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A Gyermekrák Alapítvány 
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet Hírlevele

Segítsen Ön is! 
A Gyermekrák Alapítványt 1997-ben, 6927 szám alatt

jegyezte be a Fõvárosi Bíróság, majd munkáját értékelve 1998-
ban, a Legfõbb Ügyészség jóváhagyásával, kiemelkedõen
közhasznú szervezetté minõsítették.

Fõ célkitûzéseink közé tartozik egy olyan gyógyító központ
megvalósítása, ahol a diagnózis megállapításától egészen a
rehabilitációig egy helyen gyógyítanák a rákos gyermekeket. A
korszerû, 300 ágyasra tervezett kórház nyugat-európai szín-
vonalon biztosítaná a Magyarországon kezelt rákos gyer-
mekek gyógyulását.   

Adószám: 18161007-1-42  

A kórház megvalósulásáig évrõl évre segítjük – a sajnos
mind gyakrabban elõforduló – a rákban megbetegedett gyere-
kek gyógyulását. Jelenleg több mint 500 gyermek szerepel
nyilvántartásunkban, számukra térítésmentesen biztosítunk
táplálék-kiegészítõ termékeket, vitaminokat, gyógyszereket,
családjuknak rendszeres anyagi támogatást nyújtunk, hogy
ezzel is elviselhetõbbé tegyük a betegség által okozott
szörnyû megpróbáltatásokat. Anyagilag támogatjuk, rászorult-
ság esetén átvállaljuk a rákos gyermekek orvosilag indokolt
hipertermiás (hõterápiás) kezelésének költségeit. Több tízmil-
lió forintos támogatást nyújtunk az egészségügyi intézmé-
nyeknek, kórházaknak mûszervásárlásra.

Közremûködésével, adományával Ön is segítheti céljaink
megvalósulását, aktívan részt vehet a gyermekek gyó-
gyulásában, a családok támogatásában.

Kérjük, hogy 1%-os felajánlásával Ön is támo-
gassa a Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedõen
Közhasznú Szervezetet.

CCíímm:: 11008844 BBuuddaappeesstt,, RRáákkóócczzii ttéérr 1100.. 
TTeelleeffoonn//ffaaxx:: 0066-11-221177-11003344
AAddóósszzáámm:: 1188116611000077-11-4422
BBaannkksszzáámmllaasszzáámm:: 1100770000002244-0022444411110044-5511110000000055  
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Mulandó életünk küzdelme 
Tizenegy évvel ezelõtt egy rutinvizsgálat után a szemész annyit mondott Gyula édesanyjá-

nak, hogy nagy a baj. Azonnal vigye az egyre gyakrabban fejfájásra panaszkodó fiát kivizs-
gálásra, s két héttel késõbb az orvosok már ki is mondták a diagnózist. Jött a mûtét, kezelések
sorozata, a kemoterápia, a sugárkezelés, majd a felépülés: Gyuszinak újra kellett tanulnia
beszélni és járni. Több, mint négy évvel az elsõ beavatkozás után már ott álltak az akkor tíz
éves zalaegerszegi fiú gyógyulttá nyilvánításának küszöbén. De sajnos vannak betegségek,
melyek nem adják meg olyan „könnyen” magukat...

Hat évvel az elsõ mûtét után az MR
ismét kimutatta a kiújult agydaganatot;
újabb kezelés, 2001-ben és 2002-ben
mûtét következett. Azóta az immár tizen-
hét éves Gy. Gyula több mint negyven
kemoterápiás kezelésen esett át, és ez a
szám már régen túllépte azt a határt, amit
általában elvisel egy fiatal szervezet.
Gyuszi azonban küzd, szüleivel és test-
vérével együtt. Édesanyja, Rita attól tart,
hogy hamarosan azt mondják az orvosok:
ennyi volt, vége. Lassan elérnek arra a
pontra, hogy több kezelést már nem
kaphat; legyengült szervezetét különféle
immunerõsítõkkel támogatják, hogy minél
hatékonyabban vehesse fel a harcot ideg-
rendszeri eredetû betegsége ellen.

