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A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Ön

Az
adójának

1%-a
egy beteg
gyermeknek
akár

100%
is lehet

Rendelkezett már adója egy
százalékáról? Tegye meg minél előbb, hiszen ha nem
teszi, az Ön egy százaléka
hiányozni fog. Hiányozni fog
akkor, amikor beteg gyermekek fájdalmainak enyhítését,
szomorú arcuk felvidítását
szolgálhatná.

A rendszeres sport szerepe

Bence gyógyulása

Újabb táplálékkiegészítő

2. oldal

4. oldal

6. oldal

A sport fél egészség. Orvos-szaktanácsadónk cikkében kifejti, miért is fontos a
mozgás a betegségek elkerülése és a gyógyulás szempontjából.

Gy. Bence története az egyik legmeghatóbb, amellyel találkoztunk. Bizonyítja,
hogy a rákból fel lehet épülni. Sorozatunk
főszereplője példát mutat mindenkinek.

Nincs jobb módja a gyógyulásnak, mint az,
ha nem is leszünk betegek. Ebben pedig
sokat segíthetnek az olyan táplálékkiegészítők, mint a Manna Rax.

Orvosi tanácsok

A rendszeres
fizikai aktivitás (sport) szerepe
az egészség
megőrzésében és
az önbecsülés javításában

Az élet egyik nagyon fontos jellemzője

Mit értünk helyesen végzett testmoz-

rendelkező ember minden előkészület

a folytonos mozgás. Rendszeres mozgás

gáson? Nagyon fontos a fokozatosság, a

nélkül másfél órás „sörmeccset” játszik,

nélkül lehetetlen egészségünk megőrzé-

rendszeresség, a mozgással együtt járó

érdemes a rendszeres sportolást könnyű

se. Ezt a tényt az emberek nagy része

öröm és az emelkedő terhelés. Nem he-

30-40 perces sétával kezdeni, melyet

figyelmen kívül hagyja, mert mindenki

lyes tehát, ha egy jelentős súlytöbblettel

naponta öt-hat perccel emelünk, a napi

egy ún. kényelmi zónában él, vagyis arra
törekszik, hogy életében a változásokat,
a vélt nehézségeket kikerülje és minden
cselekedetét a lehető legkényelmesebben hajtsa végre. Az egész napi fárasztó
munka, a sok frusztráció után csak kevesen húznak egy futócipőt, vagy vesznek
fel melegítőt és mennek el egy órácskát
sétálni. Az egészséges életmód alapja a
helyes étkezés, a megfelelő gondolkodás
és az örömmel végzett mindennapi testmozgás.

Sokan úgy gondolják, hogy a mozgást
csak akkor teszik rendszeressé, ha testsúlyt szeretnének csökkenteni. Fel kell
azonban hívnunk a figyelmet a természet
egy érdekes paradoxonára, miszerint a
mozgás nem fogyaszt, viszont a hiánya
hizlal. Tehát, ha nem figyelünk a kalóriát
csökkentő étkezésre, akkor pusztán sportolással nem fogunk tudni számottevő
súlyt leadni. A rendszeres mozgás ellenben megakadályozza plussz zsírszövet
lerakódását.
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Nagyon fontos
a rendszeresség.
Ha tehetjük, legalább heti
ötször sportoljunk

