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ÖÖSSZEFSSZEFOGÁSOGÁS EELÕADÓILÕADÓI BESZÉDBESZÉD
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A konferencián bemutatkoztak az
Olaszországban, Törökországban és az
Egyesült Államokban mûködõ ernyõszer-
vezetek vezetõi is, akik valamennyien be-
számoltak ottani tapasztalataikról, vala-
mint kifejezték együttmûködési szándé-
kukat azzal a szövetséggel, amelyet neves

orvosprofesszorok, civilszervezetek, vál-
lalkozók, s az ügy iránt elkötelezett sze-
mélyek alapítottak – tizenhatan.

Balogh István, a BESZT Szövetség alel-
nöke és kezdeményezõje – aki Magyaror-
szág legtámogatottabb civilszervezeté-
nek, a Gyermekrák Alapítványnak az el-
nöke – elõadói beszédében azt mondta,
hogy a válság körülményei közepette sze-
retnék megmutatni: van összefogás, szo-
lidaritás és cselekvõkészség a hátrányos
helyzetben élõ embertársaink érdekében.
A BESZT Szövetség Magyarország egyik
legmeghatározóbb – várhatóan több száz
civil szervezetet számláló – országos er-
nyõszervezete lesz, amely kapocsként
szolgál a mindenkori kormányzat és a ci-
vil szervezõdések között.

Célul tûzték ki a beteg és a hátrányos
helyzetû gyermekekkel foglalkozó civil
szervezetek tevékenységének koordiná-
lását, segítését, mûködésük jobbá téte-
lét, a közös érdekképviseletet, az EU
pénzügyi forrásainak hatékonyabb meg-
szerzését, valamint jogi és egyéb szak-

mai konzultációkat, a PR és marketing
tanácsadást.

A konferencián jelen voltak és együtt-
mûködésükrõl biztosították a szövetséget
a kormányzati, az Országgyûlés, a diplo-
máciai és egészségügyi, a társadalmi, szak-
mai szervezetek, a határon túli magyarság
képviselõi, valamint a média munkatársai.
Hozzászólásaikban valamennyien kifejez-
ték azt a szándékukat: szeretnék, ha a világ
úgy tekintene Magyarországra, mint olyan
nemzetre, amely szolidáris, segítõkész, tö-
rõdik az elesettekkel, a hátrányos helyze-
tûekkel, a beteg gyermekekkel. A BESZT
Szövetséghez bárki csatlakozhat, ennek
módjáról a www.beszt.hu honlapon vagy
a beszt@beszt.hu email címen lehet ér-
deklõdni.

A civilszervezõdések és a karitatív mozgalom életében történelmi jelentõségû eseményre került sor januárban Budapesten,
ahol nemzetközi konferencia keretében, mintegy száz fõ jelenlétében megalakult az összefogás szép példáját mutató Be-
teg és Hátrányos Helyzetû Gyermekeket Segítõ Szervezetek és Támogatóik Országos Szövetsége, (röviden: BESZT Orszá-
gos Szövetség), amelynek megalakítását a Gyermekrák Alapítvány kedvezményezte, a szervezésében jelentõs szerepet töl-
töttek be az alapítvány munkatársai.

A Gyermekrák Alapítvány kezdeményezésével megalakult a BESZT Országos Karitatív Szövetsége

Nemzetközi összefogás a beteg 
és hátrányos helyzetű gyermekekért

Humanitás és szolidaritás
…Arra gondoltam, hogy a világ mi-

lyen elképesztõ iramban fejlõdik,
mennyi találmány segíti az életünket,
az ûrtechnológia fantasztikus dolgok-
ra képes, az orvostudomány naponta
fedez fel újabb gyógymódokat. Mi
mégis azért gyûlünk ma össze, hogy
arról beszéljünk, hogyan tudunk segí-
teni az egyre inkább leszakadó társa-
dalmi csoportokhoz tartozó vagy a be-

teg gyerekeknek.
Szomorú azt látni,

hogy mennyire ellenté-
tesen mozog e két je-
lenség: egyre fejlettebb
világunkat civilizált-
nak mondjuk, miköz-
ben egyre több a sze-
gény és a beteg gyerek.
Nem vagyok idealista,
de vannak ideáim. Pél-
dául az, hogy a civili-
záció nem csak tech-
nológiai fejlettséget,
hanem humanitást, és
szolidaritást is jelent a
társadalmakban…