Arra a kérdésemre, hogy sejtik-e egyál-
talán az agydaganat okát, Rita annyit vála-
szolt: akkor már rég meg lehetett volna
gyógyítani. Az orvosok sem tudnak magya-
rázatot adni. A látogatásunkat követõ
napon várták a legutóbbi MR vizsgálat
eredményét. Bár az nem lett negatív, de
némi javulás mutatkozott; úgy tûnik ismét
segített valamennyit a sokadik kemoterá-
piás kezelés.

Tizenegy év, számtalan kezelés és még
több orvosi diagnózis és zárójelentés után
a fiú édesanyja azon gondolkodik, hogy
„elindulunk kifelé”. Kifelé, azaz külföldre,
valószínûleg Németországba. Végsõ
mentsvárként talán elindulnak még egy

úton, hátha épen és egészségesen térnek
onnan haza. Tudják, csodák nincsenek, de
mindent meg kell tenni, mindent meg kell
próbálni. Már ahhoz is sok-sok segítségre
lesz szükségük, hogy ráléphessenek erre
az útra, hát még, hogy végig is haladjanak
rajta. És most itt nem csak a pénzrõl van
szó. Kell a hazai orvosok segítõ támogatá-
sa, hogy kapcsolatot találjanak a kintiekkel.

Rita, csakúgy, mint a többi beteg kis-
gyerek édesanyja az eltelt tizenegy év alatt
minden vizsgálati eredményt, minden
zárójelentést, minden egyes a kórházból
származó, többnyire latinul írt papírt
lefordít és elolvas. És kérdez. Mindent,
amit nem ért és mindent, amit lehet. Tudni
akar mindent, ami a fiával történik.

Sokat hallani a rákról, sokat is beszélünk
róla, talán ezért tûnt különösnek, amit Gyu-
szi édesanyja mondott. Sem a kórházban,
sem a családban nem hangzik el a dagana-
tos betegség közismert neve. Hogy miért
van ez így? Talán, mert amíg nem mondják
ki, nem szembesülnek azzal, hogy a súlyos
fájdalmakat és sok szenvedést okozó be-
tegség esetleg tragikus kimenetelû lehet.
Azt mondom, ne is tegyék. Mert, bár tény-
leg nincs még meg mindenre a magyará-
zat, valóban sok a kérdõjel, de korántsem
olyan rejtélyes, megelõzhetetlen és gyó-
gyíthatatlan ez a kór, mint korábban volt.

(MMeeggjjeeggyyzzééss:: Végigkövetjük Gyula álla-
potát, ami szerencsére már javuló, ugyanis
a közelmúltban azzal a kéréssel fordult az
Alapítányhoz, hogy szeretne egy videókár-
tyát a számítógépébe, mert a régi már el-
avult. Alapítványunk természetesen azon-
nal az egyik legmodernebbet vásárolta
meg neki. – A szerk.)

Pénzt és életet

Bár a betegség közismert nevét soha
nem ejtik ki Ritáék családjában, édesanyja
mégis elmondja fiának, ha a Gyermekrák

Alapítványhoz indul, ahol a lelki támogatás
mellett immunerõsítõ készítményekkel já-
rulnak hozzá a kisfiú gyógyulásához.

És ezzel a dologgal illenék most a leg-
kevésbé elõhozakodni, de a betegségek
elleni harcban – akárhogyan is hangsúlyoz-
zuk a szeretet fontosságát, az orvosok
munkáját – mégiscsak elsõdleges szerepet
kap a pénz. Mert anyagi segítség nélkül
sokszor gyógyulás sincs.

Hazánk egyik legtámogatottabb civil
szervezete a Balogh István vezette
Gyermekrák Alapítvány. A szervezet tavaly
majd’ 400 millió forintot köszönhetett az
egyszázalékos támogatásnak, s már az ezt
megelõzõ években is hasonló nagyságren-
dû összeg gyûlt össze ezekbõl a fel-
ajánlásokból. Az immár hatalmas kapcso-
latrendszerrel mûködõ szervezetet egy
szomorú esemény hívta életre: Balogh
István kisfiánál 1996-ban diagnosztizálták a
nyirokcsomó rákot, majd röviddel késõbb
közel egy évig hordták a sokszor már
halálközelben lévõ Rolandot kemoterápiás
kezelésre. A gyógyuláshoz vezetõ út ne-
hézségei tettekre sarkallták Balogh Istvánt:
megírta Gyerekrák címû könyvét, majd
megkezdte munkáját a Gyermekrák
Alapítvány elnökeként.

