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FFÓRÓR UMUM AADOMÁNYDOMÁNYOZÁSOZÁS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az ágybetétek ünnepélyes átadásán dr. Brünner Szilveszter orvos-igazgató, Szlávecz Lászlóné gazdasági igazgató, Péter Zsuzsanna ápolási igazgató, 
Balogh István alapítványunk elnöke, Marton István Nagykanizsa város polgármestere, 

dr. Baranyi Enikõ a Gyermekosztály fõorvosa, prof. dr. Bátorfi József a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója

A Kanizsai Dorottya Kórház kéréssel
fordult hozzánk, melyben speciális, anti-
sztatikus, nedvességet nem áteresztõ,
ugyanakkor lélegzõ, mosható, levehetõ
huzattal ellátott csecsemõ és gyermek
méretû ágybetétet kért. A kórháznak nem
volt pénze, hogy kicserélje a régi, elavult
ágybetéteket, ezért úgy döntöttünk, hogy
megvásároljuk az 58 db speciális, fertõ-
zést gátló, antisztatikus ágybetétet, ezzel
is hozzájárulva a beteg gyermekek gyógy-
ulásához.

Az adományozott ágybetétek higiéniai
és könnyû kezelhetõség szempontjából
elengedhetetlenül fontosak a mai egész-
ségügyi betegellátásban. Tulajdonságai a
modern kor elvárásainak mindenben
megfelelnek. Anti allergén, légáteresztõ,
de nem ereszti át a nedvességet, mosható,
sterilizálható, oldószer nélkül tisztítható,

a mindennapos ápolási munkában elen-
gedhetetlenül fontos eszköz. Megakadá-
lyozza a felfekvések kialakulását, ezzel is
segíti a minél gyorsabb gyógyulást.

Alapítványunk az elmúlt két évben
összesen 35.421.813 Ft értékû orvosi
mûszerekkel, diagnosztikai eszközök-
kel támogatta a Kanizsai Dorottya Kór-
házat. 

Jelenleg Zala megyébõl 38 rákos gyer-
meknek biztosítunk térítésmentesen
gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-ki-
egészítõ készítményeket, családjuknak
rendszeres anyagi támogatást nyújtunk.
Az onkológiai kezelésben részesülõ kis
betegek szakszerû életmód, illetve életve-
zetési tanácsadást is kapnak az alapítvá-
nyunknál dolgozó orvostól.

Alapítványunk elnöke 2010. május 3-án 58 db, speciális, fertõzést gátló ágybetétet adott át a Kanizsai Dorottya Kórház
fõigazgatójának Prof. Dr. Bátorfi Józsefnek, valamint Marton Istvánnak Nagykanizsa polgármesterének.

Korszerű, speciális, fertőzést gátló ágybetéteket adományozott
a Gyermekrák Alapítvány a Kanizsai Dorottya Kórháznak

A kórház vezetõsége emléklappal köszönte meg 
az adományt

Alapítványunk elnöke átadja a kórházat fenntartó Nagykanizsa Város Önkormányzat polgármesterének,
Marton Istvánnak a speciális tulajdonsággal rendelkezõ ágybetéteket

A fórum célja, hogy lehetõséget bizto-
sítson a kapcsolatépítésre, mobilitásra vo-
natkozó ötletek kicserélésére, ötletbörzés-
re, karrierépítésre. A fórumot Szombati Bé-
la, Magyarország amerikai nagykövete
nyitotta meg, aki megnyitó beszédében
méltatta, hogy mennyire fontos a civil
szervezet mûködése szerte a világon. Úgy
Amerikában, mint Magyarországon nélkü-
lözhetetlen a civilek segítsége, mert mint
civil szervezet az alulról jövõ kezdeménye-
zés ismeretében sokkal hatékonyabb, mint
bármilyen politikai szervezet. 

Az elõadók között felszólalt az USA-
ban élõ Kovács Mária professzor asszony,
aki a gyermekbetegségek világhírû szak-
ismerõje, prof. dr. Oláh Zoltán az egyik
legelismertebb támogatója az alapítvá-
nyoknak. Érdekes színfoltja volt az elõ-
adásnak prof. dr. Szabó Gábor ma már
Magyarországon élõ, de az USA-ban si-
kert szerzett professzor video-kapcsola-
ton történõ beszámolója, aki kiemelte,
hogy milyen forradalmian új lehetõségek
vannak úgy a rákkutatásban, mint a
szupportív terápia területén. 

Az elõadók között szerepelt ugyancsak
John P. Gyékényesi, aki 1948-ban került ki
az USA-ba és ma a NASA Kutatóközpont
elnök-vezérigazgatói tanácsadója. A kivá-
lóan megszervezett programot Erdei Ba-
lázs tudományos attasé vezette le, aki ma-
gas színvonalon rendezte meg az egész
napos konferenciát. 