Nos, azt hiszem ép-
pen ez az idea, ez a

szemlélet és tulajdonképpen elvárás
vezetett engem el oda, hogy jó pár év-
vel ezelõtt létrehozzak az USA-ban és
Magyarországon egy alapítványt. Ez a
(Mészáros International Center of
Entrepreneurship) röviden MICE
Foundation, amely a mai napig is si-
kerrel mûködik…

(Mészáros László, amerikai 
magyar üzletember beszédébõl)

A nemzetközi konferencia résztvevõinek egy csoportja

A konferencia elnöksége

Mészáros László

Azt gondolom, elfogultság nélkül mond-
hatom, hogy a mai rendezvény mind a civil-
szervezõdések, mind pedig a karitatív moz-
galom életében történelmi jelentõségû ese-
mény. És jelzi, hogy a válság körülményei
közepette is van kiút: összefogunk és a szo-
lidaritás példáját felmutatva cselekszünk a
hátrányos helyzetben élõ embertársaink ér-
dekében.

Ünnepi is ez az alkalom, hiszen egy
nemzetközi konferencia keretében hivatalo-
san is megalakul a Beteg és Hátrányos Hely-
zetû Gyermekeket Segítõ Szervezetek és
Támogatóik Országos Szövetsége, amelyet
röviden BESZT Szövetségnek hívunk. Meg-
alakulásában az itt jelenlévõ orvosprofesz-
szorok, vállalkozók és civil szervezetek ve-
zetõi vettek részt, s ez alkalommal is szeret-
ném köszönetemet kifejezni nekik, hogy el-
sõ szóra jöttek és bekapcsolódtak a Szövet-
ség munkájába.

A civilmozgalom szemszögébõl nézve
azért jelentõs esemény ez, mert abszolút
saját kezdeményezésre, mondhatni ön-
szántunkból, „alulról jövõ kezdeménye-
zésként” határoztuk el, hogy egy új, orszá-
gos, nemzetközi jellegû szervezetet ho-
zunk létre.

Egy Szövetséget, amely tömörít a sorai-
ba mindenkit, aki már eddig is sokat tett
ezen a területen, ma is tesz és a jövõben is
tenni akar lehetõségeihez mérten. Úgy gon-
doltuk, együtt többek vagyunk, erõsebbek
és több esélyt tudunk szerezni céljaink
megvalósításához.

A karitatív mozgalom szemszögébõl
pedig azért jelentõs ez az esemény, mert
nem azokat az idõket éljük most, amikor a
jó cselekedetek töltik ki a mindennapi éle-
tünket, amikor a jótékonyság, a szolidari-
tás a társadalom egyik legrangosabb érték-
mérõje lenne – és nem ilyen hírekrõl szól a
média sem. Nem tudom, milyen messze
vagyunk ettõl, de nem is az én, vagy a mi
dolgunk itt most ezt eldönteni…

Mi tegyük azt, amit tudunk, azzal,
amink van, éljünk azzal a lehetõségekkel,
amilyenek adódnak, s ott, ahol éppen va-
gyunk…

A szolidaritás nem baloldali vagy jobb-
oldali politikai elv. Bárki, szinte bármikor
kerülhet olyan helyzetbe, amikor fontossá
válik számára a közösségvállalás kinyilvá-
nítása. A szolidaritás egy ország arculatá-
nak, imázsának az értékmérõje is, hiánya
pedig egy társadalom erkölcsi és anyagi
pusztulásához is vezethet. 

Tény, hogy Magyarországon ettõl nem
kell tartani: jelenleg is számos szervezet,
személy tartja fontosnak a szolidaritást, az
adományozást, a segítségnyújtást – éppen
ezért vagyunk ma mi is itt! – csak éppen

ezek a kezdeményezések nem kapnak kel-
lõ publicitást, nem válnak rangos társadal-
mi értékké – a nyilvánosság hiánya miatt!

