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Tízmilliós adomány 
a szombathelyi 

Markusovszky Kórháznak
A rák idõbeni felismerését, illetve az

urológiai szervrendszer elváltozásait képes
vizsgálni a szakorvos a Gyermekrák Alapít-
vány által vásárolt ultrahangos készüléken.
A szombathelyi Markusovszky Kórházban
igencsak régi készülékkel vizsgálták a bete-
geket. A mûszer már igen elavult volt, 16
évig használták! A gyermekkori vesedaga-
nat, a Wilms tumor diagnosztizálásához
nélkülözhetetlen volt egy modern, a mai
elvárásoknak megfelelõ ultrahang. 

Ismerve az egészségügy nehéz helyze-
tét, a kórház az alapítványhoz fordult segít-
ségért a készülék megvásárlásához. A kura-
tórium kedvezõen bírálta el a kérést, a kért
mûszert május 12-én adták át a Markusov-
szky Kórháznak. A tízmillió forintos készü-
lék, melynek teljes költségét a Gyermekrák

Alapítvány vállalta, nagyban segíti a beteg-
ség korai felismerését és ugyanakkor ko-
moly segítséget ad az orvosnak a már kiala-
kult betegség nyomon követésére.

Az Alapítvány által vásárolt
ultrahangos készülék

Alternatív rákterápiák

Ha az operáció, kemoterápia és sugárke-
zelés jelentette sok szenvedés után a bete-
get gyógyíthatatlannak ítélik, a riasztó érzé-
sek mellett felbukkanhat a remény is, hogy
mégis van kiút. Hogy érdemes továbbra is
aktív életet élni, és megkeresni azokat a
gyógymódokat, amelyek segítségével olykor
kezelhetetlennek ítélt betegek is meggyó-
gyulnak.

Lothar Hirneise, a német Emberek a rák
ellen alapítvány elnöke nem hisz a spontán
gyógyulásban. Augustinusszal ért egyet, aki
azt mondta, a csodák nem a természet elle-
nére játszódnak le, hanem csak annak elle-
nére, amit mi tudunk róla. A szakember az
elmúlt évek során számtalan gyógyult tu-
morpácienssel beszélt, ezért nyugodt szívvel
állíthatja, hogy felépülésüknek nincsenek ti-
tokzatos okai. Mindannyian valamilyen terá-
piát próbáltak ki: táplálkozásterápiát, méreg-
telenítõ programot, mentális gyakorlatokat,

szellemi gyógyászatot, ám mivel a hagyomá-
nyos orvoslás szemében ezek nem terápiák,
ezért beszélnek megmagyarázhatatlan gyó-
gyulásról. Holott ezek a többnyire halálra
ítélt emberek nagyon keményen megdol-
goztak az egészségükért.

A több mint hét éve tevékenykedõ ala-
pítvány nemcsak Németországban, hanem
egész Európában, Oroszországban, az Egye-
sült Államokban, Mexikóban és másutt is
végzett felmérõ munkát. Számos alternatív
klinikát felkerestek, tanulmányozták az ott al-
kalmazott terápiákat, orvosokkal és betegek-
kel beszélgettek. Dokumentációs munkáju-
kat kiegészítik azok az adatok, amelyeket
testvérszervezetüktõl, az amerikai People
against cancer alapítványtól kaptak. Ezeknek
az adatoknak nemcsak a szervezet tagjai ve-
szik hasznát, hanem azok az orvosok és gyó-
gyítók is, akik az általuk szervezett kétéves
tanfolyam során holisztikus ráktanácsadókká

válnak. Az alapítvány feladata ugyanis nem a
gyógyítás, hanem az információadás. Ennek
megfelelõen fõként olyan emberek fordul-
nak hozzájuk, akikrõl a hagyományos orvos-
lás már lemondott, de akik nem akarják fel-
adni a küzdelmet.

Az akadémiai orvoslás számára rák ese-
tén csak a mûtét, a sugárkezelés, a kemo- és
hormonterápia jöhet szóba. Ez azonban,
hangsúlyozza a szakember, távolról sincs
így! Holisztikus szempontból nézve nem lé-
tezik reménytelen eset, jóllehet a kutatási
pénzek oroszlánrésze az említett terápiás te-
rületek támogatására megy el. A német ala-
pítvány szinte valamennyi létezõ alternatív
terápiát kritikus vizsgálatnak vetette alá, és
nem mindegyiket tudják feltétel nélkül aján-
lani. Vannak azonban kétségkívül eredmé-
nyes eljárások. Ezek közé tartozik például a
dr. Johanna Budwig-féle olaj-fehérje koszt, a
Julius Hackethals által kidolgozott hormon-
blokád buserelinnel, az aktív lázterápia, a dr.
Rudolf Pekars nevéhez fûzõdõ bio-elektrote-
rápia, a Gerzson-diéta, az adrenalinterápia,
az antineoplasztonterápia, a VG1000, és
nem utolsósorban a homeopátiás szerek al-
kalmazása.

