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A szupportív terápia a daganatellenes kezelés
nélkülözhetetlen része

A szupportív, kiegészítõ terápia ta-
pasztalataink szerint elengedhetetlen a
daganatos gyerekek kezelése során. A
szupportív terápia a daganatos betegek-
nél végzett komplex gyógyulást elõsegítõ
és megelõzõ tevékenység, melynek célja
a daganatos alapbetegség, a társuló illetve
járulékos betegségek illetve a terápiás be-
avatkozások kölcsönhatásaként létrejövõ
kellemetlen pszichés és fizikális tünet
együttes (mellékhatások) korrigálása, a jó
közérzet és életminõség biztosítása.

Az immunrendszer erõsítéséhez a
táplálkozás, a gyógyteák, vitaminok,
ásványi anyagok, a friss levegõn történõ
mozgás és nem utolsó sorban a gyer-
mek felé kisugárzott szeretet, a vele el-
töltött idõ mennyisége és minõsége já-
rul hozzá leginkább.

Elsõ lépésElsõ lépés annak felderítése, hogy mi-
lyen lelki tényezõk állhatnak a megbete-
gedés hátterében: önértékelési zavar, ag-
resszió, szülõi alkoholizmus, agresszív
családi háttér, szeretethiány, stb.

Fontos, hogy a beteg gyermek érezze,
hogy másoknak szüksége van rá, hogy õ

valakinek fontos, hogy legyen életcélja és
elképzelése arról, hogy mi a küldetése a
Földön.(gyakran javasoljuk kiskutya be-

szerzését, lovaglás megkezdését, ha erre
lehetõség van). Ilyen esetekben a gyer-
meknek egy agykontroll tanfolyam elvég-
zése is rendkívül hasznos lehet.

Második lépésMásodik lépés a táplálkozás és folya-
dék fogyasztás optimalizálása.

Harmadik lépésHarmadik lépés a mindennapi fizikai
aktivitás (sport) megtervezése.

Negyedik lépésNegyedik lépés az étrend-kiegészítõk
szedésének egyénre szabott beállítása,
ami a következõ lépcsõkbõl áll:
v máj támogatása
v sav-bázis egyensúly rendezése
v probiózis
v antioxidánsok

Alapelvünk az, hogy csak a komplex
ellátás – orvosi kezelés, táplálkozás, lelki
tényezõk, mozgás és táplálék kiegészítõk
– hozhat maradéktalanul jó eredményt.

A hatékony étrend-kiegészítés nem ott
kezdõdik, hogy valaki egy reklám vagy is-
merõs ajánlásának hatására valamit meg-
vásárol és azt mindenféle szakértelem
vagy elõre megfogalmazott cél nélkül
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szedni kezdi, hanem a következõ lépések
egyidejû megtételére van szükség:

1.1. A szervezetet célszerû minden táplá-
lék-kiegészítõ program elõtt méregtelení-
teni. Ha olyan ételeket és italokat fogyasz-
tunk, amelyek semmilyen vagy minimális
mennyiségû tartósítószert tartalmaznak,
akkor már azzal hozzájárulunk a szerve-
zetünkben felhalmozódott salakanyagok
ürítéséhez. A naponta javasolt 2,5-3 liter
folyadék elfogyasztása szintén méregtele-
nít. Javasolt a szálas, vagy filteres formá-
ban forgalmazott salaktalanító, illetve mé-
regtelenítõ teakeverékek fogyasztása, vagy
az egyszerû csalántea is megfelel erre a
célra. 

2.2. A felszabaduló méreganyagokat leg-
fõképpen a máj próbálja meg eltávolítani
a szervezetbõl ezért nagyon fontos a máj-
sejtek munkájának támogatása. A külön-
bözõ májvédõ és támogató készítmények
közül a máriatövismag (olaj) a legelter-
jedtebb és a leghatékonyabb. Különösen a
rendszeres és tartós gyógyszerszedés so-
rán kell erre figyelnünk. 