Milyen célokat tûzött maga elõ a Szö-
vetség? Néhányat kiemelten megemlítek.
l Alapvetõen a beteg és a hátrányos

helyzetû gyermekekkel foglalkozó ci-
vil szervezetek tevékenységének ko-
ordinálását, hatékonyabb mûködésü-
ket, a közös érdekképviseletet, a PR-
és marketingmunkát szeretnénk
segíteni. 
l Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uni-

ós forrásokhoz a Szövetség révén ha-
tékonyabban tudunk hozzájutni, és
azt felhasználni. 
l Fontos célunk, elérni, hogy a személyi

jövedelemadó 1%-áról történõ rendel-
kezés melyrõl jelenleg az adózók
mindössze 35%-a dönt – elérje a
100%-ot, hiszen a felajánlott összegek
mûködõképessé tennék a civil szerve-
zeteket, egyesületeket. 
l Az Országos Szövetség közvetítõi

feladatokat kíván ellátni a min-
denkori kormányzat és a civil szer-
vezetek között. Szeretnénk jó kap-
csolatot tartani az illetékes kor-
mányhivatalokkal.

Milyen konkrét módon képzeljük el
céljaink megvalósítását? Néhány fonto-
sabb együttmûködési területet, lehetõsé-
get említek:
l Feltérképezzük és segítjük a beteg és

hátrányos helyzetû gyermekeket támo-
gató civil szervezeteket;

l Szakmai segítséget nyújtunk – külö-
nösen orvosi, pénzügyi, jogi, marke-
ting tanácsadással.
l Igény szerint koordinálunk a közös

érdekérvényesítést igénylõ kérdések
esetében (például törvény elõkészí-
tésben, állami, önkormányzati hiva-
taloknál);
l Szakmai és marketing rendezvénye-

ket szervezünk. A BESZT Karitatív
újságunkban lehetõséget nyújtunk a
tagok tevékenységének bemutatásá-
ra, a Szövetség munkájának mind
szélesebb körben történõ megismer-
tetésére. 
l Közremûködünk a pályázattal kap-

csolatos partnerségek, konzorciu-
mok kialakításában, segítjük az
egyéni pályázatok sikerességét és
lobbizzunk a benyújtott hazai és
nemzetközi pályázatok elnyerése
érdekében;
l Szakmai tanácsokkal segítjük a ha-

táron túli magyar beteg és hátrányos
helyzetû gyermekekért tevékenyke-
dõ szervezetek munkáját.
l Anyagilag támogatjuk a határon túli

magyar gyermekek gyógykezelését
és a hátrányos helyzetben lévõk ok-
tatását.
l Kapcsolatot építünk ki a nemzetkö-

zi szervezetekkel, részt veszünk a
nemzetközi konferenciákon, ta-
pasztalatcseréken. Összegyûjtjük a
hazai és uniós információkat külö-
nös tekintettel a jogalkotásra és a pá-
lyázati lehetõségekre.

Azt kérem mindenkitõl, és a média
képviselõitõl is, hogy segítsék a Szövetség
törekvéseit! 

Legyenek partnerek abban, hogy kis
hazánkban népszerûbbé váljon a szolida-
ritás, a jótékonykodás, és Magyarországra
úgy nézzen Európa és a világ, hogy ez a
nemzet szolidáris, segítõkész, törõdik az
elesettekkel, a hátrányos helyzetûekkel, a
beteg gyermekekkel!

Higgyék el, nincs jobb ország-marke-
ting, nincs jobb ország-reklám annál, ha
úgy beszélnek róluk, hogy gondoskodó
nép, szolidáris nemzet vagyunk, segítünk
a nehéz helyzetben lévõ honfitársain-
kon…

Azokon az embertársainkon segítünk,
akiknek a számára – Gabriel Garcia
Marquez Nobel-díjas író bölcs mondása
szerint: 

„Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen
a világon, de valakinek te jelentheted ma-
gát a világot!”

