbetegedés, amit az idegrendszeri da-

ganatos megbetegedések követnek.

(Forrás: Józsefváros – A VIII. kerületi ön-

kormányzat lapja)

2 A csontvelő-átültetés nem 
kívánt mellékhatásait az 
országban egyedülállóan a 
Szent László Kórházban tudják 
gyógyítani, az Alapítványunk 
által vásárolt műszerrel

1

2

3 Teherautókkal szállítják az 
Alapítvány által megvásárolt 
adományokat, műszereket

4 A piricsei kislány 
gyógyulásához nélkülözhetetlen 
volt házuk korszerűsítése, 
melyre hatszázezer forintot 
költött Alapítványunk

5 A miskolci Gyermekklinikára 
helyezett műszer működését 
a helyszínen tekintette meg 
Alapítványunk elnöke

3

4

5
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Postaláda

Az erdélyi tizenhat éves fiúnál osteosarcomát diagnosztizáltak. A 

betegség kezelését Magyarországon a SOTE II. számú Gyermek-

klinikájának haematológiai osztályán végezték. A kezelések költ-

ségének jelentős részét a Segítő Jobb Alapítvány költségvetéstől 

kapott pénzből finanszírozta. Azonban a pénzük „elfogyott”, 

ezért a gyermekbe előzőleg beültetett centrális vénát a Tűzoltó 

utcai kórház csak úgy vette volna ki, ha annak költségeit a szülők 

kifizetik.

Az erdélyi család képtelen volt előteremteni a műtéthez szüksé-

ges összeget, ezért segítségért fordultak Alapítványunkhoz.

Csabát 2005 óta rendszeres anyagi támogatásban részesítjük, 

valamint térítésmentesen biztosítjuk a gyógyulásához nélkülöz-

hetetlen helyreállító terápia vitaminjait, gyógyszereit és táplá-

lék-kiegészítőit. A beavatkozáshoz szükséges 74 ezer forintot a 

szülők kérésére átvállaltuk és kifizettük a klinika részére.

A gyermek a műtétet követően egészségesen folytatja tanul-

mányait, és ahogy a szülőktől tudjuk, boldogan néz jövője elé, 

amelynek alakításában az alapítványoknak oroszlánrésze volt.

Alapítványunk segítő keze 
átnyúlik a határokon

Kérelem

Alulírott, F. A. Lajos, az Alapítvány segítségét szeretném kérni.
Gyermekem, F. A. Csaba centrális kanüljének kivétele holnap 
lenne esedékes, ennek költsége kb. 74.000 Ft, melyet ígéretével 
ellentétben a Segítő Jobb Alapítvány nem tud kifizetni, ezért 
a műtétet a kórház csak akkor végzi el, ha azt készpénzzel 
kifizettük, ebben kérjük a támogatásukat.

Köszönettel  F. A. Lajos

Ha Ön adója 1 
százalékával 

a Gyermekrák 
Alapítvány 

munkáját kívánja 
támogatni, kérjük 

ezt a rendelkező 
nyilatkozatot 
vágja ki, és a 

hátoldalon található 
tájékoztatónak 

megfelelő módon 
juttassa el az APEH 

részére

Egy családban két gyermek 
küzd a halálos kórral
A családban egy beteg gyerek is aggo-

dalmat, félelmet és komoly költsége-

ket jelent. Tíz éves működésünk alatt 

sajnos többször találkoztunk olyan 

helyzettel, hogy két gyermek, vagyis 

két testvér küzd a betegséggel.

A múlt évben jelentkezett Alapítvá-

nyunknál segítségért egy család, ahol 

az öt gyermekből kettőnél, a kilencéves 

Bettinánál és a hatéves Andreánál is 

thrombocytopéniát mutattak ki a vizsgá-

latok. Tudjuk, hogy a kiadások ez eset-

ben a családot olyan mértékben meg-

terhelnék, hogy azt az egészséges három 

gyermek is megsínylené. Ezért a két 

gyermek gyógyulásának elősegítéséhez 

kiemelt segítséget nyújt Alapítványunk.

A nálunk dolgozó szakorvos külön fog-

lalkozik ezzel a nem mindennapian 

szomorú esettel, próbálja megtalál-

ni, vajon mi okozhatja e szörnyű kór 

megjelenését a családban két gyer-

meknél is.

Az általunk biztosított készpénz-tá-

mogatás, valamint a térítésmentesen 

kapott vitaminok, gyógyszerek és 

táplálék-kiegészítők, továbbá az or-

vosok által alkalmazott terápia és a 

rákkutatásban elért kedvező eredmé-

nyek együtt hozhatják csak meg a hőn 

óhajtott gyógyulást.

Sajnos, nem ők az egyetlen testvérpár, 

akiknek gyógyulásához segítséget nyújt 

Alapítványunk.

A thrombocytopénia a vérlemezkék alacsony 
száma a vérben. Gyakori tünetként vérzések 
alakulnak ki a nyálkahártyán és a bőrön. 
A bőr alatti bevérzések, véraláfutás jellegű 
foltokként jelentkeznek. Ha tehát a gyermeken 
ilyen véraláfutások keletkeznek anélkül, 
hogy azt valamilyen ütés, vagy – mondjuk 
– sportsérülés indokolná, érdemes a kicsit 
vizsgálatnak alávetni. A thrombocytopénia 
kiszűrése és ellenőrzése a vérlemezkék 
számának vizsgálatával végezhető el.
Ezt a szörnyű kórt gyakran hozzák 
összefüggésbe a szülők vércsoportjának 
Rh-összeférhetetlenségével. Ez akkor fordul 
elő, ha a terhesség során egy Rh-negatív 
vércsoportú anyában Rh-pozitív vércsoportú 
magzat fejlődik. Ilyenkor az anya immun-
rendszere a magzati szervezetet saját teste 
elleni támadásként ismeri fel, és igyekszik 
elpusztítani azt. A thrombocytopénia ebben 
a formában a terhesség alatt adott anti-D 
injekcióval jó eséllyel megelőzhető.

Thrombocytopénia

Támogatottjaink
A jobb olvashatóság érdekében a nekünk küldött 
kéziratos levelek leiratát is közöljük

Alapítványunk válasza
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A nekünk küldött 
levelekből már boldogan 
mosolyognak a gyógyult 
gyermekarcok

Egyedülálló nagyságrendben 
nyújtunk támogatást
Aláírásommal, valamint személyi adataim feltüntetésével igazolom, hogy gyermekem 
betegségére való tekintettel a Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szerve-
zet rendszeres támogatásában részesülök (készpénz, gyógyszer, táplálék-kiegészítők). 
Tekintettel arra, hogy más szervezettől, önkormányzattól, alapítványtól hasonló segít-
séget kérésem ellenére nem kaptam, a Gyermekrák Alapítvány támogatása jelentősen 
hozzájárul kisfiam / kislányom gyógyulási esélyeinek növekedéséhez, valamint ahhoz, 
hogy a családom megromlott anyagi helyzete tovább ne súlyosbodjon.

Lapzártakor

Az aláírások száma 697!

Van képünk hozzá


