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A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Ön

Az
adójának
gyermeknek akár

1%-a egy beteg
100% is lehet

Köszönjük, hogy rendelkezett! Ha nem, még rendelkezhet adója egy százalékáról Alapítványunk részére. A felajánlásaiknak köszönhetően
több ezer beteg gyermeknek tudunk adni rendszeres anyagi támogatást, táplálékkiegészítőket, gyógyszereket, vitaminokat. A kórházaknak
az Ön segítségével olyan elengedhetetlen műszereket vásárolhatunk, amelyek jelentősen megkönnyítik gyógyító munkájukat.

A sport fontossága

Gyógyulás

Verssarok

2. oldal

4-5. oldal

7. oldal

Állandó szakértőnk, Dr. Bakanek György
a testmozgás, a fizikai aktivitás gyógyító
hatására hívja fel a figyelmet.

Bence gyógyulása igazi sikertörténet a rák
elleni harcban. A történet folytatásában
felidézzük, mi történt a kisfiúval az első
műtéti bevatkozást követően.

Az Alapítványunk által támogatott
gyermekek gyakran küldenek irodánkba
verseket. Új sorozatunkban ezek közül
válogatunk.

Orvosi tanácsok

A sport szerepe
a betegségek
kezelésében
Mondanom sem kell, hogy az istállóba

vagy a teljesítmény hajhászása céljából

való belépése után néhány napon belül

sportoljon, hanem a jó közérzetéért,

elfelejtette, hogy mi is az allergia. A gyer-

az egészségért és az örömmel eltöltött,

mekekben más élőlények iránt megjelenő

hasznos időért.

felelősség, ezen keresztül a saját fontos-

A sport jótékony hatását felismerve a

Hosszú évek óta működő életmód szak-

ságuk tudata az állattal való foglalkozás,

Gyermekrák Alapítvány — az orvosi kezelés

tanácsadó

szolgáltatásom

törődés, a vele kapcsolatos pozitív élmé-

stádiumától és a beteg állapotától függően

alatt többször előfordult, hogy különböző

nyek jótékony hatással vannak a gyermek

— lehetőséget biztosít az Alapítványhoz

betegségekben szenvedő gyermekek utó-

lelkivilágára és az immunrendszerét olyan

forduló gyermekeknek arra, hogy heti

kezelésénél rendszeres sporttevékenységet

előnyös módon optimalizálják, amely a

rendszerességgel szakértő edző irányításá-

javasoltam és számomra meglepő módon

gyógyulásukhoz nagymértékben hozzájárul.

val elkezdjék a testüket és személyiségü-

a szülő közölte, hogy a kezelőorvos a gyer-

Tehát minden olyan sport, ahol állatok is

ket formáló sporttevékenységet, melyben

meket ettől kifejezetten eltiltotta. Az egyik

részt vesznek (lovak, kutyák) hasznos lehet

alakformáló torna, atlétika és tenisz sze-

esetben I. típusú cukorbetegségben szenve-

a gyógyulás szempontjából.

repel. Egyelőre csak azoknak a gyermekek-

dő, inzulinnal kezelt gyermeknél javasoltam

Nagyon hasznosnak tartom bizonyos ön-

nek van erre lehetősége, akik Budapesten

sportot, amit csak nehezen fogadtak el,

védelmi sportok megtanítását gyerme-

vagy környékén laknak és szüleik vállalják,

miután a gyermek orvosa erre nem hívta fel

keknek. A nem agresszív, támadó sportok

hogy az edzés színhelyére a gyermeket

a figyelmet, pedig a cukorbetegség kezelé-

közül a tai-chi vagy az aikido egyaránt

elviszik, de lehetőségeinkhez mérten a

sében a rendszeres testmozgásnak alapvető

alkalmas lehet a gyermek személyiségé-

jövőben vidéki városokban vagy más tele-

szerepe van. Allergiában szenvedő gyerme-

nek formálására és önbecsülésének ja-

püléseken is megkíséreljük megszervezni

keknél sok esetben javaslom — amennyiben

vítására. A tumoros megbetegedés előtt

a remisszióban lévő gyermekek rendszeres

a körülmények megengedik — a lovaglás

űzött sport folytatása akár csökkentett

sportoltatását. A sport ugyanis önbizalmat,

elkezdését, melyet sokszor a kezelőorvosok

intenzitással is javasolható. Lehetőleg

sikerélményt ad és nagymértékben hozzá-

őszinte megdöbbenéssel fogadnak. Saját ro-

minél többet legyen a gyermek friss le-

járul ahhoz, hogy a gyermek ne essen vis-

konunknál sem akarták elfogadni azt, hogy

vegőn, társaságban és ne kényszerből

sza ebbe az alattomos betegségbe.