3.3. Már említettük, hogy a szervezet
sav-bázis egyensúlyát jelzõ vér normál pH
értéke 7.2. A környezetünkben lévõ szinte
összes tényezõ a savasodás irányába hat,
tehát elengedhetetlen az elõzõekben rész-
letezett bázikus alapú táplálkozás (zöldsé-
gek, gyümölcsök, gabonák) fogyasztása.
Természetesen képtelenség az, hogy csak
ilyen ételeket együnk, ezért bázis alapú ét-
rend-kiegészítõket érdemes több-keve-
sebb rendszerességgel fogyasztani. 

4.4. Az elõszeretettel felírt és fogyasztott
antibiotikumok, a kemoterápiás gyógy-
szerek és egyéb orvosságok fogyasztása
miatt a bél hasznos baktériumflórája ki-
pusztul. Ezért ezeknek a laktobacillusok-
nak a pótlása – a probiózis helyreállítása –
létfontosságú. Biztos, hogy jót teszünk az-
zal, ha a gyógyszerfogyasztással párhuza-
mosan probiotikumokat adunk a kis páci-

enseknek, amelyet mindentõl függetlenül
egy évben 3-4-szer megismételhetünk. 

5.5. A szervezetben környezeti ártal-
mak, stresszhatások és a kemikáliák fo-
gyasztása miatt nap mint nap halmozód-
nak fel szabadgyökök. Ezeknek a semle-
gesítése alapvetõ feladat. Ma számos ki-
tûnõ antioxidáns készítmény van forga-
lomban, ezek közül nagyon hatékony az
aloe vera kivonata, a flavin készítmé-
nyek, illetve a noni, de ugyanide sorolha-
tó a nagy adag C-vitamin (többezer mg)
fogyasztása is. 

6.6. Ne felejtsük ki az étrend-kiegészítés-
bõl a különbözõ természeti népek gyógyító

kultúrájából származó több évezredes ha-
gyománnyal rendelkezõ gyógytermékeket
sem. Ide sorolható többek között a macska-
karom, és a különbözõ gombakivonatok
valamint teakeverékek is. Mindenképpen
törekednünk kell a különbözõ nyomelemek
pótlására is. Itt elsõsorban a szelénre, a cink-
re gondolunk, de nagyon fontos a magnézi-
um, a kalcium és a vas egyidejû pótlása is. 

7.7. Ne feledjük, hogy a gyermek számá-
ra az igazi gyógyulást a szülõk szeretete
és az általuk adott biztonság jelenti. A
szülõnek az a feladata, hogy beteg gyer-
mekéért mindent megtegyen, és soha ne
adja fel a küzdelmet, így gyermeke arcára
ismét visszacsalhatja a mosolyt.

Dr. Bakanek György
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Börtönben fogva tartottak is segítenek
A tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében fogva

tartott elítéltek gyûjtést szerveztek az Alapítványunk által támo-
gatott rákos gyermekek megsegítésére. 

A pénzadományt jelképesen február 24-én adták át Balogh
Istvánnak, Alapítványunk elnökének. Az ünnepélyes átadáson a
fogva tartottak meglepetés mûsorral és ajándékokkal várták a
rendezvényre meghívott beteg gyermekeket.

A tököli börtön elítéltjei nem elõször támogatták Alapítvá-
nyunkat. Három évvel ezelõtt már szerveztek egy hasonló ado-
mánygyûjtést, a tavalyi évben pedig Gyermeknap alkalmából
kézzel készített cérna képeket ajándékoztak a rákos gyermekek-
nek.

Tóth Tamás, az Intézet igazgatója köszöntõjében elmondta:
„A fogva tartottak saját kezdeményezésére indult el az adomány-
gyûjtés. Rabkeresményükbõl összesen 64.700 Ft-ot gyûjtöttek ös-
sze.

A Gyermekrák Alapítvány és az Intézetünk közötti együttmû-
ködés alapján megvalósult programok lehetõvé teszik az elítéltje-
ink szabadidejének eredményes eltöltését és a fiatalok hasznos-
ságtudatának kialakítását. 