Együtt többek, erõsebbek vagyunk és nagyobb az esélyünk

Hazánkban legyen népszerűbb a szolidaritás,
a jótékonykodás!

Részlet Balogh István, a BESZT alelnökének, a Gyermekrák Alapítvány elnökének elõadói beszédébõl

Balogh István elõadói beszéde közben
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A szupportív terápia jelentõsége 
a daganat terápiában

AAszupportív (támogató) terápia a daganatos betegeknél vég-
zett komplex gyógyulást elõsegítõ és megelõzõ tevékeny-
ség, melynek célja a daganatos alapbetegség, a társuló ill.

járulékos betegségek illetve a terápiás beavatkozások kölcsönha-
tásaként létrejövõ kellemetlen pszichés és fizikális tünetegyüttes
(mellékhatások) korrigálása, a jó közérzet és életminõség bizto-
sítása. Tulajdonképpen másodlagos prevenciónak is tekinthetõ,
hiszen jó esetben hatékonyan képes megelõzni a tumorsejtek
progresszióját illetve a tumorok ismételt képzõdését azáltal, hogy
a szervezet védekezõ képességét, az immunrendszer állapotát
optimalizálja.

Elsõ lépés annak felderítése, hogy milyen lelki tényezõk állhat-
nak a megbetegedés hátterében: önértékelési zavar, agresszió,
szülõi alkoholizmus, agresszív családi háttér, szeretethiány, stb.

Fontos, hogy a beteg gyermek érezze, hogy másoknak szük-
sége van rá, hogy õ valakinek fontos, hogy legyen életcélja és el-
képzelése arról, hogy mi a küldetése a Földön.(gyakran javasol-
juk kiskutya beszerzését, lovaglás megkezdését, ha erre lehetõ-
ség van).Ilyen esetekben a gyermek agykontroll tanfolyam elvég-
zése is rendkívül hasznos lehet.

Második lépésként javaslatot teszünk a táplálkozás és folya-
dék fogyasztás optimalizálására.

Harmadik lépés a mindennapi fizikai aktivitás(sport) megter-
vezése.

Negyedik lépés az étrend-kiegészítõk egyénre szabott megter-
vezése, ami a következõ lépcsõkbõl áll: méregtelenítés

májtámogatás
sav-bázis egyensúly rendezése
probiózis
antioxidánsok

EEzenkívül a daganat természetének megfelelõ kiegészítõket is
adunk és nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a deutérium
szegény vízzel is. Alapelvünk az, hogy csak a komplex ellá-

tás- orvosi kezelés, táplálkozás, lelki tényezõk, mozgás és táplálék-
kiegészítõk – hozhat maradéktalanul jó eredményt.

Kiemelt figyelmet érdemlõ tünetek gyermekeknél

AAgyermekeknél elõforduló rosszindulatú megbetegedések kö-
zül a leggyakoribbak közé tartoznak a vérképzõszervi daga-
natos megbetegedések, az idegrendszert érintõ tumorok, a

mellékvesekéreg és a csontok daganatai. (néha egészen elképesztõ
helyeken is elõfordulhat daganat: egy kisfiúnál az eltávolított, gyul-
ladt féregnyúlványban - közkeletû nevén vakbélben- rosszindulatú
elváltozást diagnosztizáltak) 

Ezért fontos az, hogy gyermekünket alaposan figyeljük meg.
Ha valami miatt szokatlan tünetet veszünk rajta észre, ne törõd-
jünk bele, hanem a probléma jellegének megfelelõ specialistától
kérjünk szaktanácsot. Egy-két napot érdemes várni a spontán
javulásra, azonban a tünetek nem múló jelenléte esetleg bármi-
lyen mértékû fokozódása esetén azonnal lépnünk kell. 

