
Kór-Lap
VII. évfolyam 15. szám 2007. május 18. A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Orvosi tanácsok

2. oldal

Állandó szakértőnk, Dr. Bakanek György 
legfőbb szakterületének rejtelmeibe, az 
étrendkiegészítés kérdéseibe kalauzolja 
el olvasóit.

Bence története

3. oldal

Megtörténik a csoda. Sorozatunk végszavá-
ban a vizsgálatok kimondják: Bence meg-
gyógyult. Boldog befejezéséhez érkezik a 
hit és a remény igaz története.

Működésünk

4-5. oldal

Alapítványunk tíz éves működésének 
legfőbb eseményeibe avatjuk be 
olvasóinkat, írásunkból megismerhetik 
Szervezetünk tevékenységét.

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. 



2 3

A hatékony étrend-kiegészítés nem ott 

kezdődik, hogy valaki egy reklám vagy 

ismerős ajánlásának hatására valamit 

megvásárol és azt mindenféle szakértelem, 

vagy előre megfogalmazott cél nélkül szedni 

kezdi, hanem néhány fontos lépés egyidejű 

megtételére van szükség.

A szervezetet célszerű minden táplálék-

kiegészítő program előtt méregteleníteni. 

Már maga az a tény, hogy olyan ételeket és 

italokat fogyasztunk, amelyek semmilyen 

vagy minimális mennyiségű tartósítószert 

tartalmaznak, hozzájárul a szervezetünkben 

felhalmozódott salakanyagok ürítéséhez. 

A naponta javasolt 2,5-3 liter folyadék 

elfogyasztása szintén méregtelenít. 

Javasolt a szálas, vagy filteres formában 

A korszerű 
étrend-kiegészítés alapjai

forgalmazott salaktalanító-, illetve 

méregtelenítő teakeverékek fogyasztása 

is. Az egyszerű csalántea is megfelel erre 

a célra. Kaphatók ezenkívül úgynevezett 

méregtelenítő tapaszok is, amelyeket 

– például este a talpra ragasztva, reggelre 

– kihúzzák az emberből a méreganyagokat, 

és a tapasz úgy néz ki, mintha kátrányba 

mártottuk volna. Az ember nem is hiszi 

el, mennyi salakanyag halmozódik fel a 

szervezetében. 

A felszabaduló méreganyagokat legfőkép-

pen a máj próbálja meg eltávolítani a szer-

vezetből, ezért nagyon fontos a májsejtek 

munkájának támogatása. A különböző máj-

védő- és támogató készítmények közül a 

máriatövis-magolaj a legelterjedtebb és a 

leghatékonyabb. Különösen a rendszeres 

és tartós gyógyszerszedés során kell erre 

figyelnünk.

Már említettük, hogy vér pH értéke, amely 

a szervezet sav-bázis egyensúlyát jelzi, 

akkor normális, ha 7,2-es értéket mutat. 

A környezetünkben lévő szinte összes té-

nyező a savasodás irányába hat, tehát el-

engedhetetlen az előzőekben részletezett 

bázikus alapú táplálkozás (zöldségek, gyü-

mölcsök, gabonák fogyasztásának) folyta-

tása. Természetesen képtelenség az, hogy 

csak ilyen ételeket együnk, ezért bázis ala-

pú étrend-kiegészítőket érdemes több-ke-

vesebb rendszerességgel fogyasztani (Basi-

ca). Az előszeretettel felírt, és fogyasztott 

antibiotikumok, a kemoterápiás gyógysze-

rek, és egyéb orvosságok fogyasztása miatt 

a bél hasznos baktériumflórája kipusztul. 

Ezért ezeknek a laktobacillusoknak a pót-

lása – a probiózis helyreállítása – létfontos-

ságú. Biztos, hogy jót teszünk azzal, ha a 

gyógyszerfogyasztással párhuzamosan pro-

biotikumokat adunk a pácienseknek (Prote-

xin), amelyeket mindentől függetlenül egy 

évben 3-4 alkalommal megismételhetünk. 

A szervezetben a környezeti ártalmak, a 

stressz-hatások és a kemikáliák fogyasztása 

miatt nap mint nap halmozódnak fel 

szabadgyökök. Ezeknek a semlegesítése 

alapvető feladat. Ma már számos kitűnő 

antioxidáns készítmény van forgalomban, 

ezek közül nagyon hatékony az aloe 

vera kivonata, a flavin-készítmények 

(Kombuflavonoid, Flavin 7), illetve a noni, 

de ugyanide sorolható a nagy adag C-

vitamin (több ezer milligramm) fogyasztása 

is. 

