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MMEGELÕZÉSEGELÕZÉS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A passzív dohányzás gyermekáldozatai

A cigaretta kifelé fújt füstje (az úgyne-
vezett mellékfüst) nemcsak kátrányt és
szénmonoxidot tartalmaz, de nikotint,
policiklikus szénhidrogéneket, nitróza-
minokat, ciánhidrogént, radioaktív poló-
niumot, sõt arzént is! Ezeket lélegzik be
aztán a passzív dohányzásra kénysze-
rített kisgyermekek. A cigarettában lévõ
rákkeltõ anyagoknak csupán néhány
percre van szükségük ahhoz, hogy a DNS
károsításával egy késõbbi tumor kialaku-
lásának alapjait megteremtsék. A szerve-
zet öngyógyító mechanizmusa miatt álta-
lában a hibás sejtek elpusztulnak, ám, ha
valamiért nem mûködik megfelelõen ez a
védelem, akkor kialakulhat a tumor.

A passzív dohányzás következ-
ményeit csak részben ismerik az or-
vosok: szem-irritáció, fejfájás, köhö-
gés, súlyos allergiás rohamok. Méré-
sekkel bizonyították, hogy a króni-
kus passzív dohányzás jelentõsen
csökkenti a kis légutak mûködését:
olyan, mintha valaki napi 10 szál ci-
garettát szívna el. A passzív dohány-
zás a csecsemõk és gyermekek
egészségére nézve különösen veszé-
lyes. A hörgõ- és tüdõgyulladás,
asztma és más légzõszervi megbete-
gedések elõfordulása a dohányos
szülõk gyermekeiben jelentõsen na-
gyobb, mint a nem dohányzókéban. 

Az is sejthetõ, hogy a várandósság alatt
aktívan vagy passzívan dohányzó édes-
anya olyan terhelésnek teszi ki a gyerme-
két, amely késõbb hajlamosíthatja õt rá-
kos betegségre. E káros hatás miatt ki-

sebb lesz az újszülöttek súlya, testhossza,
fej- és mellkörfogata, tehát védtelenebb le-
het a környezeti ártalmakkal szemben. A
terhesség alatti dohányzás a születendõ
gyermek szellemi, értelmi képességeit is
rontja. A dohányfüstben körülbelül 40
különbözõ méreganyagot különítettek el,
köztük több úgynevezett karcinogén, te-
hát bizonyítottan rákkeltõ hatású is van.
A dohányfüst hatására csökken a gyerme-
kek szervezetének ellenálló képessége –
mondta el a Gyermekrák Alapítvány ér-
deklõdésére Demjén Tibor, az Országos

Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fó-
kuszpont vezetõje.

A közelmúltban több tudományos
vizsgálat is kimutatta a passzív dohány-
zás rákkeltõ hatását. A Cancer Cell címû
folyóirat egy cikke szerint a passzív dohá-
nyosoknál (például azoknál, akik dohá-
nyossal élnek egy családban vagy dolgoz-
nak egy szobában) nagyobb a rák kocká-
zata. A dohányfüst rákkeltõ anyagainak
hatására ugyanis a rákmegelõzõ állapot
gyorsabban fejlõdik rákká. Egy kaliforniai
vizsgálat azt mutatta ki, hogy a passzív

A cigaretta nem csupán annak okozhat rákot, aki elszívja, de annak is, aki passzívan belélegzi mások dohányfüstjét. Még
az is veszélyes lehet, ha egy gyermek tartósan olyan helyiségben van, ahol korábban dohányoztak.



3

MMEGELÕZÉSEGELÕZÉS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Köszönöm, hogy szólt!
Néha ezt is hallja dr.

Bakanek György, a Gyer-
mekrák Alapítvány orvosa,
amikor a rendelésen elme-
séli, hogy a szülõk dohány-
zása milyen rossz hatással
lehet a gyermek gyógyulá-
sára.

Sokan ugyanis egyálta-
lán nincsenek tisztában a
veszélyekkel, azt gondol-
ják, hogy semmilyen prob-
lémát nem okoz a gyer-
meknek, ha a szülõk a má-
sik szobában vagy az erké-
lyen gyújtanak rá.