talataink a tánccal is, a zenére végzett
mozgás örömet okoz, rendszerint partner
is szükségeltetik hozzá és a mozgás kapcsán történő társalgás önbizalomnövelő
tényező is lehet. Minden olyan dolog
ugyanis, amely az embernek örömöt és
pozitív élményeket okoz, javítja az önbizalmát. Ezért tanácsoljuk a szülőknek
azt, hogy a gyermeket bízzák meg könnyen végrehajtható, apróbb feladatokkal,
melyek után mindig hangosan és szembe
dicsérjék meg őt. Ebben az esetben nem
baj, ha ez a dicséret mások előtt hangzik
el, szemben a szidással és a kritikával,
amelyet mindig négyszemközt közöljünk
a gyerekkel. Nem árt ha ügyelünk arra is,
hogy a gyermeket soha ne alázzuk meg,
ne a személyiségét kritizáljuk, hanem
az adott cselekedetet, jelenséget, vagy
eseményt illessük negatív véleménnyel.
Valahogy így: „Kisfiam/kislányom, tudod,
hogy nagyon szeretlek téged, nagyon sok
jó tulajdonságod van, egy értékes ember vagy, azonban ez a mai dolog, ami
történt, illetve amit tettél, nem helyes
és remélem, levontad a tanulságokat és
ez többet nem fog előfordulni!” Sajnos
a legtöbb gyereket ma szidással, mások
előtti megalázással, üvöltözéssel próbálják meg manipulálni, mert a szülők azt
hiszik, hogy ez az egyetlen eredményes
út, hogy gyermeküket neveljék. Sokkal
jobban járna mindenki, ha a gyermekeket inkább a rendszeres sportolás felé
terelnék, mert a sport az, ami az embert
mindenre — győzni és veszíteni egyaránt
— megtanítja. A Gyermekrák Alapítványnál folyó életmód-szaktanácsadási
szolgáltatás keretében — a gyermek álegyórás időtartamig (nem baj, ha ez akár

kertészkedés, kerékpározás, úszás, teni-

lapotától függően — javasoljuk a szülők-

két órára is felmegy). Néhány hét múlva a

szezés és aki megteheti annak a lovaglás

nek a gyermekkel végzett közös örömteli

séta vagy gyaloglás átmehet könnyű koco-

is. Nagyon fontos a rendszeresség, ez azt

sportolás elkezdését, illetve folytatását.

gásba, később futásba, de nagyon hasznos

jelenti, hogy hetenként legalább ötször

Az e téren szerzett tapasztalatainkról a

a természetben történő túrázás, intenzív

sportoljunk. Rendkívül pozitívak tapasz-

következő számban írunk.
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Megtörtént

Bence gyógyulásának
története
Bence

04. 05. A gyermeksebészetről K. doktor

vasolt. Mivel a mellkasi RTG nyugtalanító

ultrahangos és hematológiai vizsgálatra

jeleket mutatott, a doktornő CT vizsgálat

küldött minket. Ezt aztán végképp fe-

elvégzését javasolta. Ez további duzzadt

története az

leslegesnek gondoltuk.
04.08: A vizsgálatot megelőző

egyik legmeghatóbb,

estén

amellyel valaha

Bence példáját szeretnénk
minden beteg elé állítani,

Ez kemény volt, de nem érzékeny. Születése óta féltve óvtuk a kisfiunkat de
ezúttal nem gondoltunk semmi rosszra.
04. 01. Mivel a duzzanat nem múlt el,
nem is változott, a házi gyermekorvoshoz
fordultunk. Vizsgálat után a gyermeksebészetre küldött minket beutalóval. Arra
gondoltunk, hogy túlzás ezzel szakorvoshoz fordulni, még mindig nem volt semmi
rossz előérzetünk.
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sodorni minket megállíthatatlanul valami
borzalom felé.

körömvágás közben, hogy

oldalon sternocleidomast mellett a ta-

lefeküdni,

pintható termite magasságában jól körül-

jó fél órával a lefekvési

írt keringést nem mutató nyirokcsomók

idő előtt. Később aztán

megfelelő képlet van. Környezetében több

nem tudtam aludni, rossz

kisebb nyirokcsomó látható. Pajzsmirigyek

érzéseim

rendben.

bezavartam

induló cikksorozatunkkal

kánál duzzadt nyirokcsomót észleltünk.

fe-

Az ultrahangos vizsgálat eredménye: Bal

lehet gyógyulni. Most

2004. 03. 22. Bence bal vállán a nya-

szokatlan

Úgy éreztük mintha lavina kezdett volna

Bence annyira hisztizett a

rá, hogy a rákból meg

merítenek belőle.

valami

szültség volt érezhető itthon.

találkoztunk. Bizonyíték

remélve, hogy hitet

nyirokcsomókat jelzett a mellkasban.

voltak.

