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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 segített! Ha eddig nem tette, 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.

Orvosi tanácsok

Táplálék-kiegészítő

Bence története

2. oldal

3. oldal

4-5. oldal

Orvosszakértőnk, Dr. Bakanek György aktuális írásából megtudhatjuk, hogyan tartható fenn a megfelelő folyadékháztartás a
gyermekek szervezetében.

A Culevit tablettát Alapítványunk évek
óta sikerrel adományozza a rászoruló
gyermekeknek. Írásunkból megtudhatják,
milyen felfedezés nyomán jöhetett létre
a készítmény.

A beteg kisfiú története a boldog
befejezéshez, a teljes gyógyuláshoz
közelít. A felépülés reménye segít a kis
betegnek és családjának átlendülni a
kezelés nehézségein.

Orvosi tanácsok

A folyadékfogyasztás és az
étrend-kiegészítők szerepe az
utókezelésében
Bármely betegség kezelésében, illetve a

tartozik a bélrendszer megfelelő miliőjének

búzacsírával és gyümölcsökkel, valamint

betegek gondozásában alapvető feltétel a

biztosítása, a tápanyagok felszívódásának

magvakkal is, a fehérlisztből készült kenyerek

gyomor- és bélrendszer állapotának opti-

elősegítése, és az immunrendszer optimális

és péksütemények helyett pedig teljes kiőrlésű

mális szinten tartása, a kielégítő emésztés,

állapotban tartása.

lisztből készült termékeket, illetve tésztákat.

a tápanyagok felszívódásának elősegítése, és

Sajnálatos, hogy az orvosok egy része bár-

Reggelire célszerű ezek mellé valamilyen

a rendszeres székletürítés biztosítása. A nor-

mely megbetegedés esetén első esetben vá-

gyümölcsöt, ebből készült salátát, egy-két

mál bélműködés alapfeltételei közül ki kell

lasztott gyógyszerként az antibiotikumot ja-

kifacsart citrom levét. Sok gyermek szereti az

emelnünk három dolgot: a kellő mennyiségű

vasolja, már csecsemőkorban is, aminek kö-

ice tea nevű jegestea-készítményeket, melyet

folyadékfogyasztást, a megfelelő mennyisé-

vetkeztében ez a hasznos és rendkívül érzé-

magunk is elkészíthetünk nekik: főzzünk le

gű rostot, és a rendszeres testmozgást. Na-

keny flóra kipusztul. Ezért ahelyett, hogy az

két liter finom gyümölcsteát, melyet mézzel

ponta mindenkinek el kellene fogyasztania

antibiotikum használna, inkább kárt okoz és

vagy juharsziruppal ízesíthetünk, ezt lehűtve

két és fél, három liter folyadékot, legalább

megbontja a gyermek probiotikus egyensú-

másnap a gyermek bátran fogyaszthatja.

öt alkalommal kellene fogyasztani rostban

lyát. Nagyon fontos lenne, hogy antibiotiku-

Ezzel napi folyadékszükségletének nagy részét

gazdag ételeket – nyers zöldséget és gyümöl-

mokat ezért ne „biztos, ami biztos” alapon,

fedeztük. A kis betegek ihatnak forrásvizet,

csöt, gabonákat, főzelékféléket – és a beteg

hanem csak rendkívül indokolt esetben, cél-

szénsavmentes ásványvizet, ha iható, akkor

állapotától függően, legalább egy órányi

zottan, de mindenképpen probiotikus készít-

csapvizet, gyümölcs- és zöldteát, facsart

testmozgást kellene végezni.

ményekkel együtt adjunk gyógyítás gyanánt.

zöldség- és gyümölcslevet, hideg és meleg
leveseket egyaránt. Ne igyanak szénsavas
vizeket, ugyanilyen üdítőket és tartósítószeres
leveket. Ha szereti a gyermek, egyen minél
több céklát, savanyú káposztát, brokkolit,
piros erdei gyümölcsökből annyit, amennyit
csak tud, piros káposztát és még a legkisebb
gyermek is este, lefekvés előtt elfogyaszthat
egy deciliternyi, jó minőségű vörösbort. Ettől a
gyermek nem fog alkoholistává válni, jobb, ha
mi mutatjuk meg neki a kulturált borfogyasztás

