
Kór-Lap
VII. évfolyam 10. szám 2007. április 13. A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

A szeretet öt síkja

2-3. oldal

Állandó szakértőnk, Dr. Bakanek György 
aktuális írásából kiderül, mennyire fontos 
a szeretet, a családi összefogás és gondos-
kodás a gyermekek gyógyulásában.

Bence gyógyulása

4-5. oldal

Folytatódik hírlevelünk történetének leg-
meghatóbb története, amelyben nyomon 
követhetjük, hogyan boldogult Bence a ke-
moterápia nem kívánt mellékhatásaival.

Út Lausanne-ba

6. oldal

Alapítványunk segítségével egy svájci 
klinikán műtik meg a 17 éves F. Balázs 
lymphangiomáját.

Az Ön 
adójának 

1%-a 
egy beteg
gyermeknek
akár

100%
is lehet
Rendelkezett már adója egy 
százalékáról? Tegye meg mi-
nél előbb, hiszen ha nem te-
szi, az Ön egy százaléka hiá-
nyozni fog.  Hiányozni fog ak-
kor, amikor beteg gyerme-
kek fájdalmainak enyhítését, 
szomorú arcuk felvidítását 
szolgálhatná. 
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Mint már erről előző számainkban is sokat 

beszéltünk, a betegségek zömének hát-

terében lelki okok állnak: önbizalomhiány, 

megfelelési kényszer, bűntudat, harag, ag-

resszió és még számos negatív gondolat. 

Ezeket az ember általában gyermekkorából 

hozza (bizonyos elméletek szerint már a 

méhen belüli életben is érik a gyerekeket 

olyan hatások, melyek rendkívül negatí-

van hatnak személyiségfejlődésükre). A 

gyermekkorban elszenvedett negatív ha-

tások oka többnyire az, hogy a szülőknek 

nincs ideje gyermekük nevelésére, mert a 

fiatal emberek általában egzisztenciájuk 

megteremtésével, az ehhez szükséges ta-

nulmányok folytatásával, pénzcsinálással, 

otthonteremtéssel és egyéb „fontos” teen-

dőkkel vannak elfoglalva és a gyereket a 

bölcsődére, óvodára, legjobb esetben a 

nagyszülőkre bízzák. Ők úgy gondolják, 

hogy gyermekük számára a legfontosabb az 

anyagi biztonság, az, hogy „mindent” meg-

adjanak neki, lehetőleg többet, mint amit 

a szülő gyermekkorában kaphatott és eköz-

ben elfelejtkeznek arról, hogy a gyermek 

személyiségfejlődése hároméves korban 

befejeződik. Tehát pontosan a gyermek há-

roméves koráig kellene mind a két szülőnek 

minden szabad percét a gyermekkel tölte-

ni, mert ezután már késő lesz. A gyermek 

számára ugyanis a szülői szeretet mértékét 

A szeretet
öt síkja
a vele eltöltött idő mennyisége és minősé-

ge jelenti. Ha a gyermekkel nem töltenek 

elég időt, akkor ő ezt úgy éli meg, hogy 

az ő személyisége a szülő számára nem 

fontos, tehát ő felesleges. A számára drá-

ga pénzen megvásárolt játékok és egyéb 

tárgyak semmiképpen sem pótolják a vele 

való beszélgetést, foglalkozást, a közös 

sport, kirándulás és utazás örömét. 

Az embernek egy másik élőlény iránti sze-

retete öt síkon keresztül történik.

Az első sík a szó: mondjuk ki, hogy sze-

retlek, annak az embernek a szemébe, 

akit valóban szeretünk. Ne úgy tegyünk, 

mint az egyszeri átlagférj, akinek a fe-

lesége arról panaszkodik, hogy már húsz 

éve együtt élnek és szinte soha nem hall-

ja a férj szájából azt, hogy szeretlek, 

kedvesem, mire a férj válasza: mikor 

feleségül vettelek, az esküvőn mondtam, 

hogy szeretlek, ha valami változik, majd 

szólok. Döbbenetes, hogy fiús apák szinte 

soha nem mondják ki gyermeküknek azt a 

szót, hogy szeretlek fiam, mert úgy gon-

dolják, hogy a fiúgyermeket keménynek, 

ellenállónak, ridegnek kell nevelni ah-

hoz, hogy az életben megállja a helyét 

és nem lehet őt kényeztetni, netalántán 

megsimogatni, megölelni, mert az az el-

lágyulás, elérzékenyülés jele és az nem 

férfias. Pedig mekkorát tévednek, mert 

a fiúgyermek sokkal esendőbb, sérüléke-

nyebb, mint a leányok. Erről tanúskodik 

az is, hogy az „erősebb” nem közel tíz 

évvel kevesebbet él, mint a nők. Tehát ki 

kell mondani a szót, hogy szeretlek. 