Balogh István, a Gyermekrák Alapít-
vány elnöke részletesen beszélt az Ala-

pítvány 13 éves munkájáról, tájékoztat-
ta a résztvevõket, hogy hány száz gyer-
meknek nyújtanak rendszeres anyagi
támogatást, és hogy Magyarországon
egyedülálló nagyságrendben támogat-
ják a betegeket gyógyító egészségügyi
intézményeket. Külön kiemelte, hogy
az USA-ba kihelyezett fiók-alapítvány
mindent megtesz annak érdekében,
hogy megszólítsa az Amerikában élõ
honfitársaikat, hogy lehetõségeikhez

mérten támogassák az óhazában és a
határainkon túl élõ magyar beteg gyer-
mekeket. A Fórum befejezését követõ-
en a vendégek megtekintették Washing-
tonban a Kossuth Emlékházat, ahol fõ-
hajtással tisztelegtek Kossuth Lajos
szobránál.

A jól megrendezett fórum példaértékû
volt, ugyanis újra sikerült bebizonyítani,
hogy alapítványunk munkáját ismerik és
elismerik az egész világon.

A Magyar Köztársaság Washingtoni Nagykövetsége és az Amerikai Magyar Alapítvány a Gyermekrák Alapítványt kérte fel
Magyarországról, hogy mutassa be tevékenységét, mint a magyarországi civil szervezetek zászlóvivõ hajója.

Washingtonban a Magyar Nagykövetségen került megrendezésre 
a Külügyminisztérium szervezésében a Homecoming Forum

Amerikában is elismerik 
a Gyermekrák Alapítvány munkáját

Alapítványunk elnöke elõadásában bemutatta szervezetünk mûködését

A washingtoni fogadáson Szombati Béla nagykövet és 
a Gyermekrák Alapítvány elnöke

Dr. Lawrence Gumbiner az Obama-kormány tudományos, egészségügyi államtitkár-
helyettese gratulál Balogh István elnöknek az alapítvány 13 éves eredményes munkájához
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A szeretet öt síkja
(Folytatás)

AAz embernek egy másik élõlény iránti szeretete öt síkon ke-
resztül történik. Az elsõ a szó: mondjuk ki, hogy szeretlek,
annak az embernek a szemébe, akit valóban szeretünk. Ne

úgy tegyünk mint az egyszeri átlagférj, akinek a felesége arról pa-
naszkodik, hogy már húsz éve együtt élnek és szinte soha nem
hallja a férj szájából azt, hogy szeretlek, kedvesem, mire a férj vá-
lasza: mikor feleségül vettelek az esküvõn mondtam, hogy sze-
retlek, ha valami változik, majd szólok. Döbbenetes, hogy fiús
apák szinte soha nem mondják ki gyermeküknek azt a szót,
hogy szeretlek fiam, mert úgy gondolják, hogy a fiúgyermeket
keménynek, ellenállónak, ridegnek kell nevelni ahhoz, hogy az
életben megállja a helyét és nem lehet õt megölelni, mert az nem
férfias. Pedig mekkorát tévednek! Mert a fiúgyermek sokkal
esendõbb, sérülékenyebb, mint a leányok. Errõl tanúskodik az is,
hogy „erõsebb” nem közel tíz évvel kevesebbet él, mint a nõk.

A második sík az érintés: minél többször
öleljük, simogassuk meg azt, akit szere-
tünk. Ismételten vegyünk példát a kutyák-
ról. Az én kutyáim például még az eléjük ki-
rakott ételhez sem nyúlnak addig, amíg a
nekik kijáró simogatást nem kapják meg. A
kutya az önzetlen, feltétel nélküli szeretet
mintaképe. Soha nem azt kommunikálja,
ami néhány szülõnél a gyermekével szemben tetten
érhetõ: szeretlek akkor, ha..., megcsinálom neked akkor, ha...
A szeretet nem szabad, hogy feltételes legyen. Már a csecsemõket
is többször finoman masszírozzuk meg (babamasszázs), gyer-
mekünk, párunk vagy kedvesünk mellett soha ne haladjunk el
anélkül, hogy simogatást  ne adnánk ajándékba nekik. 

A harmadik sík az idõ: az elõbbiekben már részleteztük azt,
hogy a szeretet mértéke a gyermekünkre vagy partnerünkre for-
dított idõ mennyiségével egyenesen arányos. Szomorú tény,
hogy ma Magyarországon az emberek többsége kb. tízszer any-
nyi idõt fordít tv-nézésre, mint a gyermekével vagy társával va-
ló beszélgetésre. Az emberek sokkal több idõt töltenek el a há-
zassági ceremónia megszervezésével, mint a párkapcsolat és az
együttélés megtervezésével. 

