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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.

Orvosi tanácsok

Bence története

Postaláda

2-3. oldal

4-5. oldal

6. oldal

Szakértőnk, Dr. Bakanek György aktuális
írásából kiderül, mennyire fontos a jól
átgondolt táplálkozás az onkológiai kezelésen átesett gyermekeknél.

A nagybeteg kisfiú gyógyulásának története a befejezéshez közeledik. Együtt élhetik át vele, és családjával a valódi remény
felcsillanásának örömteli érzését.

Állandó rovatunkban az Alapítványunk irodájába érkezett levelek közül válogatunk,
és a kérésekre, kérdésekre adott válaszainkat is közöljük.

Orvosi tanácsok

A táplálkozás szerepe az
onkológiai betegek ellátásában
Vitán felül áll, hogy a magyar konyha talán
az egyik legfinomabb a világon. Gondoljunk
csak egy omlós borjúpörköltre galuskával,
vagy egy rántott csirkecombra fokhagymás uborkasalátával, de az egyedülálló
halászlé, gulyásleves vagy töltött káposzta is lukulluszi lakomának számít. Isten
ments, hogy ezekből a finomságokból soha
ne részesüljünk, azonban a mindennapok
táplálkozására egy kicsit jobban oda kellene figyelnünk. A táplálkozásnak az örömszerzésen kívül ugyanis komoly élettani
funkciói vannak, és nem szabad, hogy lelki
problémáink megoldása céljából a káros
szenvedélyek kategóriájába sorolt pótcselekvéssé degradáljuk ezt a fantasztikus élvezetet. Magyarul, ha éhesek vagyunk mindig együnk, de soha akkor, ha bánatunkban
vagy stresszhelyzetben akarjuk magunkat
megjutalmazni, megvigasztalni. Az étkezés
kapcsán három dolgot szoktak elrontani: a
ritmust, a mennyiséget és a táplálék összetételt. Megfigyelték, hogy elhízáshoz elsősorban a rendszertelenség vezet. Semmi
értelme egész nap koplalni, és utána este
kirámolni a hűtőszekrényt. Azonos kalóriamennyiséget fogyasztó emberek közül azok

vagy bőséges rosttartalmú ételt fogyasz-

lyek nem lehetnek több mint az összbevitel

fognak elhízni, akik ezt rendszertelenül,

tunk két-három deciliter vízzel.

10-15%-a. A háztartásból három úgyneve-

a nassolás módszerével fogyasztják el. A

A legfontosabb talán az étel minősége,

zett „fehér mérget” száműzhetünk: asztali

magunkhoz vett táplálék háromnegyedét

összetétele: fogyasszunk naponta legalább

só, fehér búzaliszt, kristálycukor, helyettük

délután ötig kell elfogyasztani.

ötször valamilyen nyers ételt – gyümölcsöt,

tengeri só, teljes kiőrlésű lisztek, és az

A mennyiségről annyit, hogy egy alkalom-

zöldséget, salátát – és az étkezésünk 75%-

ezekből készülő kenyerek, tészták, pék-

mal annyit fogyasszunk, amennyi a nyitott

át összetett szénhidrátok, főleg gabona-

sütemények, illetve méz, juharszirup hasz-

vagy kelyhet formázó tenyerünkbe egy-

félék tegyék ki. A fehérjeszükségletünket,

nálandók. Rendkívül rossz szokás a paprika,

szerre belefér. Nem fogunk többet enni,

ami a táplálék-felvétel 15-20%-át kell hogy

paradicsom megsózása és a gyümölcsök

ha étkezéshez nyugodtan leülünk, szépen

adja, könnyen emészthető és felszívódó

cukrozása. Kerüljük azokat az ételeket,

megterítünk, az ételt lassan fogyasztjuk

tejtermékek és húsok adják (szárnyasok,

amelyek sok tartósítót, szinezéket és íz-

el, jól megrágjuk, előtte nagy adag salátát

halak). Zsiradékot is fogyaszthatunk, me-

fokozót tartalmaznak, ügyeljünk arra, hogy
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minél több olyan élelmiszert vegyünk és