Orvosi tanácsok

Már a méhen belüli életben is érik a gyere-

keket olyan hatások, melyek negatívan vagy 

pozitívan hatnak személyiségfejlődésükre
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A második sík az érintés: minél többször 

öleljük, simogassuk meg azt, akit szere-

tünk. Ismételten vegyünk példát a kutyák-

ról. Az én kutyáim például még az eléjük 

kirakott ételhez sem nyúlnak addig, amíg 

a nekik kijáró simogatást nem kapják 

meg. A kutya az önzetlen, feltétel nélküli 

szeretet mintaképe. Soha nem azt kom-

munikálja, ami néhány szülőnél a gyerme-

kével szemben tetten érhető: szeretlek 

akkor, ha…, megcsinálom neked akkor, 

ha… A szeretet nem szabad hogy feltételes 

legyen. Már a csecsemőket is többször fi-

noman masszírozzuk meg (babamasszázs), 

gyermekünk, párunk vagy kedvesünk mel-

lett soha ne haladjunk el anélkül, hogy si-

mogatást vagy egy finom masszázst, vagy 

egy ölelést ne adnánk ajándékba nekik. 

A harmadik sík az idő: az előbbiekben már 

részleteztük azt, hogy a szeretet mér-

téke a gyermekünkre vagy partnerünkre 

fordított idő mennyiségével egyenesen 

arányos. Szomorú tény, hogy ma Magyar-

országon az emberek többsége kb. tízszer 

annyi időt fordít tv-nézésre, mint a gyer-

mekével vagy társával való beszélgetésre. 

Az emberek sokkal több időt töltenek el 

a házassági ceremónia megszervezésével, 

mint a párkapcsolat és az együttélés meg-

tervezésével. 

A negyedik sík az ajándék. Soha ne feled-

kezzünk meg valami apró, akár jelképes 

ajándék adásáról szeretteink számára. 

Hangsúlyozottan nem különböző felesle-

ges tárgyak, drága pénzen történő meg-

vásárlására buzdítanék ezzel, hanem egy 

értékes gondolat, egy vers, egy jó sztori, 

egy érdekes emberről szóló történet, egy 

jó ötlet, egy színes kavics vagy falevél, 

esetleg egy örömteli információ ajándé-

kozására gondolok ezzel. Ne higgyük azt, 

hogy a megvásárolt tárgy anyagi értéke 

bármilyen hiányt pótolhat a szeretet he-

lyett, amit a másik iránt érzünk.

Az ötödik sík a szolgálat. Akkor értékes az 

életem, ha annak célja van, és már többször 

beszéltünk arról, hogy az egyetlen értel-

mes, hosszú távú életcél mindenki számá-

ra csak az lehet, ha élete végéig tartó tanu-

lással, önképzéssel, magas színvonalú, mi-

nőségi munkával mások javára cselekedhet, 

másokat szolgál. Ez nem azt jelenti, hogy 

a gyermek számára mindent megengedünk, 

vagy helyette mindent megcsinálunk. Igenis 

meg kell számára mindent mutatnunk, mi-

nél több feladattal kell őt megbíznunk, és 

igyekezzünk elérni, hogy minél hamarabb 

önállósodjon, és minden tettéért vállalva a 

felelősséget felnőtt emberré váljon. Az em-

ber életében a felelősségnek ugyanis rend-

kívüli szerepe van, következő számunkban 

ezzel a témával foglalkozunk. 
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Megtörtént

Bence gyógyulásának 
története

04.25. Eljutottunk Katihoz, aki budd-

hista filozófus, valami egyszerű harmónia 

sugárzik belőle és az első perctől kezdve 

jó hatással volt ránk. Beszélgetett Ben-

cével, meg is vizsgálta őt. Felajánlotta a 

segítségét. A vele folytatott beszélgetés 

megerősítette az elhatározásunkat, hogy 

meg kell kezdeni a kemoterápiás kezelést. 