A negyedik sík az ajándék. Soha ne feledkezzünk meg valami
apró, akár jelképes ajándék adásáról szeretteink számára. Hang-
súlyozottan nem különbözõ felesleges tárgyak, drága pénzen
történõ megvásárlására buzdítanék ezzel, hanem egy értékes
gondolat, egy vers, egy jó sztori, egy érdekes emberrõl szóló tör-
ténet, egy jó ötlet, egy színes kavics, vagy falevél, vagy egy
örömteli információ ajándékozására gondolok ezzel.

Az ötödik sík a szolgálat. Akkor értékes az életem, ha annak
célja van és már többször beszéltünk arról, hogy az egyetlen ér-
telmes, hosszú távú életcél mindenki számára csak az lehet, ha
élete végéig tartó tanulással, önképzéssel, magas színvonalú, mi-

nõségi munkával mások javára cselekedhet, másokat szolgál. Ez
nem azt jelenti, hogy a gyermek számára minden megenge-
dünk, vagy helyette mindent megcsinálunk. Igenis meg kell szá-
mára mindent mutatnunk, minél több feladattal kell õt megbíz-
nunk és igyekezzünk elérni, hogy minél hamarabb önállósodjon
és minden tettéért vállalva a felelõsséget, felnõtt emberré váljon. 

A felelõsség szerepe az ember életében
Ha az emberek azt a szót hallják, hogy felelõsség, akkor vala-

mi megmagyarázhatatlan borzongás fut rajtuk végig és úgy fél-
nek ettõl a szótól, mint ördög a tömjénfüsttõl, pedig ez vélemé-
nyem szerint ez egyszerû értelmezési zavar következménye,
ugyanis keveredik a kötelezettség szóval, ami nem ugyanaz,
mint a felelõsség. A társadalmi együttélés során ugyanis az em-
bereknek bizonyos vitán felüli kötelezettségeik vannak, melye-
ket muszáj teljesíteni, akár tetszik, akár nem. A felelõsség vi-
szont az irányítás szabadságát jelenti, vagyis én irányítok, tõlem
függ, azaz az én felelõsségem. Így már mindjárt más megvilágí-

tásba helyezhetõ ez a szó. 
A felelõsség vállalása nem mindig esik egybe az

életkor által elvárt viselkedéssel. Nagyon sok olyan
gyermeket ismerek, akik akár már 12 évesen

készek is a felelõsség vállalására, viszont ren-
geteg a gyermeklelkû felnõtt. Az ember akkor
válik felnõtté, amikor képes felelõsséget vál-

lalni önmagáért, körülötte élõkért, gyermekei-
ért és a többi embertársáért. Ha a gyermekeket

megtanítanák arra, hogy minden, ami az életben
történik az tõlük függ, az õ döntésük, akkor nem szoknának
hozzá ahhoz, hogy másoktól várják el az életüket döntõen befo-
lyásoló döntések meghozatalát. A legrosszabb döntés az, ha
nem tudunk dönteni. Nem szabad félni az esetleges kudarcoktól
vagy visszautasításoktól, ugyanis nemet mondani a kezdetben
nehéznek tûnik, de nem szabad egész életünkön át nyakunkban
cipelni a mindenkinek történõ megfelelés kényszerét. 

HHa megtanuljuk vállalni a felelõsséget önmagunkért, ebbõl az
következik, hogy egészségünkért is tudunk felelõsséget vál-
lalni és ebben az esetben nem azért megyünk orvoshoz, illet-

ve vesszük igénybe az egészségügyi intézmény rendszerét, mert rá-
juk akarjuk testálni a felelõsséget, hanem részt veszünk a szûrõ-
vizsgálatokon és a szakemberektõl kapott tanácsok segítségével
magunk vesszük kezünkbe sorsunk irányítását és egészségünk
karbantartását. A betegségek túlnyomó többsége ugyanis életmód-
függõ, magyarán tõlünk függ az, hogy egészségesek maradunk-e,
vagy megbetegszünk. Az egészséges életmód alappillérei a követke-
zõk: kellõ önismeret, önbecsülés, hosszú távú életcél megléte, fele-
lõsségvállalás, pozitív lelki beállítottság, egészséges táplálkozás,
megfelelõ folyadékfogyasztás, egészséges alvás, regeneráció, rend-
szeres testmozgás és egyénre szabott étrend-kiegészítés.

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

Érintsük meg szeretteinket!
Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata

A konferencián neves szakemberek és
az Egészségügyi Minisztérium képviselõ-
je tartottak elõadást

Az egészségügyi ellátórendszer a fejlett
jogrendszerrel rendelkezõ államokban is
egészen a legutóbbi évtizedekig lényegé-
ben jogi szabályozás nélkül mûködött. Ma-
gyarország úttörõ szerepet játszott, amikor
1997-ben törvénybe foglalta a betegjogo-
kat, azonban európai összehasonlításban
azok érvényesítésében elmaradásban va-
gyunk – mondta elõadásában Kapócs Gá-
bor, a Lege Artis Medicinae (LAM) fõszer-
kesztõje, a LAM Klub alapítója.