A fiúk a programoknak köszönhetõen mesehõsökrõl mintázott
cérnaképet, gipszbõl formázott ajándéktárgyakat készítettek, me-
lyeket szeretnének most átadni a beteg gyermekeknek. 0048

Különleges meglepetéssel is készültek, sok-sok izgalmas pró-
bát követõen ma mutatják be elõször közönség elõtt a Ludas Ma-
tyi zenés színdarabot.”
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Az igazgató bevezetõjét követõen Balogh István, Alapítvá-
nyunk elnöke is üdvözölte a résztvevõket, és köszönetét fejezte
ki az elítélteknek az összegyûjtött adományért. 

Külön köszönetet mondott az Intézet vezetõinek és nevelõ-
tisztjeinek, akik munkájukkal támogatták a kezdeményezést és
minden segítséget megadtak ahhoz, hogy megvalósulhasson a
fogva tartottak elhatározása. 

Alapítványunk elnöke beszéde végén meghatottan fordult a
közönség felé szavaival: „Példaértékû felajánlásnak lehetünk ta-
núi, melybõl mindenki számára kiderül, hogy még a bûnelköve-
tõk lelkében és szívében is megmarad a jó szándék, a vágy arra,
hogy segítsenek a leginkább rászorultabbakon, a beteg gyerme-
keken. Köszönjük szépen!”

Az elõadáson mindenki jól szórakozott, de leginkább a gyere-
kek örültek, hogy Matyinak sikerült háromszor is túljárni az
uraság eszén, és Döbrögi megkapta a beígért veréseket.0033

Szívszorító élmény volt a színjáték után látni, ahogy a társu-
lat tagjai, a „kemény” fiúk együtt énekelték a beteg gyerekekkel
a Paff a bûvös sárkányt, majd a gyerekek és kísérõik között elve-
gyülve, (nevelõtiszti felügyelet mellett) fogva tartottak és rákos
gyermekek minden elõítélet nélkül úgy beszélgettek egymással,
mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne.

A gyerekek megköszönve az értük tett felajánlást, csokoládé-
kat és köszönõkártyákat adtak át az elítélteknek.

Kupakgyűjtés az iskolában
A Benkõ István Református Általános Iskola és Gimnázi-

um diákjai 400 kg mûanyag kupakot gyûjtöttek össze azért,
hogy segítség a rákos gyermekek gyógyulási esélyeit. Az isko-
la pedagógusai és diákjai hónapokon keresztül gyûjtötték a
több zsáknyi kupakot az iskolán belül és kívül egyaránt.

A kupakokért kapott 20.000 forintot Pavlevitsné Egressy
Mária, az iskola igazgatója adta át Balogh Istvánnak, a
Gyermekrák Alapítvány elnökének.

Alapítványunk támogatói oklevéllel köszönte meg a
nem mindennapi adományt.

Több zsáknyi kupakot szállított el az Alapítvány autója
Pavlevitsné Egressy Mária, az iskola igazgatója és 

Balogh István, Alapítványunk elnöke
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Jótékonysági Sportfesztivál
a Testnevelési Egyetemen

Shake Up Jótékonysági Fesztivál került megrendezésre a
Testnevelési Egyetemen egy fiatal zumba tanár, Hámori Melin-
da szervezésében, aki a belépõ jegyek árának egy részét felaján-
lotta a Gyermekrák Alapítvány által támogatott rákos gyermeke-
ket részére.

A nagy hideg ellenére szép számmal érkeztek a résztvevõk:
fiatalok, idõsebbek és kis gyermekes családok egyaránt, akik
mind nagyon aktívan vettek részt a rendkívül színvonalas edzé-
seken.

Mindenki megtalálta az egyéniségének megfelelõ mozgást.
Volt Kangoo Sifter Tímeával, súlykontroll Béres Alexandrával,
majd Hámori Melinda, Hídvégi Andrea és Simon László, Laachi
hívták zumbázni a kicsiket és nagyokat. Az edzések közötti szü-
netekben a közönséget sportaerobik, tánc, és antigravitációs jó-
ga bemutatók szórakoztatták, a legkisebbek pedig kedvükre
tombolhattak az Elevenpark játszóházaiban.