Keveset beszélünk róla, de annál fontosabb

A

a szervezet probiotikus flórájának helyreállí-

aktív

különböző

ismérveit, mintha az állandó tiltás miatt a

tartalmazó

káros szenvedélyek zugfogyasztójává válna. A

tása. Köztudomású, hogy az ember bélrend-

joghurtkészítményeket adjunk a gyermeknek.

legtöbb szülő téves hiedelmével ellentétben

szerében mintegy két-három kilogrammnyi

Célszerű a reggelt éhgyomorra élőflórás

a gyerekeknél szinte semmilyen eredményt

hasznos lactobacillus flóra tevékenykedik.

joghurttal, vagy kefírrel kezdeni (ha a

nem érünk el tiltással vagy büntetéssel, annál

Ezek a kis tejsavbaktériumok az ember szü-

gyermek nem szereti a natúr készítményeket,

inkább őszinteséggel, a gyermek partnerként

letése után néhány hónappal telepednek

ma már rostos, gyümölcsös készítmények is

történő kezelésével, dicséretével, és felnőtt

meg az emberi bélrendszerben. Ezeknek a

kaphatók). Nyugodtan adhatunk a gyermeknek

társként elfogadásával.

hasznos baktériumoknak a feladatai közé

túrót, és az ebből készült termékeket, müzlit
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táplálkozás

során

baktériumflórát

Dr. Bakanek György

Fordulat a
rákgyógyításban

Táplálék-kiegészítő

A Tumorellenes Védelmi Mechanizmus felfedezése
A
Gyermekrák
Alapítvány két éve
támogatja a rászoruló daganatos
gyermekeket Culevit tablettával.
A visszajelzések kedvezőek, ezért
részletesen bemutatjuk azt a
felfedezést, amely a tabletta
összetételét meghatározta.

az immunrendszer teljes összeomlásakor

gos Onkológiai Intézetben, a Pécsi Orvos-

(AIDS esetén) – két altípust kivéve – nem

tudományi Egyetemen és a Moszkvai Köz-

nő meg a rákos betegségek gyakorisá-

ponti Onkológia Intézetben elvégzett to-

ga, mert a TVM ilyenkor is működik, és

vábbi állatkísérletek is igazolták a keve-

az immunrendszertől függetlenül ellát-

rék daganatellenes hatását.

ja a szervezet hatékony rákellenes védelmét.

TVM a rákgyógyszer-fejlesztés-

A kísérletek során igazolták, hogy a

ben és a rákterápiában

TVM általános hatású, tumorsejteket

A védekező rendszer anyagainak tartós,

pusztító védelem, melynek hatóanyagai

egyidejű és nagy mennyiségű szervezetbe

a vérkeringésben találhatók. Ezek a ható-

juttatásával a normál sejtek károsodása

anyagok (az arginin, fenilalanin, hisztidin,

nélkül sikerülhet elpusztítani a ráksejteket

metionin, tirozin, triptofán, B2-vitamin,

(mellékhatásoktól mentesen). Erre a célra

B6-vitamin, biotin, C-vitamin, adenin és

legalkalmasabb

Dr. Kulcsár Gyula biokémikus, rákkutató

az almasav) a szervezet egészséges sejt-

fázisban lévő Culevit infúzió, mely a

a Pécsi Orvostudományi Egyetemen foly-

jeinek működéséhez külön-külön is nél-

kutatók reményei szerint pár év múlva

tatott kutatásaival bebizonyította, hogy a

külözhetetlenek, ha viszont ráksejtek ke-

beteg embereknek is adható lesz.