Ne felejtsük ki az étrend-kiegészítésből 

a különböző természeti népek gyógyító 

kultúrájából származó, több évezredes 

hagyománnyal rendelkező gyógyterméke-

ket sem. Ide sorolható – többek között – a 

macskakarom (Vibe), a Lycium, és a külön-

böző gombakivonatok, valamint teakeve-

rékek is. Mindenképpen törekednünk kell 

a különböző nyomelemek pótlására is. Itt 

elsősorban a szelénre, a cinkre gondolunk, 

de nagyon fontos a magnézium, a kalcium 

és a vas egyidejű pótlása is. 

Következő számunkban az eddigi tapaszta-

lataink szerint a tumorellenes szupportív 

terápiában alkalmazott étrend-kiegészítők 

egyik leghatékonyabb kombinációjáról 

adunk rövid ismertetőt.

Orvosi tanácsok
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 Megtörtént

Voltam a Gyermekrák Alapítványnál a szokásos 

táplálék-kiegészítőkért. A véletlen úgy hozta, 

hogy válthattam pár mondatot Balogh úrral, az 

Alapítvány elnökével. Az ő fia tíz éve gyógyult 

meg non-Hodgkin lymphomából, azóta is 

egészséges. Hihetetlenül sokat jelentett 

nekem ez a hír.

10. 25.
Kontrolvizsgálaton voltunk K. doktornál. A doki 

elégedett volt azzal, amit tapasztalt Bence 

vizsgálata során, mi elégedettek voltunk 

azzal, amit mondott nekünk. Rendben van 

a legényke. A kezelőfüzetébe azt írta, hogy 

kiváló az állapota. A vérképe is jó. Adrienn 

megkérdezte, hogy ha a PET-vizsgálat esetleg 

problémát jelezne, akkor mire számíthatunk. A 

doki szerint ennek igen kicsi a valószínűsége, és 

akkor sincs okunk a kapkodásra. Fodrásznál is 

voltunk: körben felnyírattuk Bence haját. Állati 

jól néz ki a kis kamasz.

11. 24.
Megvan a PET-vizsgálat időpontja: december 

2. Korrekt tájékoztatót kaptunk írásban a 

vizsgálatról. Már nagyon szeretnénk túllenni 

rajta. Néha kellemes optimizmus árad szét 

bennem, néha szorongást érzek. Ma voltam 

a Gyermekrák Alapítványnál Bence táplálék-

kiegészítőiért. Jól felpakoltak. 

12. 03.
Megvolt a PET. Tegnap hosszú és fárasztó napunk 

volt. Ködben és esőben utaztunk Debrecenbe. 

Maga a vizsgálat elviselhető volt. Bencusnak 80 

percet kellett mozdulatlanul feküdnie, félig 

kiolvastam neki egy könyvet közben. Saját 

felelősségünkre bent lehettünk vele végig. Azt 

a sugárterhelést megkaptuk mi is, amit Bence. 

Persze ez a CT-vizsgálatokon is így volt. Az 

eredményre még napokat kell várni. 

12. 07.
Meglett a PET eredménye, és mi nagyon 

boldogok vagyunk. Még csak szóbeli 

tájékoztatást kaptunk Debrecenből telefonon, 

de elmondták, hogy semmi jele nem látható 

a lezajlott betegségnek, a lágyéktól a 

szemöldökvonalig minden rendben. Kóros 

jellegű elváltozás nem mutatható ki sehol, 

semmi olyan nincs, ami akár csak gyanakvásra is 

adhatna okot. Azt is mondta a doki, hogy azért 

még sokáig kell figyelni ezt a kérdést, és kérte, 

hogy a kontrollokon mindig vegyünk részt. 

Többször rákérdeztem az elhangzottakra, 

alig bírtam felfogni a hallottakat. Azt is 

megkérdeztem, hogy szándékosan említette-

e múlt időben a doktor úr a betegséget, és a 

doki a legnagyobb örömömre megerősítette 

azt, ami már kezdett eljutni a tudatomig: a 

vizsgálat napján Bence testében semmi kóros 

elváltozás vagy aktív lymphomára utaló jel 

nem látható. Hozzátette azért azt is, hogy 

semmi esetre se vegyük félvállról ezt a dolgot 

a jövőben se, mert a betegség kiújulhat. 

Az eredményről természetesen írásban is 

tájékoztatnak minket.

Elmondhatatlan boldogságot éreztünk. 