Ilyen tünetek például a gyermektõl szokatlan kancsalság, is-
métlõdõ szédülés, epilepsziához hasonló rohamok, ismétlõdõ
hányinger, vagy hányás, visszatérõ makacs fejfájások, látótér-
kiesés, egyensúlyzavarok, a szemhéj lógása, a szem nyomás-
nak fokozódása, szokatlanul gyakori botlások, elesések, az arc
kisfokú torzulása. Ezek a tünetek rendszerint a koponyában
zajló elváltozások következményei lehetnek. Amennyiben a
koponyaüregben szövetszaporulat képzõdik, ez fokozza az
agyûri nyomást és ez vezet az addig nem észlelt tünetekhez.
Tekintettel arra, hogy a koponya nem képes tágulni, még a
szövettanilag jóindulatú daganatok is komoly panaszokkal jár-
nak a szûkülõ koponyaûri tér miatt.

De figyelemfelkeltõ tünet lehet a gyermek szellemi képessé-
geinek hirtelen romlása, levertség, illetve markáns magatartás-
változás is.

Amennyiben a gyermek csontfájdalomról panaszkodik,
nem szabad a kérdést elbagatellizálnunk azzal, hogy majd ki-
növi ezt a problémát. Ez különösen igaz abban az esetben, ha
panasz csak az egyik oldali csontot érinti. Nagyon sok olyan
esetrõl tudunk, amikor a gyermek hónapokon át kapott fájda-
lom- és gyulladáscsillapítókat, antibiotikumokat vagy fizio-
terápiát, mire a végén kiderült, hogy az akkorra már operálha-
tatlan a csontsarcomája. A növekedéssel együtt járó kisebb fáj-
dalmak rendszerint kétoldaliak és nem okoznak a gyermeknél
levertséget, sápadtságot esetleg testsúlycsökkenést. 

Itt jegyezzük meg, hogy a gyermek étvágytalanságára hirte-
len testsúlyvesztésére is oda kell figyelnünk. Ezek hátterében
ugyan sokszor inkább valamilyen felszívódási zavar, kan-
didiázis, lelki okok is állhatnak, azonban a rosszindulatú be-
tegségek is hasonló tünetekkel kezdõdhetnek. 

Sokszor szembesülünk azzal a paradox helyzettel, hogy a
daganatos betegség valamely védõoltás beadása után mani-
fesztálódik. Ilyenkor nyilván nem maga az oltás a felelõs, ha-
nem a gyermek végletekig igénybevett immunrendszere nem
bírja ezt az utolsó megterhelést. Ezért védõoltást csak kifogás-
talan állapotban levõ gyermeknek adjunk.

OOptimális lenne megtalálni egy olyan egyensúlyt gyermekünk
érdekében, hogy ne kelljen minden köhintéssel vagy kisebb
hõemelkedéssel orvoshoz rohannunk vele, viszont, amikor

indokolt, akkor feltétlenül mutassuk meg szakembernek. Ehhez
még jobban meg kell ismernünk saját gyermekünket, tehát tölt-
sünk vele olyan sok idõt, amennyit csak tehetünk.

(Folytatjuk)

A Gyermekrák Alapítvány egyik legfontosabb célja, hogy anyagi, testi és nem utolsó sorban lel-
ki támaszt nyújtson azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik kénytelenek voltak szembe-
sülni a rosszindulatú megbetegedések alattomos következményeivel. Az alapítvány az elmúlt
években sok ezer beteg és szenvedõ gyermeken segített közvetlen anyagi támogatással, étrend-
kiegészítõk megvásárlásával és támogatott sok százmillió forinttal intézeti mûszer beszerzéseket.
A szakmai tevékenység színvonalának emelése céljából 2006 januárjától orvos szakértõ, életmód
szaktanácsadó segíti az alapítvány munkáját, cikk-sorozatával segítséget kívánunk nyújtani ol-
vasóinknak.

A gyógyító segítsége nélkülözhetetlen

Figyeljünk a szokatlan tünetekre!
Töltsünk gyermekünkkel minél több idõt…

Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata

Az est fõvédnöke volt többek között
Nancy Goodman Brinker, az USA volt bu-
dapesti nagykövete, a rák elleni küzdelem
egyik élharcosa, a jelenlévõ dr. Somogyi
Ferenc, Magyarország washingtoni nagy-
követe és Mészáros László, a MICE Alapít-
vány elnöke.