szervezetben működik egy olyan Tumorel-

letkeznek, a védelemben résztvevő anya-

lenes Védelmi Mechanizmus (TVM), amely

gok csak együttesen képesek azokat el-

Egészségmegőrzés,

pusztítani. Ha valamelyik hatóanyagból a

védelem

szervezetünkben a szükségesnél kevesebb

Tumorellenes védelmi rendszerünk alap-

van, már csökken a rendszer tumorelleni

anyagainak kedvezőtlen szintre csökke-

védelmi képessége.

nését megakadályozhatjuk a hatóanyagok

a

jelenleg

preklinikai

egészség-

rendszeres pótlásával. A TVM hatóanyagait

A Tumorellenes Védelmi Mecha-

pótolva segítjük ennek a speciális védelmi

nizmus működése

rendszernek az optimális működését, és

A TVM lényege: anyagcsere-különbség által

növeljük az esélyt arra, hogy egészségün-

megakadályozza a rákos betegségek ki-

előidézett, programozott sejthalál (apop-

ket megőrizzük és megvédjük. A Culevit

alakulását. A felfedezésről tudományos

tózis). A kísérletek bizonyították, hogy a

étrend-kiegészítő tabletta a TVM anyagait

közleményekben és nemzetközi konferen-

hatóanyag-keverék a tumorsejteket tény-

tartalmazza. Ezek az anyagok a szervezet

ciákon is beszámolt. Az általa kidolgozott,

legesen elpusztítja. A vizsgálatokban a ke-

egészséges sejtjeinek működéséhez kü-

tumoros megbetegedések esetén alkal-

verék kivétel nélkül hatásos volt, még a

lön-külön is nélkülözhetetlenek! A tabletta

mazható eljárás eddig a világ 19 országá-

kemoterápiás szereknek idővel ellenálló

szedése nem pótolja a helyes táplálkozást,

ban kapott szabadalmi védettséget.

sejteket is elpusztította. Az egészséges

de segít annak hiányosságait kiküszöbölni, s

A TVM az immunrendszertől függetlenül

sejtekre azonban – a gyorsan osztódó sej-

így - rendszeres szedésével - biztosíthatók

működik. Ezt bizonyítja, hogy az immun-

tekre is – a keverék ártalmatlan.

szervezetünk számára ezek az létfontosságú

rendszer korlátozott működésekor vagy

Dr. Kulcsár kísérletei, valamint az Orszá-

anyagok.

(k.gy.)
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Megtörtént

Bence gyógyulásának
VI. rész
története
Bence

08. 09.

normális most. Minden rendben. A dokink

Kontrollvizsgálaton

története az

vérkép

egyik legmeghatóbb,

rendben,

panaszmentesek

A

csomó-

és

vagyunk.

A

következő CT-vizsgálatra 23-

amellyel találkoztunk.

ára

Bizonyíték rá, hogy a

minden beteg elé állítani,

időpontot.

A

megnyugtat.
felszabadultan

Bence

a

kórházban

viselkedett.

is

Csordultig

vagyunk reménnyel. Egy kis strandolást is
megkockáztattunk, bele kell hogy férjen.
A CT előtti napon már nagyon izgatottak

írva, hogy: a terápia leáll.

voltunk. Több mint három hónap után

A

hogy

ismét samponnal mostuk Bence haját.

konkrétabb dolgokat csak a

Baba szaga van. Már alig emlékeztem

CT eredménye alapján tud

erre az illatra. Szinte teljesen elmúlt a

mondani, addig nincs szükség

puffadtsága, bár a hasa gyakran fáj. Nőtt

Cikksorozatunkban
az ő példáját szeretnénk

kaptunk

nyugodt és magabiztos, ez minket is

kezelő füzetünkbe be van

rákból meg lehet gyógyulni.

doki

elmondta,

kezelésre. Azt is mondta, hogy
Bence rendesen elkezdheti a sulit.

remélve, hogy hitet
merítenek belőle.

voltunk.

Ettől nagyon boldogok vagyunk.
Nem szeretnénk korán örülni, de még
bizakodóbbak

lettünk.

Egyelőre

csak

az alternatív szereket kapja, és nagyon
figyelünk az egészséges életmódra.

08. 04 – 08.