– A beteg gyerekek lelkére legalább
annyira ügyelni kell, mint a szervezetére –
véli az Alapítvány elnöke. – Mert hiába gyó-
gyul fel, ha egy életen át hordozza lelkének
sérüléseit. A gyakran igen hosszúra nyúló
kezelések alatt nem csak a testük szenved,
de a lelkük legalább ugyanannyira. Sajnos, a
tizenegy éves fiam összes egykori betegtár-
sa halott, s az Alapítvány azért dolgozik,
hogy ez minél kevesebb gyerekkel történ-
jen meg. Jelenleg több mint ötszáz dagana-
tos gyerek életkörülményein és gyógyulási
lehetõségein próbálunk segíteni minden
erõnkkel. A szervezetünk célja egy olyan
kórház létrehozása, ahol a diagnosztizálás-
tól elkezdve a gyógyuláson át egészen a re-
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Mik a céljaink?
SSeeggíítteennii aa rráákkbbaann mmeeggbbeetteeggeeddeetttt

ggyyeerrmmeekkeekkeenn!!

Ennek érdekében:

– Készpénzzel, vitaminokkal, táplá-
lék-kiegészítõkkel, gyógyszerekkel, és
egyéb adományokkal támogatjuk a be-
teg gyermekeket és hozzátartozóikat.

– Támogatók segítségével felépítünk
egy olyan gyógyító kórházat, ahol a
daganatos és vérképzõ-szervi meg-
betegedésben szenvedõ gyermekek
komplex gyógyítása fog zajlani.

– Javítjuk a kezelés alatt álló betegek
elhelyezési körülményeit.

– Részt veszünk az egészségügyi dol-
gozók graduális és posztgraduális
képzésében.

– Tovább képezzük azokat a szakem-
bereket, akik hivatásuknak a rákos gyer-
mekek gyógyítását választották.

– Támogatjuk a beteg gyermekek
indokolt külföldi gyógykezelését.

– Segítünk a betegek hozzátartozói-
nak jogi problémáik megoldásában.

– Diagnosztikus eszközöket, gyó-
gyászati mûszereket, gyógyszereket,
gyógyhatású készítményeket és vita-
minokat adunk a gyógyítást végzõknek
és a rászorulóknak.

– Részt veszünk a magyarországi
rákkutatásban és finanszírozásában.

– Anyagilag és szociálisan támogat-
juk az indokoltan rászoruló gyermekeket
és családjukat.

– Nemzeti Gyermek Tumor és
Leukémiás Adatbázist létesítünk.

– Onko-hematológiai témával foglal-
kozó szakanyagokat adunk ki.

habilitációig minden egy helyen történik. A
tervezett rákcentrum létrehozása elsõsor-
ban pénz kérdése. Az elõzetes számításaink
szerint mintegy négymilliárd forintra lenne
szükség a megvalósításához. És természe-
tesen szükséges az egészségügy támogatá-
sa, hiszen OEP finanszírozású intézmény-
ként kell mûködnie a leendõ kórháznak. El
kell érnünk, hogy Magyarországon is nyu-
gati színvonalon gyógyítsák a daganatos
megbetegedéseket.

A professzor szemével

Prof. István Lajossal többek között
kiegészítõ, a supportív, azaz a szervezetet
támogató terápiáról, az egészségügy hazai
helyzetérõl, a betegek bizalmának vissza-
szerzésérõl, a hivatástudat fontosságáról,
és a természetgyógyászat lehetõségeirõl
beszélgettünk.