A délutáni program fõszereplõje a zene volt. Két népszerû ze-
nekar fellépésével vált teljessé a vasárnapi családi sport nap. A
Hit The Road Band és az X-Faktorból jól ismert Apolló 23 szín-
vonalas mûsora segített a résztvevõknek az egész napos sporto-
lás fáradalmait levezetni.

A fesztiválon megjelent kiállítók a kihelyezett szóróanyagaik-
kal az egészséges életmódhoz nyújtottak hasznos tanácsokat, ez-
zel is hangsúlyozva a közösségi sportok, a mozgás fontosságát.

A koncertek elõtt Hámori Melinda fõszervezõ ünnepélyes ke-
retek között átadta a résztvevõk által összegyûjtött támogatást
Balogh Istvánnak, a Gyermekrák Alapítvány elnökének.

Az Alapítvány elnöke köszönetét fejezte ki a szervezõknek,
szponzoroknak, fellépõknek, sport oktatóknak és nem utolsó
sorban a közönségnek, akik a belépõjegyek megvásárlásával
összegyûjtötték azt az összeget, amely 10 rákos beteg gyermek
egy havi anyagi támogatását teszi lehetõvé.

Ez a fesztivál kitûnõen példázza, hogy összefogással minden
cél elérhetõ, és miközben megtanulunk a saját egészségünkre
odafigyelni segíthetünk a rákos gyermekek életét is könnyebbé
tenni.
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Alapítványunkhoz rengeteg kérés és köszönet érkezik, e-mailben, telefonon és levélben is. A leg-
boldogabbak akkor vagyunk, ha valakinek a gyógyulásáról olvashatunk, vagy arról, hogy valamely
támogatásunk, adományunk milyen módon könnyítette meg a beteg gyermek és családja életét.
A köszönõlevelekbõl választottunk néhányat, hogy Önök is lássák: milyen örömöt tud okozni a jó
szándék, az odafigyelés, a támogatás. A beteg gyermekek és az õket gyógyító intézmények ha-
tékony támogatásához a továbbiakban is szükségünk van felajánlásokra. Kérjük, gondoljon
ránk, amikor adományával rákos beteg gyermekeknek szeretne segítséget nyújtani!

Tisztelt Olvasóink, Támogatóink!

Tisztelt Alapítvány!

Szeretnénk megköszönni a sok-sok segítséget, támogatást, amit
Önöktõl kaptunk!

Gábornál kimondták a gyógyulást! Nem kell többet kórházba jár-
nunk, meggyógyultunk!

További munkájukhoz sok sikert és minél több gyermeknek sike-
rüljön meggyógyulnia, ezt kívánjuk! Fogadják szeretettel a képet,
amelyen látszik, a fiam milyen boldog. 

Szeretjük az állatokat nagyon!
Üdv.: D. Gáborné (Gábor) anyukája
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GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY
Kiemelkedõen

Közhasznú Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

Telefon: (36) (1) 217-1034 
Fax: (36) (1) 217-1035 

Honlap: www.gyermekrak.hu

Adószám: 18161007-1-42

Számlaszám: 

K&H BANK
10200847-32415630-00000000

ERSTE BANK
11600006-00000000-40301408

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõen a

bennünket támogatók az adomány összege után adókedvezményt érvénye-
síthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthetõ kedvezmény
mértéke tovább emelkedik. (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 7.§). A támogatásról a jogszabályban meghatáro-
zott adattartalmú adományigazolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben nyilvánossá tesszük.
Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevezzük. Reklámkam-
pányainkban az abban résztvevõket logójuk feltüntetésével megjelentet-
jük. Médiaszerepléseink alkalmával támogatóinkat bemutatjuk.

„Nem halott, míg meg nem halt!” – Ez a Gyermekrák Alapítvány jel-
mondata. Mi minden egyes gyermekért addig harcolunk, amíg a szíve
dobog. Harcolunk, mert a tudomány mai állása szerint a rák gyermek-
korban nagy eredménnyel gyógyítható!

Ehhez a küzdelemhez keressük a megfelelõ partnereket, akik köteles-
ségüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Küldjön egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy

milyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke leg-
utolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jö-
vedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen gyógy-
szerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz, melyeket 
a továbbiakban havi rendszerességgel biztosítunk!