Adrienn jó negyedóráig csak zokogni tudott, 

én meg indiántáncot jártam örömömben. A 

suli előtt vártuk Bencét a jó hírrel. Mindenkit 

körbetelefonáltunk.

Boldogok vagyunk, de tudjuk a dolgunkat. 

Rettenetesen odafigyelünk az életvitelünkre. 

Továbbra is nyomatjuk a táplálék-kiegészítőket 

rendesen.

12. 09.
További vizsgálatokon voltunk a kórházban: 

ultrahangon, csontkor-meghatározáson, meg 

valami különleges vérképvizsgálaton. Minden 

rendben van. A dokink magától értetődőnek 

nevezte a jó eredményeket. Szerinte „nem 

is vártunk mást”. Kéthavonta „kiskontroll”, 

hathavonta „nagykontroll” vár ránk. Természe-

tesen a táplálék-kiegészítőket adjuk továbbra 

is, de már csökkentettük az adagot. Voltam az 

Alapítványnál is, megint jól felpakoltak táplá-

lék-kiegészítőkkel. 

12. 10.
Megérkezett a levél Debrecenből. Azt tartal-

mazza, amiről már telefonon beszámoltak. 

Nem fontos a sok latin kifejezés, a lényeg a 

végén tömören megfogalmazott vélemény: 

komplett remisszió valószínű.

Tudom, hogy a remisszió nem egyenlő a gyó-

gyulással. Tudom, hogy három évig folyamato-

san fenn kell állnia ennek az állapotnak ahhoz, 

hogy hivatalosan is kimondható legyen: Bence 

meggyógyult. Mégis azzal a biztos tudattal zá-

rom le Bence betegségének a történetét, hogy 

teljesen egészséges a kicsi fiam.

Átalakítottuk az életvitelünket, sokat tanultunk 

a betegségből. Változott az életfelfogásunk, 

előtérbe került az egészségünk megőrzése. Úgy 

gondolom, megtaláltuk és felszámoltuk ennek 

a betegségnek az okát. Tudom, hogy ezt a be-

tegséget egyszer és mindenkorra legyőztük.

Meggyógyult!

Bence gyógyulásának 
története Epilógus
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készpénzt, gyógyszereket, vitaminokat, 

táplálék-kiegészítőket biztosítunk. 

Az adományok összege családonként, 

havonta meghaladhatja a 40-50 ezer 

forintot. Büszkék lehetünk arra, hogy a 

10 év alatt egyetlen olyan egészségügyi 

intézmény, kórház kérését sem 

utasítottuk vissza, amely segítheti a 

beteg gyermekek gyógyulási esélyeit. 

Történetünk

Tíz éve dolgozunk a 
rákos gyermekekért

 Balogh 

István, 

a 

Gyermek-

rák Alapítvány 

elnöke közelről 

találkozhatott a gyilkos 

kórral, ugyanis – az  akkor három és fél éves 

gyermekét – non-hodgkin lymphomával 

kezelték az I. sz. Gyermekgyógyászati 

klinikán. A gyermek életéért oroszlánként 

küzdő édesapa találkozott a „pokollal”. 

Látta, hogy teljesen indokolatlanul 

halnak meg beteg gyermekek, akik a kellő 

orvosi odafigyeléssel és a jobb technikai 

feltételekkel meggyógyíthatóak lettek 

volna. 

Felvette a harcot az akkori megcsonto-

sodott orvostársadalommal, és ugyan-

akkor győzött a rák felett is, hiszen harcá-

nak köszönhetően fia, Roland leküzdötte a 

gyilkos kórt. A ma 14 éves gyermek látha-

tó az Alapítvány által készített, szja 1%-os 

kampányfilmben. 

Az elmúlt tíz év alatt sikerült elérni, 

hogy Magyarország legerősebb, és 

legtámogatottabb civil szervezete legyünk. 

Történelmet írva 10 éve magasan vezetjük 

az szja 1 százalékokból befolyt összeg 

nagyságát nyilvántartó listát, több százan 

támogatják rendszeresen Alapítványunkat. 

Jelentős ismertségünknek köszönhetően 

számos külföldi kapcsolatra tettünk 

szert, diplomaták, nagykövetek és 

egyéb szaktekintélyek támogatják 

szervezetünket. Jelenleg 725 gyermeket 

támogatunk rendszeresen, számukra 

Egy 
évtizeddel 
ezelőtt, 1997-
ben, amikor 
létrehoztuk 
a Gyermekrák 
Alapítványt, az 
volt a célunk, 
hogy javítsunk a 
rákos gyermekek 
gyógyulási 
esélyein.