– A supportív terápia a szervezetet tá-
mogató kezelés – mondta István Lajos. – A
daganatos megbetegedéskor a rákos sej-
tek elleni harcban, a kemoterápiás kezelés
hatására következik be a csontvelõ elégte-
lenség, az immunrendszer legyengülése,
esetleg súlyos vérszegénység alakulhat ki.
Ilyenkor támadnak a különféle, a legyen-
gült szervezetnek gyakran végzetes fertõ-
zõ betegségek. A supportív terápia éppen
ezek minél hatékonyabb kivédésére szol-
gál: támogatja a szervezetet a bajban. Ma-
gyarországon egyelõre ez a kezelési forma
nem eléggé tudatos és nem eléggé szer-
vezett. A pénzrõl már nem is szólva, hiszen
a supportív terápia költsége olykor a daga-
nat elleni gyógykezelés többszöröse lehet.
Az orvostudomány fejlõdése részben a tu-
dománytól és részben a pénztõl függ. Az
elméleti felkészülés terén nagyon jók a
hazai eredmények, a büdzsé viszont nem
tart lépést az orvostudomány fejlõdésével.
Egyelõre a helyzetet még szinten tartani is
nehéz feladat, a fejlesztésrõl még nehe-
zebb beszélnünk.

– Mit tenne annak érdekében, hogy
helyreálljon az orvosok és a betegek közöt-
ti feltétel nélküli bizalom? 

– Ha egy percre Mindenható lehet-
nék, nem pénzt adnék az orvostu-
dománynak. A morált, az etikát, a hivatás-
tudatot és a bizalmat állítanám helyre. Ez
utóbbi különösen fontos, mert a beteg
gyógyulását segíti ha hisz abban, hogy
érte dolgozunk, de ezt a bizalmat vissza
kellene nyerni. A mai orvostudomány azt
felejtette el, hogy segítõ szakmában dol-
gozunk. Az a feladatunk, hogy bármilyen
körülmények között segítsünk másoknak.
De sajnos elveszett a morális tartás: az
egészségügy önvizsgálatára lenne szük-
ség, hogy megnézzük, nem tértünk-e le
az igaz útról. 

– Miért van az, hogy a hazai kezelések
után sokan külföldre mennek a gyógyulá-
suk reményében? 

– Itt megint csak a pénzrõl kell beszél-
nünk, hiszen mint mondtam, az elméleti
felkészülés terén kitûnõ helyzetben va-
gyunk, de sajnos ez kevés. 

– Professzor úr, mi a véleménye az
egyre nagyobb teret hódító, gyógyszernek
nem minõsülõ, gyógyhatású készítmé-
nyekrõl? 

– Ha a természetgyógyászatra gondol,
akkor azt mondom: az akadémiai, nem pe-
dig a tapasztalati orvoslásra esküdtem fel.
Bár azt elismerem, hogy ez utóbbiban is
számos lehetõség rejlik. Az orvostudo-
mány ismeri az antibiotikumok hatékony-
ságát, s nekem a bizonyított medicinát kell
ajánlanom a betegeimnek. A természet-
gyógyászat nem helyettesítheti a gyógy-
szereket, de a szükséges kezelések után
támogathatja a beteg szervezetét. Sajnos
ma a bizonyított tudomány és a természet-
gyógyászat egymás ellen dolgozik. Holott
békésen, egymás kölcsönös támogatásá-
ban kellene élniük. Arról már nem is be-
szélve, hogy sokan visszaélnek a betegek
helyzetével.

– Ön a budapesti székhelyû Gyermek-
rák Alapítvány tanácsadójaként is tevékeny-
kedik. Miért csatlakozott egy civil szerve-
zethez?

– Egy humanista társadalom jellemzõ-
je, hogy akinek van, az ad másoknak is.
Sajnos a hazai mecenatúra elég gyenge
lábakon áll. Különösen fontosnak tartom
az arra rászorulók támogatását felvállaló
civil kezdeményezéseket. Hosszú idõ alatt
rendezõdik majd a helyzet, hogy egy
egymást segítõ társadalomban élhessünk:
el kell jutnunk az erkölcsi és mentalitásbeli
változásig, addig, hogy az egészség érték
legyen mindenkinek. 
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„Kétszer ad, ki gyorsan ad!”
A betegséggel együtt járó elszegénye-