A jogok érvényesülése az egészség-
ügyben címet viselõ konferencián Dósa
Ágnes orvos-jogász elõadásában azt fejte-
gette, hogy a fejlett jogrendszerrel mûkö-
dõ nyugat-európai országok is csak az
utóbbi évtizedekben szabályozták törvé-
nyi szinten az egészségügyi jogokat. Pél-
dául Németországban és Ausztriában
hosszú vita volt, hogy kell-e egyáltalán a
betegjogokat deklaráló törvényt alkotni.
Annak idején Magyarország speciális
helyzetben volt az egészségügyi jogalko-
tásban, mert egyszerre akarta szabályoz-
ni az ágazat teljes spektrumát lényegében
elõzmények, tapasztalat, széles társadal-
mi konszenzus nélkül. A szakember a
jogalkalmazással kapcsolatban megje-

gyezte, az orvosok néha úgy vannak a
joggal, mint a tinédzserek a szexszel: egy-
mást kérdezgetik, egymástól várják az in-
formációt.

Koltai Tünde, a Nemzeti Egészségügyi
Tanács alelnöke is azt emelte ki, hogy
ugyan létezik a törvény, de ahhoz, hogy a

jogokkal élni tudjanak a betegek, tudni
kell, hogy melyek is ezek, és ismerni kel-
lene a „partner”, jelen esetben az egész-
ségügyi intézmény jogait is, hogy ott ki-
nek, mihez van joga.

Banai János, a Magyar Orvosi Kama-
ra képviseletében annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy a betegjogokra
vonatkozó törvény betartását sok min-
den gátolja. Ezek között említette a gaz-
dasági megszorításokat, a szakemberhi-
ányt és az országon belüli eltérõ egész-
ségügyi ellátás színvonalát. Hozzátette:
sok esetben a beteg sem tudja, meddig
terjednek a jogai, milyen elvárásai lehet-
nek az egészségügyi ellátással kapcso-
latban. Úgy vélte, beszélni már eleget
beszéltek a betegjogokról, most már cse-
lekedni kell. Egy törvényt akkor lehet
betartani, ha a tárgyi és személyi feltéte-
lek adottak. Ezekért pedig küzdeni kell,
a jogalkotás területén a szakmai és a be-
tegszervezeteknek konszenzusra kell
törekedniük.

Kapócs Gábor egy brit tanulmányt is-
mertetve elmondta, az egészségügyi
egyenlõtlenségek csökkentése szociális
igazságosság kérdése, vagyis a szegé-
nyebbek, a rosszabb társadalmi helyzet-
ben élõk a világon mindenhol rosszabb
egészségi állapotban vannak. Az egész-
ségügyi egyenlõtlenségek a szociális
egyenlõtlenségek következményei, ami
igaz Magyarországra is. Statisztikailag
kimutatható, hogy az ország elmaradot-
tabb térségeiben, régióiban élõk egész-
ségi állapota elmarad a más területeken
élõkétõl. A brit tanulmány leszögezi azt
is, hogy a gazdasági növekedés nem a
legfontosabb mértéke egy ország sike-
rességének, de természetesen az embe-
rek egészségben eltöltött éveinek száma
nagyban hozzájárul egy gazdaság fejlõ-
déséhez.

Vojnik Mária, az Egészségügyi Minisz-
térium államtitkára elõadásában elmond-
ta: a betegjogok érvényesítésében történ-
tek elõrelépések. Mára Magyarországon
szinte minden betegségcsoportnak van
képviselete, azonban úgy látja, hogy ezek
a civil szervezõdések sok esetben nem
egymást támogatva, hanem egymással
versengve próbálnak mûködni. Az állam-
titkár szerint a betegek érdekeiért jól és
hatékonyan csak szoros együttmûködés-
ben tudnak ezen szervezetek dolgozni és
eredményeket elérni.

A betegjogi törvény a beteg embert önálló (szuverén, autonóm) személyiségnek tekinti, aki aktívan közremûködik a gyógy-
ulás folyamatában, többnyire elõsegíti ezzel kezelõorvosának munkáját, de önálló személyiségébõl következõen akár meg
is tagadhatja a közremûködés lehetõségét, illetve vissza is utasíthatja az egészségügyi ellátást. A beteg embernek jogai
vannak, de kötelezettségek is terhelik.

A jogok érvényesülése az egészségügyben címmel
immár második alkalommal rendeztek Budapesten

Európai Betegjogi Nap Konferenciát
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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
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IINFNFORMÁCIÓKORMÁCIÓK

FFONTONTOS INFOS INFORMÁCIÓKORMÁCIÓK
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 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!