Pedig a szülõ beviszi
magával a cigarettafüstbõl
származó mérgeket a szo-
bába, ugyanis a légzõrend-
szerben van egy úgyneve-
zett „anatómiai holttér”,
ahol a levegõ (és benne a
cigarettafüst) megáll. Ám a
szobába érve lassan, sok-
sok légvétel alatt innen is
eltávoznak a káros anya-
gok – ezért is érezzük a do-
hányzóról még jó pár per-
cig, hogy nemrég még
szívta a cigijét – magyaráz-
ta a szakember.

Azt sem tudják sokan,
hogy már kis mennyiségû
káros anyag is rossz hatás-
sal van egy rákos gyermek
állapotára, illetve ezek a
méreganyagok beleivód-
nak a szõnyegbe, padló-
szõnyegbe, a bútorok kár-
pitjába, a függönybe. On-
nan kipárologva szintén
károsítja a szervezetet. 

– Van, aki nem érti,
amikor ezekrõl beszélek,
nem akarja elhinni, hogy
õ, aki láthatóan mindent
megtesz gyermeke gyó-
gyulásáért, mégis kárt
okoz azzal, hogy dohány-
zik. Volt viszont olyan
édesapa, aki az érvek hal-
latára rögtön el is döntötte:
most azonnal leteszi a ci-
garettát – mesélte Bakanek
doktor, hozzátéve, hogy
ilyen esetben megfigyelhe-
tõ egy általános javulás a
család életvitelében: a kör-
nyezetük egészségesebb
lesz, az ilyen szülõk job-
ban odafigyelnek a rákos
gyermek táplálkozására,
kondíciójára, pszichés igé-
nyeire – könnyebbé válik
ezáltal a gyermek számára
a gyógyulás, csökken a tü-
netek száma.

dohányzás hatására a már kialakult rák gyor-
sabban növekszik. Ez fõleg abból fakad, hogy
a passzív dohányosokban megnõ a daganatok
erezettsége, így nõ a vérellátásuk és gyorsab-
ban növekednek – olvasható az Országos
Egészségfejlesztési Intézet oldalán.

Méreganyagok a ruhán,
függönyön, bútoron

Megdöbbentõ, de jelentõsen növekedett ni-
kotinszintet találtak azoknak a gyerekeknek a
szervezetében is, akiknek szülei nem a gyere-
kek jelenlétében, hanem külön helyiségben
dohányoztak! Ennek az az oka, hogy a mérge-

zõ anyagok rátapadnak a szülõ ruhájára, hajá-
ra, bõrére - ezáltal valamennyi jut belõlük a
velük érintkezésben, testi kontaktusban lévõ
gyermekek szervezetébe is. A svéd Linkö-
pings Egyetem kutatói kimutatták, hogy a kü-
lön helyiségben dohányzó szülõk gyermekei-
nek szervezetében is kétszer annyi nikotin
halmozódik fel, mint a nem dohányzó szülõk
gyermekeiben. Ez a mennyiség természetesen
nem túl sok, de több, mint amennyi még elfo-
gadható lenne.

Nagy-Britanniában a becslések szerint
évente 17 ezer ötévesnél fiatalabb gyerek ke-
rül kórházba passzív dohányzás miatt. 

Egy 2000-ben végzett vizsgálat szerint a bu-
dapesti óvodások 40 százaléka kénytelen beszív-
ni mások dohányfüstjét. Ha egy ember dohány-
zik az autóban, és az ablakokat nem húzza le,
akkor egy óra alatt (a kis légtér miatti koncentrá-
ció következtében) becslések szerint három szál
cigarettát „szív el” a vele utazó gyermek. Idén, a
nemdohányzók védelme érdekében hozott tör-
vény módosításakor felmerült az is, hogy autók-
ban is betiltják a dohányzást, de ehhez több idõ,
és a KRESZ módosítása kellett volna – válaszolta
kérdésünkre Demjén Tibor, az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont ve-
zetõje. Most, hogy 2012. január elsejétõl életbe
lép a szigorított törvény a nemdohányzók védel-
me érdekében, talán a gyermekek is kevesebb ci-
garettafüstöt szívnak majd be. Ugyanis a szak-
emberek arra számítanak, hogy drasztikusan nõ
majd a leszokók száma. 