Arra

gondoltam, hogy kár volt
durván bezavarni a kicsit

Mellkasi RTG eredménye: A mediastinum
supracardiális

része

mindkét

oldalon

hiszen talán ez volt az utol-

ívelten kiszélesedett. A tüdő tiszta, de a

só egészséges estéje amelyet

szív-rekesz szögletekben mérsékelt rajzo-

Bementem

latszaporulat látható. Megnagyobbodott

hozzá de már aludt, gyönyörű volt

nyirokcsomók a mediastinumban. További

és egészségesnek tűnt. Ettől kicsit

vizsgálat, MRI javasolt. Döbbenetes érzés

velünk

tölthetett.

megnyugodtam.

volt, szörnyű gondolatok kerítettek hatal-

04. 09. Az ultrahangos vizsgálatot el-

mukba minket. Az egész délutánt a CT-

végezték. A hematológiáról A. doktornő

vizsgálóban és előtte a váróban töltöttük.

vért vett és mellkasi RTG vizsgálatot ja-

Hol a hideg rázott, hol meg hányingerünk

volt. Hihetetlennek éreztük a történteket.

cm. Mindkét vese normális nagyságú és

ben. Ismételt vérkép: rendben. Az ismételt

Mintha arra vártunk volna, hogy hirtelen

helyzetű, jó kontraszt anyag kiválasztás

vérkép alapján Z. doktornő is kizárja a leu-

felébredünk ebből a borzalmas álomból

figyelhető meg mindkét oldalon, a vesék

kémia lehetőségét. Vizelet rendben.

vagy valaki közli, hogy ez az egész csak

üreg rendszere illetve azureterek nem tá-

04.13. Biopszia és csontvelő mintavétel. A

egy vicc és mehetünk haza.

gultak. Kóros nagyságú hasi vagy retrope-

műtét előtt egy nappal be kellett feküd-

Nyaki, mellkasi, hasi, kismedence CT vizs-

ritonealis kismedencei nyirokcsomó nem

ni, azon a napon vacsorára Bence gíroszt

gálat eredménye: A nyaki nagyerek mentén,

látható. A húgyhólyag jól telt, szabályos

kért, vittem neki a keleti aluljáróból. Is-

többszörös megnagyobbodott nyirokcsomók

alakú, környezetében körülírt kóros kép-

teni finom lehetett, jól bevacsorázott a

láthatók, nagyobb nyirokcsomó conglome-

let nem észlelhető.

kis fickó. Jó volt boldognak látni kicsit.

rátum bal oldalán a carotis coummunis mel-

Vélemény: Kiterjedt nyaki, mediastinális

Másnap a műtét komplikációmentes volt,

lett található, mindkét oldalon supraclavic-

és hilusi lymphadenopathia. Biopsiára al-

gyors sebgyógyulás követte. Amit a műtő

lularisan is többszörös meg nagyobbodott

kalmas nyirokcsomók bal oldalon, a nyaki

előtt várakozva átéltünk azt nemigen

nyirokcsomók vannak. Összefüggő nagyobb

régióban, illetve supraclavicularisan látha-

lehet szavakba önteni, sírva próbáltuk

nyirokcsomó conglomeratum látható az

tók. Az intralineáris gócok felvetik a rekesz

vigasztalni egymást. Nem csak egy eset-

elülső mediastinumban, legnagyobb átmé-

alatti érintettség alapos gyanúját. Kisfokú

leges komplikáció miatt aggódtunk, már

rők: 7,5 cm ( AP-átmérő), 6 cm (laterális

hepatomegalia. Megdöbbentő az eredmény,

a szövettani eredmény megelőlegezését

átmérő) További kóros nyirokcsomók látha-

de szörnyűbb volt a sajnálkozást, együtt-

reméltük az orvosoktól. Mikor kábán ki-

tók az artéria pulmonalis felett, valamint

érzést látni a vizsgálatot végzők szemében.

hozták sírva puszilgattuk, ölelgettük őt.

mindkét oldalon parahilarisan is. Pleuralis

A vizsgálat végére már nemcsak az orvosok

Közölte, hogy éhes és haza akar menni.

folyadékgyülem nem mutatható ki. Körülírt

szaladtak össze, medikusokat is hívtak.

A műtét leírása: A bal clavicula felett ej-

intrapulmonalis elváltozás nem észlelhető.