mobiltelefon

a 15 éves fiatalembernek, akit hosszú évek
óta antibiotikumok, antiallergének, szteroid gyulladás-gátlók tucatjaival kezeltek
eredménytelenül, a lovaglás megkezdését
javasoltam. Természetesen a fiú örömmel
vállalta ezt a „terápiát”, amit azzal kezdtünk, hogy eleinte a lovak alól hordta ki a
trágyát, tisztította a lovak szőrét, ápolta a
szerszámokat, majd később megtanulta az
állatokkal való bánásmód minden csínjátbínját. Másfél év alatt kitűnő lovassá vált
és ma lovasbemutatók ünnepelt „sztárja”.
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A 11 éves T. Milán
gyógyulásában
komoly szerepet
játszott a sport.
A kisfiú kedvenc
elfoglaltsága
a lovassport, ami az
ő esetében egyszerre
terápia is

Riport

Egy hosszú betegség
Kristófot
öt év éve
támogatjuk
rendszeresen.
Édesanyja szívhez
szóló levelet küldött
Alapítványunknak,
amelyet teljes
egészében
közlünk

Tisztelt
Alapítvány!

Nagyon sok idő ez az 5 év, de szerintem,
aki ilyen betegséggel találkozik és a mi
családunkban sajnos több rákbeteg is volt,
és van is, nem lehet megnyugodni, csak

Kristófnak nyújtott anyagi támogatásuk

reménykedni.

összegét levásároltam, melyet kérném,

A férjemmel minden egyes alkalommal,

hogy postai úton küldjenek el nekünk.

amikor Kristóffal menni kellett Budapest-

Januárban voltunk CT vizsgálaton és sze-

re mindig félve indultunk el.

rencsére nem találtak semmi kórosat.

Az újságot, amit küldtek nagy örömmel

A lelet másolatát még nem tudom elkül-

olvastam Kristófnak is, és emlékezett a

deni Önöknek, ugyanis elég későre tették

Claudia nagymamájára legutóbbi alkalom-

a vizsgálatot és nem tudtuk megvárni a

mal is összefutottunk velük és váltottunk

leleteket.

pár szót.

De még mielőtt hazaindultunk volna a
doktornő megnyugtatott minket, hogy ő

Segítségükért nagyon hálásak vagyunk!

nem lát semmilyen eltérést.
Később telefonon érdeklődtem a kezelő-

Tisztelettel:

orvosától. Nagyon nagy kő esett le a szí-

K. Csongorné és K. Kristóf

vünkről ugyanis már nagyon vártuk ezt a
CT vizsgálatot, és eredményének kimond-

Ui.: Küldök fényképet Kristófról

hatatlanul örültünk.

és testvéréről, Flóriánról.
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Megtörtént

Bence gyógyulásának
története
Biopszia után
Bence

A csontvelő-vizsgálat eredménye: Könnyen nyerhető, sejtdús csontvelő,

története az

rokcsomó biopsziás mintában Hodgkin
lymphoma, nodular sclerosis.

normál erythro és myeopoesis.

egyik legmeghatóbb,

Csontvelő idegen sejtek nem
láthatók.

amellyel valaha
találkoztunk. Bizonyíték
rá, hogy a rákból meg lehet
gyógyulni. Cikksorozatunk
második részéből
megtudhatják, hogyan
folytatódott Bence élete

04. 15. További vizsgálatok: EKG, szív
ultrahang. Írisz diagnosztika.

A szövettani vizsgálat ered-

Az EKG vizsgálat eredménye: Szívhangok

ménye: A nativan érke-

rendben. Nincsen szívzörej. EKG: Sinus

zett nyirokcsomó minta

ritmus. Szabályos görbék. Kardiológiai

3 blokkban került fel-

teendőt nem igényel.

dolgozásra.

Mindhárom

A szív ultrahang vizsgálat eredménye: Ne-

blokkban hasonló szöveti

gatív lelet, jó kamrai funkció, de kevés

kép látható. A nyirokcso-

pericard. folyadék van, alapbet. ill. nyi-

mó alapszerkezete teljesen

rokkeringés zavarával függhet össze. 1—2

felbomlott,

A

nyirokcsomó

állományát széles kötőszöveti

héten belül kontroll jav. Most tennivalót
nem igényel.

septumok szabdalják fel. A tok is

Írisz diagnosztika eredménye: Béllerakó-

jelentősen megvastagodott. A kötő-

dás, gerinc problémák, idegfeszültség,

szövetes septumok között elhelyezkedő

egyik vese csökkent működése. Duzzadt

sejtpopuláció igen heterogén. Reaktív

nyirokcsomók, terhelt de nem kóros nyi-

Életünk leghosszabb óráját töltöttük a

kislymphocyták, eosinophil sejtek, his-

rok rendszer. Daganatos megbetegedés,

műtő előtt, míg a kicsinket elszakították

tiocytaer elemek mellett nagy atipusos

burjánzás jelei vagy a biopsziát indokló

tőlünk. Próbáltuk vigasztalgatni egymást,

sejtek infiltrációja látható. Az atipusos

más probléma jelei nem láthatók. A gyer-

de hamar kifogytunk a szóból. Mikor

sejtek körül világos udvar helyezkedik

mek általános állapota jobb az átlagnál.

végre kitolták a kis kábult fickót, sírva

el, magjuk világos, hólyagos, prominens

csókolgattuk

eosinophil

a műtétet követően.