Tudta?
Ha otthon (átlagos szobamérettel szá-

molva) huszonnégy óra alatt egy felnõtt
egy doboz cigarettát szív el gyermeke tár-
saságában, akkor az olyan, mintha a
gyermek szívna el három szál cigarettát.
Megengedné az óvodás gyermekének,
hogy dohányozzon?
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Gyermeknapi adományozó körutun-
kat az éppen kezelés alatt álló kicsiknél
kezdtük. Õket a gyermekkórház Mada-
rász utcai Onkológiai Osztályán látogat-
tuk meg. Az intézmény játszószobájában
sok-sok ajándékkal és Kaszányi Roland
bûvész mûsorával okoztunk igazi megle-
petést a kis betegeknek.

Délután a Heim Pál Gyermekkórház
udvarán nagy sikert aratott a Katáng
együttes és Fábián Éva mûsora. További
meglepetés volt a gyermekeknek, hogy
rally autókat láthattak, melyekbe bele is
ülhettek, kutyabemutatót nézhettek meg
és simogathattak igazi héját és bagolyfió-
kát is. Még soha nem volt ilyen színvona-
lú gyermeknapi ünnepség a kórházban –
mondta dr. Nagy Anikó a gyermekkórház
orvos-igazgatója. 

Különösen megható volt, hogy a Fia-
talkorúak Büntetés-végrehajtási Intézeté-
nek tököli fogvatartottjai speciális, cérnás
technikával készített képeket ajándékoz-
tak a Heim Pál Gyermekkórháznak és
Alapítványunknak. A kézzel készített vi-
dám képet Alapítványunk elnöke vette át.

Hisszük, hogy a gyermeknapi mûso-
rokkal és az ajándékokkal egy kis idõre
mindenképpen feledtetni tudtuk a gyer-
mekekkel azokat a napokat, melyeket a
kórházban kell tölteniük. Az elõadómû-
vészek, az egészségügyi dolgozók és

Alapítványunk munkatársai számára is
feledhetetlen marad ez a Gyermeknap:

mosolygó, önfeledten táncoló kis betege-
ket láthattunk.

Alapítványunk rendkívüli adományozással, három helyszínen szerzett örömet a beteg gyermekeknek: a Heim Pál Gyermek-
kórház udvarán, a kórház Madarász utcai Onkológiai Osztályán, továbbá a központi irodánkban. Játékokat, könyveket, gyü-
mölcsöket és édességet tartalmazó csomagokat adtunk át kicsiknek és nagyoknak. Az idény- és déligyümölcsöket köszön-
jük a MO-TA Kft.-nek, a 100 tábla TIBI csokoládét pedig a Bonbonetti Choco Kft.-nek. 

A Gyermeknap még a kórházban is varázslatos lehet

Nagy volt az öröm, amikor a gyerekek megkapták is kibontották
az ajándékcsomagokat Egészen pici gyermekeknek is vittünk ajándékot
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Képet kaptunk ajándékba a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének tököli fogvatartottjaitól

A Heim Pál Gyermekkórház ünnepségén Fábián Éva vidám zenés 
mûsorral ajándékozta meg a gyerekeket

A MÓ-TA Kft. jóvoltából 
gyümölcsöket kaptak a gyerekek

Számunkra is nagy öröm volt,
hogy emlékezetes gyermeknapi ünnepséget szervezhettünk

Sok szülõ jött el a gyermeknapi adományért 
az irodánkba
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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 haté-
kony támogatásához a továbbiakban is szükségünk van felajánlásokra. Kérjük, gondoljon ránk,

amikor adományával rákos beteg gyermekeknek szeretne segítséget nyújtani!

Tisztelt Olvasóink, Támogatóink!

Anita köszönõlevele Alapítványunknak

Tisztelt Alapítványi munkatársak!

Ezúton szeretném megköszönni, hogy lehetõvé tették számomra,hogy nyári gyakorlatomat
külföldön töltsem le, és a segítségük nélkül ez nem jöhetett volna létre!
Ez a lehetõség nagyban befolyásolja a jövõmet, amennyiben egészségem engedi az iskola vé-
geztével külföldön is dolgozhatok!
Hálás szívvel köszönöm eddigi segítségüket, kívánok mindannyiuknak és a beteg gyermek-
társimnak nagyon jó egészséget, Önöknek sikeres munkát, kitartást, mert számunkra sok erõt
ad, hogy tudjuk azt, hogy számíthatunk egy segítõ kézre a bajban!!! Amint lehetõségem en-
gedi küldök Önöknek beszámolót és képet!

Maradok tisztelettel:                                         L. Anita

Gábor édesanyjának köszönõlevele

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Balogh István úr!

Nagyon szépen köszönöm a segít-
séget, amit Önöktõl kaptunk!