Szakmailag biztosan érdekes volt a látvány.

tett kb: 4 cm hosszú haránt metszésből

A máj kis fokban megnagyobbodott, ho-

A vérvizsgálat eredménye: Kissé magas ko-

a m. sternocleidomastoideus felett jól

mogén szerkezetű, focialis intrahepati-

leszterinszint, magas vérsüllyedés. A töb-

tapintható kb: diónyi nyirokcsomót kö-

cus eltérés nem észlelhető. Az epe utak

bi vizsgált érték normális tartományban.

rülpreparáltuk, in toto eltávolítottuk. A

nem tágabbak, az epehólyag normális

Vércsoport: „0” RH pozitív. Ellenanyag

műtét során látható, hogy az eltávolított

nagyságú. A pancreas normális nagysá-

szűrés: negatív. A vérkép alapján A. dok-

nyirokcsomó folytatásában újabb nyirok-

gú és szerkezetű. A lép kisfokban meg-

tornő kizárja a leukémia lehetőségét.

csomók folytatódnak a mélyebb régiók

nagyobbodott, inhomogén szerkezetű, a

Döbbenetes érzés volt, hogy a leukémia

felé. Vérzéscsillapítás. Réteges sebzárás.

kontrasztos sorozaton a lép állományában

egyáltalán felmerülhetett, szinte sértő-

Tovafutó bőrvarrat. ( Az anyagot a he-

többszörös élettelen határú inhomogén

nek éreztem még a feltételezését is.

matológiai osztály továbbítja hisztológiai

kontraszthalmozást mutató gócok lát-

04. 12. Biopsziát előkészítő vizsgálatok.

vizsgálatokra.)

hatók, a legnagyobbak átmérője: 2-2,4

Anesteziológiai: rendben, véralvadás: rend-

Folytatása következik...
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Táplálék-kiegészítők

Újabb termékkel bővül

az Alapítványunk által
térítésmentesen
biztosított táplálékkiegészítők sora
Nincs jobb gyógymód, mint a megelőzés

— és ez igen gyakori —, hiába veszünk be

és ezt az immunrendszer erősítésével le-

jelentős dózissal ebből a vitaminból (egé-

het a legkönnyebben elérni. A betegségek

szen a vitamin túladagolás megjelenéséig),

jelentős része pedig a vitaminhiányra ve-

ha nem kíséri A- és C-vitamin, szelénium és

zethető vissza — vallja a Manna Rax táp-

cink. Ezek nélkül ugyanis az E-vitamin nem

lálék-kiegészítő készítmény feltalálója,

szívódhat fel eredményesen.

Rácz Lehel.

Ma már tudományosan elfogadott tény-

A hosszasan csíráztatott, biobúzából és

ként kezelhető, hogy legalább 57 alap-

gyógynövényekből előállított Manna Rax

betegség oka a vitaminhiányra vezet-

jóízű, gyermekek által is szívesen fo-

hető vissza. Egy-egy kór kialakulásának

gyasztott tápelemforrás, amelyben vala-

oka vagy elősegítő tényezője 4-5 vitamin

mennyi szükséges vitamin, ásványi anyag

hiánya. De nem elegendő ezeket a vita-

és nyomelem könnyen felszívódó, termé-

minokat a szervezetbe juttatni, hanem

szetes formában és optimális arányban

(amint azt már említettük), majdnem

található meg.

minden vitamin felszívódásához 5-7 tár-

A Manna Rax számos előrehaladott

sult alapelemre is szükség van. Mindezek

betegségnél bizonyult hatásosnak.

ismeretében belátható, hogy a vitaminok
és a felszívódásukat elősegítő anyagok
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A Manna Rax az eredeti búzacsíra-készít-

számos kombinációs lehetőségét kizáró-

mény, amely hosszasan kicsíráztatott bio-

lag speciális természetes omnivitamin-

búzából és gyógynövényekből áll. Jóízű,

készítmény elégítheti ki. Ezt támasztja

rendkívül hatásos és elérhető áron állítja

alá az is, ha egy-egy problémát holisz-

elő feltalálója Rácz Lehel, aki immár 20

tikus, egységes felfogással közelítjük

éve áll az egészség-megőrzés és a gyógyí-

meg. Ami azt jelenti, hogy elfodjuk azt

tás ügyének szolgálatában.

a tételt, amelynek értelmében gyakran

A Manna Rax olyan gazdag tápelem-bőség-

az egyik betegség valójában csupán egy

tálat tesz a szervezet elé, amelyben nem-

másik betegséget takar.

csak minden szükséges vitamin, nyomelem

A Manna Rax nem orvosság a klasszikus

és ásványi anyag van jelen, de egyúttal

értelemben, hanem olyan táplálék-kiegé-

mindazok a társelemek is, amelyek nélkül

szítő, amelyre a mai nagyipari módon elő-

a felszívódásra nemigen lehetne számítani.