meg, amelyeket meghámozva adunk oda

használjunk fel, melyek ökológiailag tisz-

a gyermeknek. A kezelések alatt ugyanis

ta helyről származnak (bio- vagy reform-

minden olyan tényezőtől mentesíteni kell

élelmiszerek). Természetesen, ha mondjuk

a beteg szervezetét, amely az immun-

egy disznótorban veszünk részt, ne kérjük

rendszer aktivitását csökkenti. Sokan elfe-

szójafasírtot, vagy egy-egy hétvégi rokon-

ledkeznek arról, hogy a szervezetben levő

látogatásnál, baráti vacsorameghívásnál

és hosszabb ideje fennálló bármely góc

nem muszáj kizárólag salátát rágcsál-

– például lyukas fog, ínygyulladás, krónikus

nunk, azt demonstrálva, hogy mi milyen

mandulagyulladás,

egészséges életet élünk. A dolgok mindig

sok, középfülgyulladás – leköti az immun-

a hétköznapokban dőlnek el, vagyis, ha a

rendszer potenciáit, és megakadályozza,

hét öt napján odafigyelünk a rendszeres,

hogy a falósejtek hatékonyan küzdjenek

megfelelő összetételű, alkatunknak és

a tumorsejtek ellen. Ez a logikája annak,

főzeléket, tésztát, zöldségféléket és gabo-

energiaigényünknek megfelelő mennyisé-

hogy a gyermek közvetlen környezetében is

nát adhatunk a gyermeknek. Gabona alatt

gű táplálkozásra, akkor a hétvégeken akár

fokozott higiéniás rendszabályokat szüksé-

értjük a reggelire vagy vacsorára adott

ki is rúghatunk a hámból, és ekkor azt az

ges bevezetni: gyakrabban porszívózzunk,

müzlit, gabonapelyheket, a hozzájuk ke-

érdekes megfigyelést tehetjük, hogy már

és fertőtlenítővel mossuk le a fürdőszoba,

vert búzacsíraőrleményt, a barnarizst, a

nem is igényeljük azt a fajta régi étkezési

a mellékhelyiségek és a konyha padlóját,

vadrizst vagy indiánrizst, a kölest, a hajdi-

stílust, amit megszoktunk.