A rendezvényen résztvevõk nagy ér-
deklõdéssel hallgatták Balogh Istvánnak,
a Gyermekrák Alapítvány elnökének elõ-
adását, aki elmondta, hogy az adomá-
nyokból kórházakat segítenek különleges
diagnosztikai mûszerek vásárlásával,
emellett több száz beteg gyermek gyógyí-
tásához, életminõségének a jobbításához
járulnak hozzá. Mindezek illusztrálására
egy rövid dokumentumfilmet is bemutat-
tak, amit láthatóan megrendüléssel fogad-
tak a jelenlévõk. Az est folyamán többen
ígéretet tettek arra, hogy a jövõben körül-

ményeikhez képest segítik
a Gyermekrák Alapítvány
célkitûzéseit, a magyaror-
szági és a határon túli gyer-
mekek gyógyulási esélyei-
nek növelését. 

A bálon részt vett Ma-
gyarország amerikai nagy-
követének felesége, az USA
különbözõ területeirõl ér-
kezett számos, magyar
gyökerekkel rendelkezõ
vállalkozó, médiaszemélyi-
ség, politikus és szinte
mindenki, aki számít a ma-
gyar közösségben. A bál fõ-
rendezõje, Fedor Erika be-
vezetõjében méltatta a gyermekrák elleni
küzdelem fontosságát, és reményét fejezte
ki, hogy az amerikai magyarság szép ösz-

szefogásról tesz ez ügy-
ben tanúbizonyságot.

Nagy sikert aratott a
báli mûsorban szereplõ
cserkészcsapat lányai-
nak Gyöngyöm, gyön-
gyöm… címû somogyi
üveges tánca, amely
bevezetõje volt az
egész estét betöltõ mu-
latságnak. 

A bálra két  magyar
festõmûvész, Tóth Gá-
bor és Ábrahám Mária
ajánlotta fel alkotását,
amelyek csendes aukci-

ón keltek el. Az ado-

mányt  Koszorús Ferenc, az Amerikai
Magyar Szövetség elnöke és Mészáros
Mihály, a cserkészek vezetõje adta át Ba-
logh Istvánnak, a Gyermekrák Alapítvány
elnökének.

Az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) és a Washingtoni 4. Sz. Cserkészcsapat immár negyedik alkalommal rendezte meg
jótékonysági estjét, a magyar bált, amelynek a washingtoni Embassy Suites Hotel adott otthont. Ismét szép számmal jöt-
tek össze a Washington környéki magyarok, hogy az estét betöltõ kulturális, szórakoztató program keretében jelenlé-
tükkel és anyagi támogatásukkal  hozzájáruljanak a jótékonysági cél megvalósításához: a bál bevételét 
a Gyermekrák Alapítvány javára ajánlották fel.

Washingtonban negyedik alkalommal rendezték meg a jótékonysági bált

Segítették a beteg gyermekek gyógyítását

A rendezõk átadják az adományt

Balról: Fedor Erika, a bál fõrendezõje, Balogh István elnök és felesége, dr.
Somogyi Ferenc nagykövet és felesége, valamint Mészáros László, a MICE

Alapítvány elnöke és neje

Cserkészlányok üveges tánca

A bál résztvevõi
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A gyermekek vásárlási 
utalványt kaptak összesen 

5 millió forint értékben
Az elmúlt év végén is megajándé-

koztuk a nálunk regisztrált beteg gyer-
mekeket. Átérezve az ország és a csa-
ládok nehéz gazdasági helyzetét, ala-

pítványunk 10
ezer forint érté-
kû vásárlási
utalványt adott
minden beteg
gyermek család-
jának, összesen
5 millió forint

értékben. A családoknak lehetõségük
nyílik arra, hogy a legszükségesebbe-
ket vásárolják meg a tõlünk kapott
adományból. 