2

1
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Többszáz millió forintos nagyságrendben 

vásároltunk orvosi műszereket a rákos 

gyermekeket gyógyító intézményeknek, 

ahol nem ritkán ezekkel a műszerekkel 

tudják gyógyítani a gyermekeken 

túlmenően a rákos felnőtteket is. 

Munkánknak és tapasztalatainknak 

köszönhetően részt vettünk a Nemzeti 

Rákellenes Program kidolgozásában, 

valamint segítettük a Nemzeti 

Csecsemő- és Gyermekegészségügyi 

Program elkészítését. Támogatásunk 

túllépi Magyarország határait, jelentős 

segítséget nyújtunk a határon túli magyar 

gyermekeknek és családtagjaiknak.

Alapítványunk segítségével több család-

nak adtunk lehetőséget, hogy rendkívüli 

támogatásunkkal lakáshoz jussanak, vagy 

a gyógyulás érdekében felújítottuk lakásu-

kat. Megszámlálhatatlan egyéb segítséget 

adtunk, aminek köszönhetően több gyer-

meknek mentettük meg az életét. 

A munkánk azonban napról napra 

növekszik. Elhivatott munkatársak napi 

10-12 órás munkával küzdenek azért, hogy 

az egyre nagyobb számban jelentkező 

családoknak teljesítsék kívánságaikat. Az 

Alapítvány tudását és segíteni akarását 

nemzetközi szervek is figyelemmel kísérik, 

és próbálják átültetni saját országuk 

egészségpolitikájába. Büszkék vagyunk 

arra, hogy nemzetközi sikereinket úgy 

értük el, hogy az első perctől kezdve 

távol tartottuk magunkat minden politikai 

párttól. Az általunk nyújtott segítség 

az ország egész területére kiterjed 33 

vidéki és budapesti önkormányzattal 

van támogatási szerződésünk, melynek 

értelmében Alapítványunk átvállalja 

az önkormányzatok helyett a rászoruló 

családok támogatását. Miniszteri, 

orvosprofesszori, szülői köszönőlevelek 

tucatjai bizonyítják, hogy a tíz év alatt 

hatalmas eredményeket értünk el. Távlati 

céljainkban ugyanakkor még mindig 

szerepel a centralizált rákgyógyítás 

megoldása, a beteg szülők és gyermekek 

együttes elhelyezésének megoldása. A 

betegszállítás jelenlegi problémáinak 

kiküszöbölése érdekében figyelmet 

fordítunk arra, hogy a gyermekek ebben a 

nehéz egészségügyi helyzetben is a lehető 

legbiztonságosabb körülmények között 

legyenek szállítva. Felismertük: fontos, 

hogy szakorvos foglalkozzon minden 

egyes nálunk regisztrált gyermekkel. 

Ezen túlmenően elnöki tanácsadóként 

világhírű orvosprofesszorok, jogászok és 

közgazdászok segítik munkánkat.

3

4

1
A beteg gyermekek megsegítése nemcsak 

anyagi, lelki értelemben is komoly feladat 

2
Dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 

és Balogh István elnök 

3
Adományunkat köszöni meg Prof. dr. István 

Lajos.

4
Balogh István elnök és George Herbert 

Walker, volt amerikai nagykövet
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Megtörtént

Erik mindössze kilenc éves volt, amikor 

megtámadta egy szörnyű betegség, az 

osteosarcoma. A kisfiú igazi hősként harcolt 

a halálos kór ellen. Az életéért vívott 

küzdelemben a Gyermekrák Alapítvány 

segített neki és szüleinek. Erik ma már 13 

éves és újra iskolába jár, sőt szívesen beáll 

focizni társaival.

- Még ma sem kapok levegőt, ha eszembe 

jut a nap, amikor közölték velünk: a 

kisfiúnknak csontrákja van- emlékszik 

vissza Erik édesapja, László a négy évvel 

ezelőtti eseményekre.

- Arra lettünk figyelmesek, hogy a 

fiúnk húzza az egyik lábát. Először 

arra gondoltunk, talán focizás közben 

megsérült. De a fájdalom egy hét után 

sem múlt el, így orvoshoz fordultunk, és 

ez volt a szerencsénk. Az orthopédián a 

doktornő szinte azonnal felfedezte a bajt. 

Akkoriban a daganatos betegségekről még 

Újra a pályán
csak annyit tudtam, 

hogy elveszíthetem a 

gyermekemet.

 A szövettan eredménye 

után azonnal 

megkezdődött Erik 

kemoterápiás kezelése. 