Nyilvánvalóan nem várhattuk el tőle, hogy 

meggyógyítsa Bencét, de tudtuk, hogy ő 

sokat fog nekünk segíteni a mellékhatások 

csökkentésében, a gyógyulásban és 

a keletkezési ok felkutatásában, 

megszüntetésében. Délután a 

dühöngő közelében jártam. 

Bence focis haverjai meg-

ismertek és megkérdezték, 

hogy  mikor jön focizni a 

fiam. Talán holnap, vá-

laszoltam. Közben arra 

gondoltam, hogy mennyi 

önfeledt órát fociztunk 

abban a ketrecben, és biz-

tosan éreztem, hogy még 

fogunk is.

04.26. A kezelés első napja: 

Hétfőn kezdtük, teli izgalommal, 

szorongással. Viszonylag gyorsan fel-

vettek a hematológiára. Szimpatikus sors-

társak közé kerültünk, nagyon beteg, de 

teljesen jó hangulatú, optimista gyerekek 

társaságába. A délelőtt kérdőívek kitölté-

sével és vizsgálatok sokaságával gyorsan 

telt. Kora délután aztán jött a „szuri”. A 

jobb kézfejünkbe kaptuk a branült, ide 

kötik az infúziót és innen vesznek vért 

is. Persze a vér nem akart jönni. Ismét 

„szuri” következett a vérvételhez. Kicsi 

sírással túljutva ezeken, kezdődhetett a 

kezelés. Több palack folyadékot engedtek 

a vérkeringésünkbe. Kezdetben görcsös 

kéz és testtartással, fekve viseltük, de 

gyorsan oldódott a feszültség. Hamaro-

san számítógépezés közben csepegett 

a gyógyszer. Az állványt tologatva lehet 

közlekedni, ágyhoz kötöttség nincs. Pisilni 

kacsába kell, könyvelve a mennyiséget, a 

Bence 

története az 

egyik legmeghatóbb, 

amellyel valaha 

találkoztunk. Bizonyíték 

rá, hogy a rákból 

meg lehet gyógyulni. 

Cikksorozatunkban 

az ő példáját szeretnénk 

minden beteg elé állítani, 

remélve, hogy hitet 

merítenek belőle.  

pH-t és a cukorszintet. Problémamentesen 

telt a délután és az este. Rengeteg infor-

mációval és gyógyszerrel felszerelkezve 

értünk haza nyolc körül. Fantasztikus em-

bereket ismertünk meg a kórházi dolgozók 

között, ezt a munkát csak küldetéstudat-

tal és határtalan hivatásszeretettel lehet 

ezen a szinten végezni. Korán, fáradtan, 

tele bizakodással feküdtünk le. Egy órára 

beállítottuk az ébresztő órát, mert a tab-

lettákat nyolcóránként be kell venni. Az 

éjszaka nyugodtan telt. Valamiféle meg-

nyugvást jelent az a tény, hogy elkezdő-

dött a kezelés, elindultunk egy úton. Vége 

a tehetetlen sodródás érzésének.

04.27. Az első szabadnap. Kellemes, pi-

henős. Gyengébb étvágy, hibátlan széklet, 

vizelet. Focizgattunk itthon és a Duna-

parton is. Bencust még a nap is megcsípte 

kicsit. Végig panaszmentes volt. Lassan 

beletanulunk a speciális kosztolásba.

04.28–29. Folytattuk a kezelést. Véna 

III. rész
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és branül problémák, minimális hisztivel, 

nagyobb probléma nélkül. A kórházi koszt 

ehető, főleg én eszem. Meglett a mellkas 

RTG, a CT még nem került elő. A beteg-

állományomat elintéztem. Kezdjük felta-

lálni magunkat a kórházban, egyre többet 

tudunk a betegségünkről. Sokat beszélge-

tünk a sorstársainkkal. A parkolás szörnyen 

drága. Kezelés után sétálunk a Duna-par-

ton. Ez szokássá vált és kellemes is. 

04.30-05.01.  Egy palack „anyag” és 

egy palack ásványi anyagokkal dúsított 

víz, ez a program négy napja. Bence már 

fáradékony, nyűgös, néha nem érzi az íze-

ket, az étvágya is csökkent, lement egy 

kiló, és kicsit „vizesedik”. Gyakran és 

erősen kirázza a hideg. Persze a tabletták 

is mennek nyolcóránként. Hősiesen tűr, 

erős és kitartó. K. doki szerint csökkent a 

duzzadt csomóinak a mérete. Adrienn már 

képes enni a kórházban, szokja a légkört, 

oldódik benne a feszültség. 