08. 21.

is egy kicsit, a súlya nem változott. Abban

Problémamentes napokat éltünk. Gyógy-

Bence mozgásigénye megnőtt. Néhány

a reményben feküdtünk le, hogy holnap

szereztünk itthon rendesen, nyomtuk az

alkalommal

lezárul egy korszak az életünkben.

alternatív szereket is, igyekeztünk élvez-

nem tűnt elégnek. Fociedzésre járunk

08. 23.

ni a kellemes időt. Bence haja már több

– hihetetlen, hogy eddig jutottunk. Az

A CT napja. Nem hozta meg a várt meg-

mint 5 milliméter hosszú, sötétedik és sű-

orvos szerint szabad sportolni, az edzőnek

könnyebbülést. Mellkastól lefelé minden

rűsödik. Tele vagyunk reménnyel, bizako-

elmondtuk, hogy Bence nagy betegségből

rendben, és a nyaki nyirokcsomók is tovább

dással.

van gyógyulóban. Figyelnek rá, nem hajtják

zsugorodtak, már a nagyobb is csak 10 mil-

túl. Jól bírja a strapát, de állandó izomláza

liméter. Viszont a mellkasban megfigyelhe-

van. Nagy dózisban kapja a vitaminokat.

tő lágyrész retime nem mutat érdemi vál-

Olyan multivitamint

erős

tozást. K. dokihoz elvittük az eredményt,

igénybevételnek kitett sportolók kapnak.

de csak holnap délre tud érdemben nyilat-

Teljesen felszabadulttá vált, egészséges

kozni. Voltam a házi gyermekorvosunknál,

gyermekként él. Fegyelmezetten eszik,

kértem, hogy segítsen értelmezni a szöve-

tisztul a szervezete, nő és sűrűsödik a

get. Szerinte ezek bíztató fejlemények.

haja.

08. 24.

Hétfőn

4

kocogni

voltunk,

de

szed, amit

kontrollvizsgálat

volt,

ez

kicsit

K. doktor értékelte CT-felvételeket, a

alacsony a fehérvérsejt száma, de ez

helyzet a következő: további kemoterápia

08. 31.
Ma volt az évnyitó. Bencét nagyon feldobja az iskolakezdés. Gyönyörű volt az
ünneplő ruhában a társai közt. Az évzárón
pont így terveztem ezt a napot. Bence
ugyan tüsi hajjal, de felszabadult örömmel vegyült el az osztályában. Jól láthatóan örültek az ismerőseink a hírnek, hogy
rendben elkezdi a sulit.

09. 04.

09. 01.

Csökkentettük

Nagy boldogság nekünk, hogy Bence rend-

bevitelét. Homoktövismag-olajat, grape-

ben elkezdhette az iskolát. Gyönyörű a kis

fruitmag-kivonatot és céklalét nem kap,

ötödikes, már alig van nyoma rajta a keze-

és Culevitet is kevesebbet adunk neki.

léseknek. Reggel, mikor lekísértem a suli-

09. 06.

nyirokcsomó

ba, egyszerűen nem tudtam eljönni, amíg

Ma négy hete, hogy leállt a kemó és a

valószínűleg nem problémás, azokat csak

kint voltak az udvaron, annyira jó volt lát-

szteroid bevitel. Bence vidáman kel reg-

figyelgetni kell egyelőre. A mellkasi csomó

ni őt az osztálytársaival körülvéve. Jó be-

gel, örömmel megy suliba és edzésre. Jól

viszont még gondot okozhat, a nagysága 5

nyomást tett rá az új tanárnő, boldogan

vág az agya, és szinte teljes értékű edzés-

centiméter. Ezt a csomót sugárterápiával

jár suliba. A fociedzést is élvezi, vannak

munkát végez. Fogyott is. Bár a mérleg

kell kezelni. Valószínűleg ez a betegség

már sikerélményei is. Az edzők beavatot-

alig mutat csökkenést, a teste sokat ala-

kiinduló pontja. Még a héten konzultálunk

tak, nem erőltetik túl, de azért hajtják

kult. Gyönyörű és imádjuk őt.

a radiológussal, akit K. doktor javasolt.

rendesen. Nagyon keveset eszik. Tudom,

Ma el kellett mennünk a fülészetre, mert

hogy le akar fogyni, és ez sikerülni is fog.

nem

kell. A két

nyaki

a

táplálék-kiegészítők

Befejezése következik...