A beteg kisfiúnak ott 

kellett hagynia az 

iskolát, ahol sok barátja 

volt. A kerékpárját 

k e r e k e s s z é k r e 

cserélte és úgy tűrte a 

fájdalmas és gyötrelmes 

beavatkozásokat, hogy 

az bármelyik felnőttnek 

becsületére válna. Tudta, 

hogy micsoda kegyetlen 

betegséggel áll szemben. 

„Apa, tudod, hogy meg 

is halhatok?” –kérdezte édesapjától egy 

napon, míg édesanyja kiment egy pillanatra 

a kórteremből.

Szülei eközben kétségbeesve bíztak a gyó-

gyulásában.

- Rettenetesen nehéz volt- vallotta be 

László.- Nem tudtam, mit válaszoljak. 

Ekkor kerültem kapcsolatba a Gyermekrák 

Alapítvánnyal, akik nemcsak anyagi, 

de lelki támogatást is nyújtottak a 

kétségbeejtő időszakban. A munkatársak 

mind nagyon kedvesek voltak és bíztattak 

rengeteg példát felhozva: Eriknek nagy 

esélye van a gyógyulásra. Tőlük tudtam 

meg, hogy a rákos megbetegedésekből 

70 százalékban felépülhetnek a kicsik, ha 

megfelelő segítséget kapnak. A Gyermekrák 

Alapítvány pedig kezdettől mellettem állt. 

Erőt és reményt adtak a küzdelemhez, 

emberséget az embertelen betegséggel 

szemben. A mi Erikünk hősiesen tűrte az 

egy éven át tartó kemoterápiás kezelést 

és a műtétet. Mivel az Alapítvány havi 

rendszerességgel anyagi támogatást 

nyújtott, a feleségem minden idejét a 

kisfiúnk mellett tölthette. Azok a táplálék-

kiegészítők, amiket  a Gyermekrák 

Alapítvány minden hónapban biztosított 

gyermekünk számára, megkönnyítették 

a kemoterápiás kezelések okozta 

rosszullétek elviselését és felgyorsította a 

gyógyulás folyamatát.

Ha lassan is, de a hős kisfiú újra lábra állt. 

Először csak járókerettel, majd mankóval 

közlekedett, végül már segítség nélkül is járni 

tudott. Ma már ismét együtt tanul barátaival 

és szabadidejében velük játszik. Bár édesapja 

félti még a futballozástól, Erik együtt rúgja a 

bőrt a többiekkel. A Gyermekrák Alapítvány 

pedig tovább támogatja őt immunrendszer-

erősítőkkel, hogy a fiú legyengült szervezete 

ellenálló legyen a betegségekkel szemben. 

Bár vár még rá egy hosszadalmas műtét, 

a halál árnyékából már megmenekült. És 

tudja, nincs egyedül küzdelmében: a szülei 

és az Alapítvány mellette állnak minden 

bajban.
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Postaláda

Tisztelt Alapítvány!
Kérésükre mellékelek egy képet Patrikról az újság 

számára.

Patrik vidám, sportos fiú. Focizik, kerékpározik és 

korcsolyázik. Szabadidejében sportolás után szívesen 

böngészik a számítógépen. Az Alapítványtól 2003 óta 

kapunk segítséget, amiért nagyon hálásak vagyunk. 

Úgy gondolom, hogy a táplálékkiegészítők sokat segíte-

nek a gyógyulásban, illetve az állapot megtartásában.

 Köszönettel: Z.-né  Szb., 2007. 04. 27.

A jobb olvashatóság érdekében a nekünk 
küldött, kézzel írott leveleket nyomtatott 

formában is közöljük
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Szülőktől tudjuk

Marcell

A hétéves Marcell 
a nagypapa szeme 

fénye. A kisfiút hosszú 
évek óta rendszeresen 

részesítjük anyagi 
támogatásban és 

táplálék-kiegészítőkkel 
is segítjük felépülését

Andrea

A 18 éves Andrea idén 
ballagott, éppen az 

érettségi vizsgáit kezd-
te meg. Az iskola után 

szeretne ruházati el-
adóként dolgozni. Imád 

a kutyájával játszani.

Edina

Ahogyan Andrea, a 18 
esztendős Edina is ép-
pen a napokban érett-

ségizik. Az ifjú hölgy 
szeret olvasni, filmeket 

nézni és a kutyájával 
sétálgatni.

Viki

A hosszúhajú kislányt 
évek óta támogatja 

Alapítványunk. A mo-
solygós Viki nagyon 

élénk kislány, jól visel-
te a betegség nehézsé-
geit. Szeret játszani és 

rajzolni.