falait és berendezéseit, gyakran szellőz-

nát, a bulgurt, a kukoricadarát és a többi

Az onkológiai kezelésben részesülő kis be-

tessünk, ügyeljünk a személyi higiéniára,

hasznos gabonafélét, amelyeknek ma már

tegek étrendjének összeállításakor figyel-

gyakrabban mossunk kezet és ezt a gyer-

komoly szakirodalma van. Elkészítési mód-

jünk a kezelőorvos utasításaira is, tehát ha

mekkel is végeztessük el. A gyümölcsöket,

juk sem boszorkányos, hasonlóképpen kell

valaki immun-szupresszív (az immunrend-

zöldségeket folyóvízzel alaposan öblítsük

őket elkészíteni, mint a többi köretet. A

szer aktivitását fékező) kezelésben része-

le. A gyermek lelki életének rendkívül jót

gabonák fogyasztása azért is hasznosabb,

sül, akkor gondosan ügyeljünk arra, hogy

tesz az, ha gondjaira bízunk valamilyen

mint a hagyományos köreteké – nokedli,

olyan gyümölcsöket fogyasszon, amelyek

kis élőlényt. Ez lehet egy aranyhal az ak-

tarhonya, burgonya, fehérkenyér, fehérrizs

minden kétséget kizáróan mentesek bakte-

váriumban, egy udvaron tartott kiskutya,

– mert rendkívül nagy energiát adnak, nem

riális, vagy egyéb szennyeződésektől. Még

amit nem feltétlenül kell a gyermeknek

hízlalnak és nem mellékesen elfogyasztá-

azokat a gyümölcsöket is gondosan mossuk

fogdosni, de segítsünk az ő útmutatásai

suk lúgosítja a bélrendszert és ezáltal a vér

alapján az állatot etetni és tisztítani. Jók

pH-ját is (az általunk fogyasztott ételek

a tapasztalatok a gyógylovaglással kap-

többsége a vér 7,2-es normál pH-ját rend-

csolatban is: többet használ a gyermek

szerint savas irányba tolja el, és ebben a

lelkének a testmozgással egybekötött fog-

közegben a tumorsejtek jobban szaporod-

lalkozás ezzel a barátságos négylábúval,

nak). A savasodás számos tünet és panasz

mint amennyi esetleges, feltételezett kárt

alapja, a rossz közérzettől, levertségtől a

okozhat a lóval történő érintkezés.

különböző bélproblémákon keresztül, egé-

A konyhatechnológia szerves része kell

szen az immunrendszer legyengüléséig. Ez

legyen az a törekvés, hogy az ételeket a

ellen részben a lúgos vegyhatást előidéző

lehető legkevésbé feldolgozott állapotban

ételekkel, részben pedig bázikus anyagokat

tálaljuk. Az étrendbe minél több salátát,

tartalmazó étrend-kiegészítők rendszeres

párolt zöldséget, főzeléket és nyers gyü-

fogyasztásával védekezhetünk (ilyen pl. a

mölcsöt vigyünk be. Nem muszáj minden-

patikákban és gyógynövényboltokban kap-

nap húst enni, hetente akár három-négy

ható Basica nevű étrend-kiegészítő).

melléküreg-gyulladá-

húsmentes napot is tarthatunk, amikor

Dr. Bakanek György
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Megtörtént

Bence gyógyulásának
V. rész
története
Kezelési szünet. Voltunk az évzárón. Si-

Bence
mán lezárták Bencét, tök jó lett a bizonyítványa, könyvjutalmat is kapott.
története az
Kezdetben döbbenten nézték őt
egyik legmeghatóbb,
az ismerős gyerekek, szülők és
amellyel találkoztunk.
tanárok. Láthatóan elborzasztotta őket a látvány. ValóBizonyíték rá, hogy a
ban furcsa volt az ünneplő
rákból meg lehet gyógyulni. ruhához fejkendőt viselő
kisfiú. Szerencsére a kicsink
Cikksorozatunkban
jókedvű volt. Fel sem vette
az ő példáját szeretnénk
a kopaszságot, a szteroidok
okozta puffadtságot és az
minden beteg elé állítani,
ezzel járó feltűnést. Az évzáró
remélve, hogy hitet
végén sok jókívánsággal búcsúztak tőlünk az ismerősök. Bence akmerítenek belőle.

ta. A vizsgálat eredménye sokkal kevésbé
ijesztő, mint az első CT eredménye volt.
Többször szerepel a felvételek szöveges
értékelésében a „jó regressiót mutat” szóösszetétel. Beigazolódott K. doki és Kati
véleménye: még van mit tenni, de jó az
irány. Fontosnak tartom, hogy az eddigi kezelés nem okozott semmi károsodást Bence
szerveiben. A harmadik blokk hétfőn kezdődik, addig nyomjuk az alternatív szereket. A kicsink boldog és aktív. Bringáztunk
és fociztunk is ma.

tív, részt vett az iskolai vetélkedőkön,

ott volt a suli-bulin. Focizgatunk, voltunk
a papánál is, meg kerti partikon. Jókat

06.14.

sétálunk. Kapja az alternatív készítmé-

06. 24.

A második blokk utolsó napja. Bencét

nyeket, Katihoz egyszer megyünk heten-

T. doktornak is megmutattuk a leleteket

„kölcsönkérték” főiskolások vizsgájához

te. Félelmetes étvággyal eszik a kicsink,

és Bencét. Ő is megerősítette az állapo-

„páciensnek”. A vizsgázó fiatalember nem

valószínűleg hízott is, de boldognak és

tunk jelentős javulását. Írisz-diagnosztikai

tudott csomót tapintani, a vizsgáztató

kiegyensúlyozottnak tűnik.

vizsgálattal azt is megállapította, hogy a

professzor sem. Így inkább egy másik kis

06. 21.