Bence a fülébe dugott egy kis műanyag
golyót véletlenül, gond nélkül kivették.

08. 27.
Voltunk az onkológián a Kékgolyó utcában.
Protekcióval

jutottunk

be

gyorsan

a

dokihoz, különben órákba tellett volna.
Szimpatikus embert ismertünk meg K.
doktorban. Az ő irányításával kapjuk a
sugárkezelést. Megnézte a felvételeket
és a többi leletet, meg zárójelentést.
Azt mondta, hogy itt nincs nagy disznóság
csak kicsi. Szeptember 22-én kezdjük
a kezelést, 16 alkalommal kell menni,
ezalatt

összesen

32

egységet

kap

majd a kicsink. Ez kis dózis, jelentős
mellékhatásokkal nem kell számolnunk.
Addig csak az egészséges életvitelre kell
figyelnünk. Megnyugtatott minket az, amit
láttunk és hallottunk. Nem bánjuk, hogy
van pár hetünk a lazításra. Optimistán
várjuk az előttünk álló dolgokat.
5

Postaláda
A jobb olvashatóság érdekében a nekünk
küldött, kézzel írott leveleket nyomtatott
formában is közöljük

Tisztelt Balogh István Úr!
Sz. V. vagyok, T. Imola immáron 12 és fél éves nagylány
édesanyja.
Levelükre válaszolva értesítem Önt és kedves kollégáit,
hogy lányom utolsó kezelését követően, mely csontvelőátültetés volt, már eltelt az öt év. Igyekszik úgy élni, mint
az egészséges társai, de azért maradandó problémával ő
is küzd: a haja sajnos nem jött rendbe, nagyon ritkásan
maradtak meg ugyanis a hajhagymái, a feje tetején gyakorlatilag kopasz, hiába teltek el évek….
Ennek ellenére testileg-lelkileg ép leányzó, s ebben
önöknek is komoly részük van.
Szíves támogatásukért szeretnék most köszönetet mondani, és mint egyik szülő a másik beteg gyermek szülője felé nagyrabecsülésemet Ön iránt kifejezni. Pedagógusként és szülőként – mint azt hiszem, minden érintett
– magam is igyekszem tenni a daganatos és leukémiás gyermekekért, persze sokkal kisebb léptékben (most
éppen a Bátor Táborban), és tudom, hogy milyen lelki
erőforrásokra és makacs kitartásra van szükség ezen a
területen.
Még egyszer szívből köszönöm segítségnyújtásukat és
szeretném a kapcsolatot az alapítvánnyal továbbra is
fenntartani.
Köszönettel
Sz. V.

6

Postaláda
Anyák napi köszöntő
Valentin verseiből már korábbi számainkban is
válogattunk. Az ifjú költő alábbi művét minden édesanyának ajánljuk. Külön is nagy szeretettel köszöntjük a közelgő Anyák napja alkalmából azokat az anyákat, akik beteg kisgyermekük ápolásával töltik idejük
nagy részét !
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Szülőktől tudjuk
Johanna

János

Johanna jó tanuló, rendszeresen jár énekelni,
divatbemutatókon modellkedik,
ezenkívül
tagja egy majorettecsoportnak.

A gyógyulófélben lévő
János
szeptembertől
folytathatja tanulmányait, technikai műszerésznek készül. Szabad
idejében motorozik és
kedvenc kutyájával foglalkozik.

Máté

Fruzsina

A két és fél éves Máté
nagyon okos kisfiú,
ötvenig tud számolni,
tíztől pedig visszafelé
is, és az ABC összes
betűjét ismeri.

Fruzsi sarcomából gyógyult, jól tanuló lány.
Leginkább az informatika és a latin táncok
érdeklik.
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