és

babusgattuk

őt. Azt

nucleolussal

rendelkeznek

mondta, hogy éhes és haza akar menni,

és a kétmagvú alakok a Sternberg-Reed

ettől kicsit megnyugodtunk. A műtét után

sejtek citológiai képét teljes mértékben

szinte azonnal hazajöhettünk. Ez volt az

kielégítik.

első jó hír az elmúlt napokban.

A nyirokcsomó mintán CD30, CD15, CD20,
CD3 és LCA ellenes ellenanyagokkal végeztünk immunhisztokémiai reakciókat.
Az atipusos sejtek intensív CD30 és CD15
pozitivitást mutattak, míg a T és B sejtes
markerek negatívnak bizonyultak, LCAval pozitivitást nem észleltünk.
Vélemény: Összességében a jelen nyi-
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04. 21. Alternatív gyógyító (lélekgyó-

dr. K.-hoz irányít minket a Tűzoltó utcai

gyász) vizsgálata. Beszélgetéssel, szemre-

Gyermekklinikára.

vételezéssel. Bél problémák, gerinc problémák, idegfeszültség, konfliktus helyzet

Dr. K. véleménye: Az eddigi vizsgálatok

feltárása. Lábon kihordott tüdőgyulladást

(leletek) alapján kétségtelen a betegség

valószínűsít. Azonnali beavatkozást igény-

ténye. A kemoterápiás kezelés elkezdését

lő problémát kizártnak tart.

javasolja, M. doktornővel egyetértésben
GPOH 1995-ös protokoll szerint.
A klinikai stádium II/A-nak felel meg, lép
érintettséggel.

csavarogtunk szinte egész nap. Siklóval
felmentünk a Várba, lesétáltunk. Szomorú

A további teendők

gondolatainkat elhessegetve élveztük, hogy

K. doktorral történt megbeszélés során

együtt lehetünk. Valami erős és láthatatlan

részletes

az

kötelék alakult ki köztünk, kapaszkodtunk

előttünk álló feladatokról, megállapodtunk

az egység erejébe. Elmentünk a Ligetbe,

a kezelés elindításában, hétfői kezdéssel.

ahol töltöttünk homokot az EU-csatlakozást

A megbeszélés végén Bence a következő

jelképező

kérdést tette fel a dokinak: „ebbe a

kijelentette: az unokáinak is elmeséli

betegségbe bele lehet halni?” A doktor

majd, hogy ebbe a homokórába ő is töltött

nyugodt hangon válaszolt. Igen Bence,

homokot. Ettől kicsit optimistábbá vált

bele lehet halni, de meg is lehet gyógyulni

a hangulatunk. Ebbe az optimizmusba

belőle. Döbbenten hallgattunk, nem volt

próbáltunk kapaszkodni egész nap. Eszter

több kérdésünk. K. doktor elvezetett

felajánlotta, hogy a Flavint folyamatosan

bennünket

osztályra,

hozni fogja nekünk, az ő kis barátjának

megmutatta a helyet ahol a kezelést

gyógyulása érdekében. Ez a szer Eszti

kapjuk majd. Az osztály jó benyomást

anyukájának sokat segített, mi is hiszünk

keltett

bennünk,

benne.

engem

itt

tájékoztatást

a

kaptunk

hematológiai

Bence

meg

fognak

kijelentette:

Ezen

Itt

Bence

gyógyítani.

Jókedvű volt és magabiztos, ettől kicsit
megkönnyebbültünk.

homokórába.

az

Folytatása következik...

estén

szívszorítás és gyomorgörcs kíséretében
tudatosult bennünk, hogy Bence rákos
beteg. Végtelennek tűnő éjszakán át

04. 23. A Klinika felé autóztunk, mikor

virrasztottunk, sírtunk és gyönyörködtünk

egy

az alvó gyerekünkben.