szervei jól kezelik a fokozott terhelést.

beteget kértek az osztályról. A vérképünk

Kontrol K. dokinál. Hosszúra nyúlt a nap,

Ma is volt két óra foci, az étrendünkben

elfogadható.

fárasztó volt. Tapintható csomó nincs, a

csökkentettük a szénhidrát mennyiségét,

06.15 – 20.

vérképünk gyenge, épp csak elfogadha-

jó lenne leadni pár kilót. Mától reggelente

tó. A doki borítékolja a CT eredményt:

kap a Bence másfél deci bio céklalevet,

jelentős visszafejlődés a csomókban (ez

éhgyomorra.

javulás természetesen). Ettől függetlenül

06. 28 – 29.

előjegyzett minket a további két kemó

Híztunk pár kilót, remek vérkép, örülünk

blokkra. Döntés helyzet csak négy blokk

neki. Ez volt az első bent alvós kezelés.

után lesz.

Hétfőn reggel mentünk a korházba, ked-

06.23.

den délben jöttünk haza. Persze csak Ben-

Ma volt a CT. A kis csomók eltűntek, a

ce aludt bent, mi Adriennel hazajöttünk

nagy csomók kisebbedtek, a lépünk tisz-

éjszakára. Végig ment az infúzió, előbb a
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nélkül jár, nem rejtegeti a kopaszságát.

megérkeztem. Délelőtt már jobban volt,

Egyik nap itt aludt a barátnője, másnap a

ebéd után együtt aludtunk hárman - na-

maminál nyaralt. Szinte teljesen az egész-

gyot, itthon.

séges gyerekek életét éli, de a strandolás

07. 28 - 08. 01.

hiányzik neki.

Itthon gyógyszereztük. Katihoz már nem

07. 26.

járunk, mert talán már nincs rá szükség.

Belevágtunk a negyedik blokkba. Bence

Most kevésbé torzult el, mint a harmadik

tegnap este már kicsit feszült volt. A szü-

blokk alatt, viszont sokkal kevésbé aktív.

net alatt nőtt egy kicsi babahaj a fejecs-

Igaz: ebből még egy hét hátravan. Jelen-

kéjén. Két milliméter lehet, lágy kis pihe.

tősen megemeltük a C-vitamin bevitelét,

Ma elég nehezen ment a branül beszúrása,

mert azt olvastuk, hogy az jó hatású.

gyógyszer, utána folyamatos hidrálás. Jól

másodikra sikerült, kis sírás is volt. Aztán

08. 02 – 03.

bírta a kicsi, bár azt mondja, hogy nem

játszott, gyöngyöt fűzött, evett, ivott.

Ez volt a negyedik blokk utolsó bent al-

aludt jól a szokatlan helyen. Csökkentet-

Este fájó szívvel hagytuk ott. Már alig vá-

vós napja. Nehézkesen indult, de végül

ték a szteroid adagunkat is, és a kemó is

rom a reggelt, hogy mehessek érte. Üres

problémamentes volt. Reggel bevittem

gyengébb mint az eddigi részben.

az esténk nélküle.

Bencét és Adriennt, de én csak a szurit

06. 30. - 07. 04.

vártam meg a kórházban, utána haza-

Itthon gyógyszerezünk. T. doktor javasla-

jöttem. Persze délután már mentem is

tára további két homeopátiás szert is hasz-

vissza, miután az itthoni dolgainkat el-

nálunk. Az egyik az étvágyát csökkenti, a

intéztem. A pihe sűrűsödik és erősödik

másik a nyirokrendszerét tisztítja Bencé-

a fején, már hajnak nevezhető. Nővöget

nek. Nagyokat alszik, de mikor ébren van

a szemöldöke, és a szempillája is. Ezek

aktív, bár néha nyűgös. A szteroidok ha-

nem nagy dolgok, de minket feldobnak és

tása megint látszik rajta, puffadt a teste

még bizakodóbbá tesznek. Áhítattal pu-

és az arca is. Ennek ellenére valószínűleg

07. 27.

fogyott kicsit, nagyon ügyesen kajál. Szo-

Itthon van, fáradt, nyűgös de a miénk.

morú látvány, hogy alvás közben fájdalom

Éjszaka sírva telefonált, mert hiányoz-

és keserűség tükröződik az arcán. Pedig

tunk neki, reggel hányt a kórházban mikor

szilgatjuk a kis selymes tüskés fejét.