dést egyre jobban érzi Alapítványunk. Nap,
mint nap, újabb és újabb kérelemmel for-
dulnak hozzánk, hol táplálék-kiegészítõ-
ket, hol a közüzemi díjak kifizetését, de
leggyakrabban készpénztámogatást kér-
nek. Az általunk nyújtott támogatás utolsó
szalmaszál a hozzánk forduló családok-
nak. Az aláírásgyûjtõ ív egyértelmûen iga-
zolja, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan
szervezet, amelyik rendszeres anyagi tá-
mogatást biztosít a hozzánk forduló csalá-
doknak. Önkormányzatok szociális osztá-
lya esetenként tíz-húszezer forintot ad a
hozzá forduló állampolgároknak, azonban
nyilvánvaló, ez nem oldja meg a problé-
mákat. A családoknak a kemoterápiás idõ-
szak alatt is már változtatni kell étrendjü-
kön és sajnos az egészséges táplálkozás,
az egészséges életmód újabb plusz extra
kiadásokat jelent, amivel nehéz megbir-
kózniuk. A kemoterápia, majd az azt köve-

tõ sugárkezelés következtében fellépõ im-
munhiány halálos veszélyként lebeg a be-
teg gyermek felett. Mivelhogy a daganatos
sejtek megöléséhez az immunrendszer
teljes nullára vitele elengedhetetlen, saj-
nos így a gyermek a legkisebb fertõzésre
is reagál. Alapítványunk által biztosított vi-
taminok, gyógyszerek, táplálék-kiegészí-
tõk, a szupportiv terápia elkerülhetetlen
részét képezik. Tudjuk, hogy ez a helyreál-
lító terápia a daganatellenes kezelés nél-
külözhetetlen része.

Egyre gyakrabban olvassuk a kérelmek
között, hogy a gyermeket csak akkor en-
gedik haza csontvelõ-transzplantálást kö-
vetõen, ha részére olyan körülményeket
tudnak biztosítani a családtagok, mely
megvédi a gyermeket a rá leselkedõ fertõ-
zés veszélyeitõl. Köztudott, hogy a ma-
gyarországi lakásviszonyok, fõleg az el-
szegényedett rétegeknél, külön steril lak-
rész kialakítása egyáltalán nem biztosított.

Alapítványunk tudja, hogy ezeknek a gyer-
mekeknek gyógyulásához, vagy netán
életben maradásához azonban ezek a kö-
rülmények megoldása nem tûr halasztást.
Még ebben a hónapban két család kéré-
sét is teljesítjük. Az egyik gyermeknek
Adács településen, míg a másiknak Bar-
cson vásárolunk új lakásokat. Hisszük,
hogy az általunk nyújtott támogatás meg-
hozza gyümölcsét, és a két beteg gyer-
meknek egészséges, biztos jövõt tudunk
biztosítani.

Alapítványunk mottója, hogy addig küz-
dünk egy gyermekért, amíg annak szíve
dobog. Tudjuk, hogy ennél a betegségnél
a bürokrácia, a lassúság életveszélyes.
Ezért a kérelmeket követõen azonnal meg-
tesszük a szükséges lépéseket, környezet-
tanulmányt kérünk, véleményeket hallga-
tunk meg és ezek ismeretében, szinte
azonnal segítünk. Itt igazán él az a köz-
mondás, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad.

Támogassa 
a

GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNYT

NE DOBJA KI
a fiókból, már nem használt mobiltelefonját!

ADJA NEKÜNK,
úgysem fogja már használni…

AMI ÖNNEK LOM, AZ NEKÜNK ÉRTÉK!
A készülékeket felújítjuk, újraértékesítjük, a bevételbõl

a Gyermekrák Alapítványt támogatjuk!