Többéves tapasztalataink bizonyít-
ják, hogy az alapítványi segítség szin-
te nélkülözhetetlen a családoknak. A
rendszeres anyagi támogatáson túl
nyújtott karácsonyi ajándék talán fe-
ledtetni tudja a gyermekekkel és hoz-
zátartozóikkal a kórházban átélt ször-
nyû szenvedéseket...

Korán felismerhetik a rákos betegséget!
Modern videó-endoszkópos rendszer a Kanizsai Dorottya Kórháznak

Az alapítvány az országban egyedülál-
ló – világújdonságnak számító – sebészeti
fejmikroszkópot és egy új video-broncho-
scopos rendszert adományozott  az el-
múlt év végén, néhány nappal karácsony
elõtt a Heim Pál Gyermekkórháznak

A kórház nem tudta volna kigazdál-
kodni ezeknek a mûszereknek a megvá-
sárlását és ugyanilyen nehézségekkel
küzdött a kórházat fenntartó Fõvárosi
Önkormányzat is.

A Gyermekrák Alapítvány kiemelke-
dõen közhasznú feladatainak eleget téve
a Fõvárosi Önkormányzat helyett megvá-
sárolta és adta át a XXI. század technikai
elvárásainak mindenben megfelelõ eszkö-
zöket. „Pénzen ugyanis nem múlhat
egyetlen egy gyermek gyógyulása, élet-

ben maradása” – hangsúlyozták az ado-
mányozók.

A Sebészeti Osztálynak 22 485 106 Ft
értékben vásárolt fejmikroszkóp teljesen
új technológia, az országban elsõként ke-
rül alkalmazásra. A gyermeksebészet te-
rületén fontos a jó láthatóság, az aprólé-
kos, részletes, miniatûr mûtéti technika,
mely alkalmas a rosszindulatú szövetsza-
porulat maradéktalan eltávolítására. A
megvásárolt fejmikroszkóp és a hozzá
tartozó technikai eszközök jelentõsen fo-
kozzák a mûtétek biztonságát.

A 33 685 000 Ft értékû video-broncho-
scopos rendszer a kórház fül-orr-gégészeti
és bronchológiai osztályán kerül alkalma-
zásra. Ez az osztály kétmillió gyermek ellá-
tásáról gondoskodik. Az utóbbi idõben saj-
nos megszaporodtak a gyermekkori fül-
orr-gége, illetve fej-nyak régió területérõl ki-
induló tumoros (rákos) betegségek. Ezzel a
készülékkel jelentõsen csökken a kis bete-
gek mûtéti terhelése, ugyanakkor alkalmas
mintavételekre és mûtétek végzésére is. 

Ebben az évben a Heim Pál Gyermek-
kórház több mint 100 millió forint érték-
ben kapott támogatást a Gyermekrák
Alapítványtól.

Egy újonnan alapított díj, a Párkák Díj
átadásával köszönte meg a Heim Pál Gyer-

mekkórház fõigazgatója, prof. dr. Harmat
György, dr. Nagy Anikó orvos igazgató,
prof. dr. Czinner Antal tudományos igazga-
tó és munkatársai Balogh Istvánnak az ala-
pítvány elnökének a kórháznak nyújtott tá-
mogatást. A Párkák Díjat a Heim Pál Gyer-
mekkórház alapította azon személyek, kö-
zösségek és civil szervezetek számára, akik
a beteg gyermekek gyógyítását támogatják,
és szívükön viselik a gyermekellátás fej-
lesztését. A díjat Magyarországon elsõ alka-
lommal Balogh István a Gyermekrák Ala-
pítvány elnöke kapta meg.

A Gyermekrák Alapítvány megvalósította az orvosok álmait! A múlt év végén a karácsonyfa alá tette azt az 56 170 106 Ft ér-
tékû „ajándékot”, amivel a Heim Pál Gyermekkórházban, a fül-orr-gégészeti és bronchológiai osztályon és a gyermekse-
bészeti osztályon mostantól hatékonyabban gyógyítanak az orvosok.