05.03. Jól jött a tegnapi szünnap, tar-

talmasan töltöttük. L. doki néni szerint 

már alig tapinthatóak a nyirokcsomóink. 

Reggel vért vettek, utána hidrálás és „szu-

ri” következett. Lassan telt az idő, de a 

vérkép jobb lett a vártnál. 

WBC (fehérvérsejt): 5,3

HGB (hemoglobin): 130

PLI (trombocita): 273

NE (granuló): 4.4

Este voltunk Katinál, beszélgettünk, Ben-

ce energiát kapott. Mindhármunknak jót 

tett. Utána még sétáltunk a sötétben, 

furcsa, felfokozott hangulatban. Élvez-

tük, hogy együtt vagyunk, erősnek és el-

szántnak éreztük magunkat.

05.04-05.09. Ez végre egy hosszú szü-

net. Igyekeztünk elintézni a betegséggel 

kapcsolatos adminisztrációs ügyeket, de 

nincs jelentős előrelépés. Itthon gyógy-

szereztük a kicsit és jártunk Katihoz ener-

giáért rendesen, egymás után négy estén. 

A „kezelései” mindig jó hatással voltak 

Bencére. Gyorsította az anyagcseréjét, és 

kicsit fel is pörgette őt. Egy este, útban 

hazafelé, sétáltunk a Városligetben, meg-

néztük az uniós homokórát (amibe koráb-

ban mi is töltöttünk homokot).

Szerda óta Culevit tablettát is kap Bence. 

A szteroidok mellékhatása miatt kicsit vi-

zes a legény, szerintem hízott is kicsit. Az 

étvágya fantasztikus. Szombaton elindult a 

hajhullás, számítottunk rá, de mégis meg-

viselt minket. Egyelőre csak ritkul. Itt volt 

nálunk Fanni péntek délutántól szombat 

délig. Aranyosak voltak, önfeledt kacagás, 

meg minden. A napokban voltunk sétálni, 

mamizni, Zoliéknál, a Camponában, az 

Ázsia Centerben. Bence kicsit nyűgösebb, 

fáradékonyabb a szokásosnál, néha fáj a 

hasa is. Mind siettetnénk az idő múlását, 

szeretnénk túllenni a ránk váró tortúrán. 

Egy este ketten néztük a tévét, Bence a 

vállamra tette a fejét és én cirógattam a 

haját. Szívszorító volt érezni, hogy a haj-

szálai peregnek ki, amerre az ujjam járt a 

fejecskéjén, küzdenem kellett a sírással.

Folytatása következik...
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Reménykeltő utazás
Hamarosan 

Svájcba utazhat 
a 17 éves F. Balázs, 

hogy egy 
lausanne-i szemklinikán 
eltávolítsák látóidegéről 

azt a daganatot, amely
miatt a fiú csaknem 

egyéves kora óta szenved. 
A hazai orvosok a 

daganatot a szemmel 
együtt akarták 

eltávolítani.Alapítványunk hatásos közbenjárására az 

Országos Egészségügyi Pénztár támogatá-

sával utazhat hamarosan Svájcba a 17 éves 

F. Balázs, akit a szeme mögött található 

lymphangioma miatt másfél esztendős kora 

óta kínoz fejfájás és gyakori kettős látás. 

A jóindulatú daganatot Balázs kisgyermek-

korában a kaposvári kórházban diagnoszti-

zálták. Az akkori vizsgálatok nem tisztázták 

egyértelműen, mivel is állnak szemben, 

de a tünetek akkor két-három hónap alatt 

megszűntek. A fiatalember újabb szenvedé-

sei 2005 telén kezdődtek, amikor is elájult 

az iskolai testnevelés órán és fejfájása elvi-

selhetetlen mértékig fokozódott — mesélte 

s é g é v e l 

sikerült olyan 

kérelmet írnunk az Orszá-

gos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, amely 

nyomán vállalták Balázs drága műtétjének 

finanszírozását. Balogh István elnök úr ak-

kor is kitartott tervünk mellett, amikor 

néhány, Balázst korábban kezelő szakorvos 

nem bíztatott minket a gyógyulás lehető-

ségével, sőt ellenjavallták a Biztosítóhoz 

megírt kérelmünket — meséli meghatódva 

az édesanya.