TToovváábbbbii iinnffoorrmmáácciióó::
www.terero.hu
Tel.: 06 1 2914247
Készülékeket leadhatja: 1084 Bp. Rákóczi tér 10. 
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Az Alapítvány megalapítása óta igyekszünk mindenben segítséget nyújtani a rákos gyermekeknek. Ezt részben az adózó állam-
polgárok jó szándékának, részben pedig a minket támogató több száz cégnek és szervezetnek köszönhetõen tehetjük meg. Egyik
ilyen támogató cégünk az InfoMed Magyarország Kft., akik lehetõvé tették számunkra, hogy az általa kéthavonta megrendezésre
kerülõ Mesterkurzus címû elõadássorozaton, a rendezvény helyszínén elhelyezhessük pénzgyûjtõ urnánkat, amely által minded-
dig 86.370,- forintot sikerült összegyûjteni. Ezúton is köszönjük, hogy õk is megpróbálnak segíteni a beteg gyermekeken. 

Támogatási szerzõdést írtunk alá a Mó-ta Kft.-vel, melyben a cég vállalta, hogy minden
általuk termelt és eladott TV-paprika után 10 forinttal támogatják a Gyermekrák Alapítványt.
Vezetõségük átérezte azt a feladatot, hogy javítani kell a Magyarországon megbetegedett
rákos gyermekeken, valamint családjuk szociális helyzetén. Eddig több mint kétmillió forin-
tot utaltak át az Alapítvány számlájára. Támogatásukat ezúton is köszönjük!

Támogatónkról bõvebb információt a www.mo-ta.hu weboldalon tudhatnak meg.

Segítség a rákos gyermekeknek!

Az elhízás növeli a rákos 
megbetegedések kockázatát

Régóta tudjuk, hogy a szív- és érrend-
szeri betegségek, valamint a cukorbeteg-
ség gyakrabban fordul elõ elhízott embe-
reknél. Arra azonban eddig kevesebb fi-
gyelmet fordítottak, hogy a túlsúly egyszer-
smind legalább kilencféle rákbetegség
kockázatát növeli. A szakértõk még nem
tudják biztosan, hogy a zsírsejtek mennyi-
sége miképp befolyásolja a tumor
kialakulását és növekedését, de az össze-
függés ma már egyértelmû.

Akinek felesleges kilói vannak, annál
nehezebb idõben megtalálni a rákos daga-
natot, megakadályozni az áttéteket, meg-
határozni a legmegfelelõbb kemoterápiás
dózist, valamint végrehajtani a sugárkeze-
lést. Mindennek következtében csökken-
nek a túlélés esélyei. Egy átfogó tudomá-
nyos vizsgálat szerint a túlsúly a rák okozta
valamennyi haláleset 14–20%-áért felelõs,
ami az Egyesült Államok tekintetében évi
90 ezer halálesetet jelent. További fontos
tényezõ, hogy a rák általában lassabban
fejlõdik ki, mint más betegségek, és elsõ-
sorban az idõsebb embereket sújtja.

Bizonyított tény, hogy az elhízás növeli
a vastagbél, a mell, a méh, a vese, a
nyelõcsõ, a hasnyálmirigy, az epehólyag, a

máj és a gyomor rákbetegségének kocká-
zatát. A leginkább egyértelmû kapcsolat a
méhrák esetében létezik: egy túlsúlyos
nõnek kétszer akkora a kockázata a rákra,
mint egy soványnak. A sorban a következõ
a vese, majd a nyelõcsõ rákja. Férfiaknál a
túlsúly elsõsorban a vastagbélrák szem-
pontjából lehet veszélyes. A változás korán
túljutott nõk esetében 30%-kal nagyobb a
mellrák veszélye, ha túlsúlyosnak, illetve
50%-kal nagyobb, ha elhízottnak számí-

tanak. Itt kétségtelen a zsírsejtekkel való
kapcsolat: azok felelnek ugyanis az
ösztrogén hormon keletkezéséért, amely
a tumort „táplálja”. A menopauzán túlju-
tott nõknél a zsír válik az ösztrogén
legfõbb forrásává. Minél nagyobb egy nõ
túlsúlya, annál nehezebb csökkenteni
szervezetében a hormonszintet. Ha sike-
rül tisztázni a zsírszövetek szerepét a rák-
betegség kialakulásában, akkor mód nyíl-
hat új terápiák kidolgozására.