Párkák díj elsõként Balogh Istvánnak, a Gyermekrák Alapítvány elnökének

56 milliós adomány a Heim Pál Gyermekkórháznak

A Gyermekrák Alapítvány elnöke az el-
múlt év õszén adta át dr. Bátorfi József pro-
fesszor úrnak, a Kanizsai Dorottya Kórház
fõigazgatójának az alapítvány által 17 millió
Ft összegben megvásárolt videó-endoszkó-
pos rendszert.

A gyermekkorban felfedezhetõ emésztõ-
szervi rosszindulatú daganatos megbetege-
dések korai felismerését segítõ endoszkópos
eszközök nélkülözhetetlenek a betegség di-
agnosztizálásához, és a terápiás eljárások le-
folytatásához. A Kanizsai Dorottya Kórház
évtizedek óta végzi a tápcsatorna vizsgála-
tát, különös tekintettel a daganatos megbe-
tegedések felderítése céljából. Ezen eszkö-
zök idõvel elöregszenek és pótlásuk - külö-
nösen a mai ismert makrogazdasági kör-
nyezetben - reménytelen vállalkozás a kór-
ház számára. Ezt a feladatot a Gyermekrák
Alapítvány átvállalta és megvásárolta ezeket
a XXI. század technikai elvárásainak min-
denben megfelelõ eszközöket a beteg gyer-
mekek mielõbbi gyógyulása érdekében.

A meglévõ mûszerparkhoz csatlakoztat-
ható, most megvásárolt, az OLYMPUS által
kifejlesztett elektrosebészeti készülék már
sok esetben elkerülhetõvé teszi a nyílt és
nagy kockázatú mûtéteket. 

A videó-kolonoszkóp kiváló hajlítási, ma-
nõverezési lehetõséggel biztosítja a könnyû
és gyors beavatkozást, a kontroll mechani-
kán található távvezérlések pedig a mai leg-
korszerûbb számítástechnikai adat- és kép-
rögzítést biztosítják. 

Az új vékony videó-gasztroszkóp segítsé-
gével már az újszülöttek és csecsemõk vizs-
gálata is biztosított, amire eddig a kórház-
nak nem volt lehetõsége!

A kórház mûszerparkjának fejlesztését
az Alapítvány az elmúlt két évben több mint
33 millió Ft értékben támogatta.

A most átadott mûszerek elengedhetetle-
nül szükségesek az évente több ezer vizsgá-
latot végzõ súlyponti kórház számára.

Prof. dr. Harmat György fõigazgató (balról) átveszi
a 21. századi csúcstechnológiás mûszereket

A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyermek szü-
lei, vagy a gyermekek írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn belül vála-
szolnak az alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakorta érkeznek kö-
szönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, civilközösségektõl. Ro-
vatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények

Tisztelt Balogh István Elnök Úr!
Nagyon hálásan köszönöm azt a sok

segítséget, melyet az Ön által létreho-
zott Alapítvánnyal segített abban, hogy
magamnak is bebizonyíthattam, azt
amit már rég szerettem volna. Bebizo-
nyíthattam magamnak, hogy lehetek
annyira erõs gyerek, mint korombeli
társaim, és megnyertem az Onko-
Olimpián a 25 m-es mellúszásban az
ezüst érmet. Tovább fogok küzdeni,
hogy minél erõsebb legyek. Bár jövõ
nyáron betöltöm 18. életévemet, azért
nagyon boldog lennék, ha a következõ
Onko-Olimpián is részt vehetnék.

Köszönettel:                                                     M. Zsolt
Veresegyháza
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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
Adószám: 18161007-1-42            Számlaszám: 10200847-32415630-00000000

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhe-

tõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhat-
ják le adóalapjukból. Tartós pénzbeli támogatás esetén ez elérheti a
170%-ot is (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 7.§ (5).(6). bekezdés). A támogatásról adományiga-
zolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban tesz-
szük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevez-
zük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltün-
tetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogató-
inkat bemutatjuk.

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

Ehhez a küzdelemhez keressük a megfelelõ partnereket, akik kö-
telességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

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

lyen 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
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!