megállóban

láttunk

egy

kócos,

kicsit csámpás, durcás arcú kiskamasz
lányt. Adrienn kijelentette: ilyen lesz a

Fodrásznál

menyem. Bizakodással telve érkeztünk

04. 24. Reggel lementünk a fodrászhoz

a magánklinikához. Ott a T. doktor az

Bencével

eddigi

a

vizsgálatok

kétségtelennek

(leletek)

nevezte

a

alapján

és

hajunkat

mindketten
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levágattuk

milliméteresre,

talán

betegség

így kevésbé viseli meg ha kihullik. A

meglétét. Írisz diagnosztikai vizsgálat után

fodrászunk persze nem értette a dolgot,

valamivel korábbi stádiumot feltételezett.

nem avattuk be a titkunkba inkább

Felírt egy sor homeopátiás készítményt és

elviseltük az értetlenkedését. Kábultan
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Postaláda
A jobb olvashatóság érdekében a nekünk
küldött kézzel írott leveleket nyomtatott
formában is közöljük

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Hálás szívvel szeretnénk megköszönni az eddig nyújtott
rendszeres segítségüket, és bízunk benne, hogy továbbra
is támogatják Evelin kislányunk nehéz és küzdelmes mindennapjait. Evelin fejlesztését csak speciális óvodában
tudják biztosítani, amely számunkra súlyos benzinköltséggel jár, mert az intézmény lakóhelyünktől messze
van és naponta kell odajárnunk.
Küldjük a legfrissebb leleteket is.
Hálás köszönettel:
H. Evelin 6 éves beteg kislány és családja
M.

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Márk anyukája vagyok. Levelükre válaszolva tudatom,
hogy Márk még nem gyógyult meg, február 26-án voltunk
a klinikán, küldöm az ambuláns lap másolatát.
Márk már 4 éve beteg, mi szülők nagyon tudjuk tapasztalatból, hogy mibe, mennyibe kerül egy beteg gyermek. Ha egyszer elérjük, hogy fiunk meggyógyul és
talpra állunk, segíteni fogunk az Alapítványnak, a
bajba jutott szülőknek és a mi fiunk is, ha egyszer
dolgozni fog, ő is segít majd.
Nem felejtjük el, hogy csak Önök állnak mellettünk a bajban.
És ezúton kívánunk a Tisztelt Elnök úrnak,
Önöknek és minden munkatársuknak nagyon
jó egészséget.
Tisztelettel:
J. Sándorné
Sz.
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Verssarok

Az élet rabja
Csak két szó volt, pillanatok, annyi se…
S elmúlik minden gyermekkori víg mese,
Törött varázs marad egy másodperc alatt,
Füledben cseng még: rosszindulatú daganat.
Dermedten megfagy az áporodott szoba…
Elfutnál, rohannál innen, de hova?
Saját tested bebörtönzött foglya,
Megbénult rab vagy, s magad vagy a fogda.
De ne félj, barátok, család, ismerősök,
Mint megannyi néma, könnyező hősök,
Segít, sajnál, ki szemedbe mer nézni,
Nem akarja fájdalmad tetézni.
„Mégis — suttogja a magány egy éjjelen —
Hiába minden könny, kétség, félelem,
Mert a kés alatt, vagy a tű fokán
Magadra számíthatsz csupán,
Az úttalan ösvényeket egyedül járva,
Az ellenséggel egy testbe vagy zárva.”
Cs. Ágnes Anna

Az érettségiző költő
Egy esztendeje támogatjuk rendszeresen a tizennyolc éves lányt. Ágnes Non-hodgkin lymphomában
szenved. Idén érettségizik, s mint látható irodalmi tehetsége kezd kibontakozni. Fenti versében betekintést nyerhetünk egy beteg fiatal lelkivilágába.

Gratulálunk a vershez!
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A szülőktől tudjuk
H. Fecó
Fecót 2003. márciusa óta
támogatjuk rendszeresen
a gyógyulásához szükséges
táplálék-kiegészítőkkel,
készpénzzel és egyéb adományokkal. Ezeknek köszönhetően állapota rohamosan javul. Javaslatunkra
nemrégiben egy kiskutyával

K. Emese
Az ötéves kislányt
2005. októbere óta
támogatjuk rendszeresen. Jelentősen javuló
állapotának köszönhetően már járhat óvodába. Szeret rajzolni
és kedvenc cicájával
játszani.

lepte meg őt családja.
T. Csongor

K. Ádám

Az öt esztendős Csongort tavaly óta támo-

Alapítványunk öt éve támogatja rendszeresen a

gatjuk. A kisfiú ma is
kezelés alatt áll, ezért
is fontosak számára

12 éves kisfiút. Ádám imád
olvasni, ennek is köszönheti, hogy nagyon jó tanuló.

az Alapítványunk által

Ügyesen rajzol, műveiből

juttatott
étrend-kiegészítők, vitaminok,

már Alapítványunknak is
küldött néhányat, amelye-

nyomelemek,
szerek.

ket későbbi számainkban
közlünk.

gyógy-
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