Folyamatosan nõ támogatóink köre
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Tisztelt Olvasó! Régi szokásunk, hogy közreadunk néhányat az Alapítványhoz érkezett sok
száz levélbõl, amelyekben a beteg gyermekek szülei tájékoztatnak a betegségrõl, és családjuk
helyzetérõl. A legtöbben segítséget kérnek tõlünk, mert a testi-lelki szenvedés mellett az anya-
gi gondokkal is meg kell küzdeniük. Lehetõségeinkhez mérten mindent megteszünk a gyer-
mekek érdekében. Kérjük, Ön is segítsen, hogy mi is segíthessünk!
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A rák megelõzte 
a szívbetegségeket

A 2002-re vonatkozó adatok szerint a 85
év alatti amerikaiak közül 476 009-en haltak
meg rákban, míg 450 637 volt a szív-
betegség következtében elhunytak száma.
Míg korábban egyértelmûen a szív- és ér-
rendszeri betegségek vezették a halálozási
ranglistát, az utóbbi 5-6 évben megfordult
az irányzat. A rák okozta halálozások egy-
harmada a dohányzásnak tulajdonítható, a
másik egyharmad az elhízással függ össze,
míg a harmadik harmad a nem megfelelõ
táplálkozással és a mozgás hiányával
hozható kapcsolatba. Mindezek a ténye-
zõk a szív- és érrendszeri betegségek ki-
alakulásában ugyancsak fontos szerepet
tölthetnek be.

A dohányzás az elmúlt évtizedekben
drámai ütemben csökkent Amerikában: az

1965-ben mért 42%-ról 2000-re 22%-ra esett
vissza. A szövetségi hatóságok meghir-
detett célja az, hogy a dohányosok aránya
2010-ben már csupán az összlakosság 
12%-a legyen.

1999 óta évente 1%-kal csökken a rák
okozta halálozások aránya az Egyesült
Államokban. Ez a szakemberek szerint
annak köszönhetõ, hogy korábban felis-
merik a betegséget, jobban törekednek a
megelõzésre, és hatékonyabb módszere-
ket alkalmaznak a kezelésben. Különösen
nagymértékû csökkenést regisztráltak férfi-
aknál a vastagbél- és a tüdõrák esetében.
Nõknél a 2002. év volt az elsõ, amikor
többéves növekedés után megfordult a
trend, és kevesebben haltak meg rákban,
mint korábban.

A legújabb amerikai adatok szerint immár több ember hal
meg rákban, mint szív- és érrendszeri betegségekben. Van
azért jó hír is: mindkét kategóriában csökkent a halálozások
száma a 85 év alattiak körében, de a nagyobb javulást a szív-
betegségek esetében rögzítették. 

Köszönjük!

Ebben az évben januártól május 20-ig tart a személyi jövedelemadó 1%-os fel-
ajánlásának ideje. Ez alatt az öt hónap alatt a civil szervezeteknek nehéz dolguk
van, hiszen folyamatosan jelen kell lenni a médiában üzeneteikkel. Szeretnénk
megköszönni, hogy társadalmi célú hirdetéseinket az öt hónap alatt folyamato-
san támogatták: 

• Budapest Televízió:
minden héten 30 percet ad az Alapítvány mûsorához

• InterMédia:
hirdetési felületeire csak a ragasztási díjat számlázza ki

• Budapest Rádió: 
jelképes összegért naponta többször leadja az Alapítvány 
reklámspotját

• Absolut Media Kft. a Vital magazin kiadója:
1 Ft-ért közli az imagehirdetésünket

• Közszolgálati televíziók:
térítésmentesen társadalmi célú hirdetés formájában közlik reklámspotunkat.

• Kereskedelmi televíziók:
ingyen, vagy önköltségi áron sugározzák reklámspotunkat.

TTáámmooggaattáássuukkaatt ééss sseeggííttssééggüükkeett mmééggeeggyysszzeerr kköösszzöönnjjüükk,, hhiisszzeenn ffeellaajjáánnlláássaaiikkkkaall
nneemm aa GGyyeerrmmeekkrráákk AAllaappííttvváánnyytt,, hhaanneemm aa mmaaggyyaarroorrsszzáággii rráákkooss bbeetteegg ggyyeerrmmeekkee-
kkeett ééss ccssaallááddjjaaiikkaatt ttáámmooggaattttáákk..