A svájci szakemberek már meg is nézték 

Balázs leleteit, és úgy vélik, csaknem 

százszázalékos esélyt ígérhetnek neki a 

gyógyulásra. A nehéz anyagi körülmények 

között élő székesfehérvári asszony és fia 

már nagyon vártak egy ilyen pozitív jelre, 

hiszen Balázs kettős látása és elviselhe-

tetlenül kínzó fejfájása miatt középiskolai 

kötelezettségeinek is nehezen tesz eleget. 

Pedig a fiú nagyon szereti közgazdasági ta-

nulmányait, alig várja, hogy minél hama-

rabb teljes gőzzel belevethesse magát a 

tanulásba. Úgy tűnik, már nem kell hozzá 

túlzottan sok idő.

lapunk kérésére Balázs édesanyja.

Az elkövetkező évben Balázs szeme több-

ször is bevérzett, és a hazai szakemberek 

nem sok jóval bíztatták a fiatalembert és 

édesanyját. Szerintük ugyanis az angioma 

műthetetlen volt.

Alapítványunkkal ez idő tájt került kap-

csolatba az édesanya. 2005 decembere 

óta rendszeres anyagi támogatást nyújt 

nekik Szervezetünk, az özvegy édesanya 

másképp nem finanszírozhatta volna fia 

rendszeres orvosi vizsgálatait. A nekik 

küldött táplálék-kiegészítők pedig sokat 

segítettek Balázsnak fizikai erőnléte meg-

őrzésében.

Amikor a fiú és édesanyja megtudták, hogy 

egy nagyon költséges műtét segítségével a 

németországi Rostockban segíthetnének 

Balázson, igyekeztek mindenhonnan se-

gítséget kérni a beavatkozás költségeinek 

megteremtéséhez. Alapítványunk is utána-

járt, hogyan lehetne segíteni Balázsékon. 

Kiderítettük, hogy egy másik klinikán, a 

svájci Lausanne-ban jobb feltételekkel és 

nagyobb hatékonysággal segíthetnének a 

fiún, azonnal értesítettük az édesanyát.

— Az Alapítvány munkatársainak segít-

Riport



6 7

A jobb 
olvashatóság 
érdekében a 

nekünk küldött 
kézzel írott 
leveleket 

nyomtatott 
formában is 

közöljük

Postaláda

Gyermekrák Alapítvány
részére, ezen belül Dely Viktória és Balogh István

elnök úr részére!

Szeretném megköszönni az eddigi támogatásu-

kat, amely nagy segítség a család számára ma 

is. Roland még nem volt 1 éves, amikor meg-

operálták, PNET állapítottak meg nála az orvo-

sok. Átestünk egy jó pár kemoterápiás kezelésen, nagyon 

sokat voltunk kórházban, ez 2004 őszén kezdődött és 2005. nyár 

végén fejeződött be. Az operáció és a kezelések remélhetőleg jól 

sikerültek, mert azóta hála az égnek csak kontrollokra kell jár-

nunk 1—3 havonta vissza. Roland is szépen növekszik, már az idén 

megy óvodába is, jól érzi magát, bár az étvágya lehetne jobb is. 

Szedi az önöktől kapott étrend-kiegészítőket, és talán ennek kö-

szönhetően még megfázva is igazán az elmúlt idő alatt csak egy-

szer volt. Nagyon hálásak vagyunk önöknek ezért és még egyszer 

szeretném megköszönni a támogatásukat, és a továbbiakban is 

számítunk a segítségükre.

Köszönjük J. Roland

és az édesanyja,

J-né B. Edit

U.i.: Küldök Rolandról fényképet, ez a kép 2006. 10. 22-én, a szülinapján 

készült, itt volt 3 éves.
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Szülőktől tudjuk

T. Milán
Milán még egyéves 
sem volt, amikor neu-
roblastomája beigazo-
lódott. Reméljük, se-
gítségünkkel hamar 
kilábal a betegségből.

Sz. Szabina
Szabina jó tanuló, 
szorgalmas lány, rend-
szeresen úszik. Sza-
badidejében szívesen 
ismerkedik a kézműves 
technikákkal, leginkább 
az agyagozás, a kosár-
fonás és a szőnyegszö-
vés érdekli.

B. Eszmeralda
Eszmeralda nőnapi 
meglepetésként iga-
zi sztárfrizurát kapott 
családjától, gyönyörű, 
hosszú haját fodrász 
csavarta be.

V-Sz. Gellért
Az örökmozgó Gel-
lért alig várja a jó 
időt, sokat biciklizik 
és szaladgál.  Legin-
kább fiús játékokkal 
játszik: kedvencei az 
autók és a katonák. 