Önök nélkül nem tudtam volna
venni új mosógépet! További jó
munkát kívánok Önöknek, és sok-
sok meggyógyult gyereket kívánok!

Nekünk már csak 6 hónap van hát-
ra az 5 év tünetmentességbõl!

Fiam, Gábor nagyon jól van, hál' is-
tennek!

Remélem soha többé nem lesz az
egészségével gond!

Üdvözlettel:
D. Gáborné, Gábor anyukája
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Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Tisztelt Balogh István Elnök Úr!

Örömmel értesültem, hogy családunk számára segítséget nyújtanak a
gázbojler megvásárlásához kért anyagi támogatásban. 

Sajnos gyermekünk betegsége nagymértékben befolyásolja anyagi
helyzetünket, mivel csak egyikünk tud dolgozni. Életminõségünk nagy-
mértékben romlott, teljesen eladósodtunk. Mint már említettem roko-
nok, ismerõsök segítségével tudtuk megvenni a gázbojlert: összesen
100 000 Ft-ot kértem kölcsön, melybõl a bojler 70 000 Ft volt (+ a be-
kötési díj), mellékelve küldöm a számla fénymásolatát.

Köszönettel tartozom az eddig nyújtott támogatásukért. Nagyon jó ér-
zés, hogy számíthatunk a segítségükre. 

Köszönettel és tisztelettel:                                  Gy. M. Zsuzsanna
Miskolc, 2011 

U.I.: elérhetõség és számlaszám az alapítványnál nyilvántartva

Marcell édesanyjának köszönõlevele

Tisztelt Alapítvány!

Szeretném megköszönni a segítséget, a pénzt amit rend-
szeresen küldenek, üzemanyagra költjük és nagyon nagy se-
gítség! Köszönjük, és minden jót kívánunk a dolgozóknak.

K. Andorné és Marcell
Magyarhertelend

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Ezúton szeretném megköszönni a családunknak

nyújtott támogatást. Sokat kértem az alapítványt,
hogy segítsenek lakást találni, amibe külön tudunk
költözni a nagyszülõktõl. Az utolsó levélváltásunk
óta sikerült találnom egy házat, igaz, csak albérle-
tet, de itt van Madarason a központhoz közel és ka-
ució sem kellett hozzá. Így gyermekem, Kristóf is
maradhatott a már jól megszokott környezetében,
óvodában, és mivel a faluban bent lakunk, így a játszóteret is több-
ször meglátogathatja.

Önök, és a Szegedi Gyermekklinika dogozóinak odaadó munkájá-
nak hála április elején beiratkozhattunk az iskolába, és szeptember-
tõl megkezdjük az 1. osztályt.

Köszönettel:                                                               Orsolya
szülõ

Madaras, 2011. április 26.
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IINFNFORMÁCIÓKORMÁCIÓK

Együttmûködés New York állam legnagyobb gyermekrák-kórházával

Hivatalos kórházlátogatásra hívta Alapítványunk elnö-
két és Mészáros László urat a világ egyik legnagyobb gyer-
mekrák-centrumának elnöke, Prof. Donald L Trump. 

A New York államban, Buffalóban mûködõ Roswell
Park Cancer Institute-ban tett látogatás során a klinika el-
nöke, valamint közvetlen munkatársai Prof. Dr. Judy
Smiths és Prof. Dr. Martin Brecher, továbbá az intézet el-
nökhelyettese Cindy A. Eller mutatták be a modern intéz-
ményt vendégeiknek. Tárgyalásukon megállapodtak, hogy
aláírnak egy olyan együttmûködést, melynek alapján a
Gyermekrák Alapítvány a Roswell Park Klinika közremû-

ködésével még hatékonyabb segítséget tud nyújtani a Ma-
gyarországon megbetegedett rákos gyermekeknek: lehetõ-
séget látnak arra, hogy az amerikai klinikán magyar gyer-
mekeket is kezelhessenek. Az Egyesült Államokbeli támo-
gatók pedig további rendkívüli adományokkal segíthetik a
Magyarországon mûködõ rákos gyermekeket gyógyító
kórházakat, valamint a beteg gyermekeket és hozzátarto-
zóikat. 

Az USA-ban is bejegyzett Gyermekrák Alapítvány mun-
káját ismerik és elismerik úgy a magyar gyökerû amerika-
iak, mint a rákos betegséggel foglalkozó szakemberek.