Folytatása következik...

mikor egészséges volt sokat nézegettük,
milyen angyali arccal alszik.

07. 12.
Kontroll-vizsgálaton voltunk, príma a vérképünk, csomó nem tapintható. Mától
kezelési szünet, csak az alternatív szerek
mennek.
Három napot Galyatetőn „nyaraltunk”,
kellemes volt, csendes. Sokat pihentünk,
sokszor órákra is elfelejtettük a betegségünket. Bence tisztul a „gyógyszerek”
hatása alól. Már nincs teljesen kitelt,
holdvilág arca, a haja sajnos nem nő, csak
pihésedik a feje. A kezelési szünet vége
felé szinte teljesen visszatért az aktivitása, ismét vidám, nevetős gyerek. Kendő
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Postaláda
A jobb olvashatóság érdekében a nekünk
küldött, kézzel írott leveleket nyomtatott
formában is közöljük

Tisztelt Elnök úr!
H. Sándorné vagyok, egy édesanya, ki harcol és küzd a
gyermeke életéért.
Virágnak rosszindulatú agydaganata van, sajnos a központi idegrendszeren van a daganat.
Egy évvel ezelőtt megműtötték, de egy centit nem tudtak
eltávolítani, mert teljes bénulással járt volna.
Sajnos, az 1 cm-es bent maradt rész ez év februárjában
rohamosan elkezdett nőni, gyermekem kómába esett,
ebből sikerült őt kihozni. Önök a vitaminokkal eddig is
sokat, nagyon sokat segítettek és segítenek.
Virág már ismét tud járni, a látása romlik.
Az orvosok felhívták a figyelmünket a B-17 vitamin injekcióra, de ez olyan drága, hogy meghaladja a mi erőnket.
Ezért jelzáloghitelt kértem a lakásunkra, a bank elutasított.
Kérem, elnök úr, segítsen hozzájutni az injekciókhoz!
Annyi mindent tudnék írni, öt gyermekem van, jóravalók, rendes gyerekek.
Végigjártam a hivatalokat, nem tudnak segíteni, az
nem lehet, hogy pénz miatt elveszítsem a drága gyermekemet, aki már eddig is annyit szenvedett.
Tudom, sok hasonló levelet olvashat.
Minden levél egy családi tragédia.
Könyörgöm, elnök úr, segítsen!
Tisztelettel
H. Sándorné
M.
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Postaláda
Versben mondja el
Valentin

biztosan

nem

ismeretlen

rendszeres

Olvasóink számára. A 12 éves kisfiút több esztendeje
támogatja Szervezetünk. Ő pedig úgy döntött, saját
verseivel örvendezteti meg Alapítványunkat. A fiatal
költő sorai között felsejlik a beteg gyermekek szinte
általános vágya: a szabadság, a szörnyű kór, a kezelések jelentette kötöttségektől való szabadulás ösztöne.
Szép sorok!
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Szülőktől tudjuk
Anna
Anna gimnáziumban tanul, a tinédzserek vidám
mindennapjait éli: sokat
nevet a barátaival, moziba jár, élvezi az életet.
Kedvenc háziállata egy
nyuszi.

Panna
Az öt éves kislány könnyen
megtalálja a hangot gyerekekkel és felnőttekkel.
Szereti a természetet,
lovagol, görkorcsolyázik
és rollerezik.

Gyula
Gyula hosszú ideje küzd
a betegséggel, kitartása és gyógyulni akarása
jellemzi őt leginkább.
Szabad idejében számítógépekkel foglalkozik,
és internetezik.

Doren
Az óvodás kislány szereti a gyermektársaságot, szívesen énekel
és táncol. Van egy
kutyája, Misszi.
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