állított élelmiszerek fogyasztása mellett

Például, ha E-vitamin hiányban szenvedünk

egyre nagyobb szüksége van mindenkinek,

nincs semmilyen káros mellékhatása. És

Külön említésre méltó a niaccin (B3)

termesztett alapanyagokból való előállí-

miért ne váljék valóra Hippokratész kíván-

és a piridoxin (B6) jelentős mennyisé-

tási technológia egyaránt biztosíték arra,

sága, aki azt ajánlotta: táplálékunk legyen

ge. Egyedülálló a készítmény kobalamin

hogy a készítményből nyerhető vitaminok

az orvosságunk.

(B12) tartalma, amely növényi eredetű

és ásványok hasznosulása minél jobb ha-

Szerencsés módon a Manna Rax sokféle

élelmiszerekben általában nem fordul

tásfokú legyen a szervezetben.

formában előállítható anélkül, hogy a

elő. A magvak csírázása során az enzim-

benne lévő aktív szinergia bármi módon

tevékenység aktiválódása és ezáltal a

Különösen ajánlott:

is károsulna. Ezért is reméljünk, hogy a

tartalék tápanyagok hidrolitikus bom-

— Lábadozó betegek erősítésére

közeljövőben több ízletes, de főleg egész-

lásának beindulása után az embrióban

— Élsportolók maximális formájuk elérésére

séges ajánlattal állhatunk az egészségtu-

lejátszódó szintetikus folyamatok között

— Növekedésben lévő gyermekeknek, fia-

datos közönség elé.

vitaminok szintézise is megfigyelhető.

Miből van a Manna Rax?
A Manna

Rax

biokészítmény,

Ennek köszönhetően a Manna Raxban
számottevő

mennyiségű

aszkorbinsav

taloknak
— Általánosan civilizációs betegségek megelőzésére

amely

(C-vitamin) is található. Az utóbbi évek

egyesíti magában a vegyszermentesen

kutatásai egyre világosabban mutatnak

Azt is fontos tudni, hogy Manna Rax ter-

termesztett búza és csíra táplálkozás-

rá az élelmiszereket alkotó komponen-

mészetes készítmény, mely nem tartal-

élettanilag értékes tulajdonságait. A

sek (fehérjék, lipidek, vitaminok stb.)

maz semmilyen színező vagy konzerváló

kalóriaszegény készítmény kiegyensú-

kölcsönhatásainak, illetve ezek élettani

anyagot, sem finomított cukrot. Az előírt

lyozott és gazdag vitamin, illetve ás-

hatásainak jelentőségére. A Manna Rax

homeopatikus dózis sokszorosa sem járhat

ványtartalommal rendelkezik. A Manna

biokészítmény csak a természet által lét-

káros hatással senki számára. A legjobb

Raxban megtalálható az A-, az aktív D-

rehozott vitaminokat, ásványokat, ami-

eredmény érdekében javasoljuk napi egy

és az E-vitamin, valamint a cereáliákban

nosavakat stb. tartalmazza. A harmonikus

evőkanálnyi mennyiség fogyasztását reg-

gazdagon

összetétel, valamint a vegyszermentesen

gel éhgyomorra.

előforduló

B-vitamincsalád.
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Van képünk hozzá
Az Alapítvány irodájában a — sok
kis beteg miatt — félfogadási napon sajnos elkerülhetetlen a hosszabb várakozás.

P. Georgina anyukája Húsvét közeledtével ajándékokat készít a
hozzánk fordulók részére.
A kézimunkával készített ajándéknak nagy sikere van a gyermekek
körében.

R. Károly 8 éves kisfiút 6 éve támogatjuk, a múlt hónapban külön
kérelemre átvállaltuk a család
elmaradt közös költségének kifizetését, hogy ezzel is segítsünk
helyzetükön. A gyermek és édesanyja is részt vett az Alapítványnál működő orvosi tanácsadáson.
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