Ez utóbbi meglepõ kijelentés mögött az
rejtõzik, hogy világszerte összesen két olyan
klinika létezik már, ahol elég bátrak ahhoz,

Gyógyíthatatlan. A rákos betegek számára ez a kijelentés
felér egy halálos ítélettel, sokak számára viszont inkább új
lendületet ad gondolkodásuk megváltoztatásához. Arra ad
esélyt, hogy a hagyományos terápiák jelentette hosszú szenve-
dés után az illetõ a saját kezébe vegye az életét, és szelíd gyógy-
módokat keressen.

Köszönjük!

A Gyermekrák Alapítvány 1997 óta
támogatja a rákos beteg gyermekeket
és családjukat. Munkánk nem hiába-
való, hiszen látjuk, hogy egyre többen
érzik úgy, hogy segíteniük kell a beteg
gyermekeken. Alapítványunk évek óta
az egyik legtámogatottabb alapítvány.
Ez Önnek köszönhetõ, tisztelt adózó
állampolgár. Az Ön adójának 1%-a
nagyon fontos a számunkra, hiszen
ebbõl támogatjuk a hozzánk forduló
rákos beteg gyermekeket és család-
jukat, ebbõl jobbítunk a lakáskörülmé-
nyeiken, ebbõl támogatjuk a hozzánk
forduló egészségügyi intézményeket.
Ezúton is szeretnénk mégegyszer meg-
köszönni Önnek, hogy bennünket tá-
mogatott, hiszen felajánlásaikkal a
Gyermekrák Alapítványon keresztül a
magyarországi rákos beteg gyermeke-
ket és családjaikat, valamint a magyar-
országi kórházakat támogatták.
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hogy rákos betegeket teljesen nyíltan vállal-
tan kizárólag homeopatikus szerekkel kezel-
jenek. Ugyanakkor létezik egy 1931-ben ké-
szült tanulmány, amelyben 225, kizárólag
homeopatikus terápiában részesült betegrõl
szól, és az illetõk kétharmada hat évvel ké-
sõbb még életben volt.

Bár az alternatív terápiákat jórészt Né-
metországban sem finanszírozzák a beteg-
biztosítók, vannak olyan terápiák, amelyeket
bárki elkezdhet anélkül, hogy ez aránytala-
nul nagy anyagi terhet róna rá. A program az
egészséges táplálkozásra való átállással kez-
dõdik, része a méregtelenítés és béltisztítás,
olyan egyszerû megoldásokkal, mint a be-
öntés, a fürdõk, a májpakolás, az izzasztókú-
rák, az olajrágás, a sav-bázis egyensúly meg-
teremtése, a mentális gyakorlatok, a meditá-
ció, a vizualizáció és egy sor hasonló dolog.

Nem véletlen, hogy az egészséges táp-
lálkozás került a lista elsõ helyére. Lothar
Hirneise állítja, számos olyan volt rákos be-
teggel találkozott, akik pusztán táplálkozá-
suk megváltoztatásával gyõzték le a kórt. A
rákellenes diéta alkotóelemei a telítetlen
zsírsavak kombinálva kéntartalmú aminosa-
vakkal, minél több friss biokoszttal, lehetõleg
sok nyers ennivalóval, kevés vagy semmi
hússal, valamint frissen préselt gyümölcs- és
zöldséglevekkel.

A szakértõ meglátása szerint az orvostu-
domány azért alkalmazza a kemoterápiát,
mert ezzel – és a high-tech orvoslással –
több pénzt lehet keresni. A másik ok a hoz-
záállás: szerintük a tumor a gonosz, amelyre
minden koncentrál, amelyet feltétlenül el
kell távolítani, kerül, amibe kerül, akár a be-
teg élete árán is. Közben teljesen elfelejtkez-
nek arról, hogy a tumorok és áttétek eltûn-
nek, ha a beteg meggyógyul. És éppen ez a
legtöbb alternatív rákterápia kiindulási pont-
ja. Ennek ellenére a hagyományos orvoslás
létjogosultságukat tagadja, nem is tanítják
õket az orvosegyetemeken.

Lothar Hirneise úgy véli, valóban szük-
ség lehet a rosszindulatú daganat eltávolítá-
sára, ha fekvése és mérete miatt életfontos-
ságú szerveket nyom vagy elviselhetetlen
fájdalmakat okoz. Tisztában kell lenni ugyan-
akkor azzal, hogy a tumor elpusztítása nem
feltétlenül jelenti az életkilátások meg-
hosszabbodását, és – fõként agresszív ke-
moterápia vagy sugárkezelés esetén – nem
biztos, hogy javítja az életminõséget. A szak-
ember azért esküdt ellensége a kemoterá-
piának, mert, mint mondja, ismeri azokat a
klinikai vizsgálatokat, amelyek egyértelmûen
bebizonyították, hogy a daganatok nyolcvan
százaléka esetében ez a fajta kezelés nem
hosszabbítja meg az életet. Akkor sem, ha
hatására a daganat kisebb lesz vagy eltûnik.

Nem véletlen, teszi hozzá, hogy névtelenül
kitöltött kérdõíveken sok orvos úgy nyilatko-
zik, semmiképpen sem lenne hajlandó alá-
vetni valamelyik hozzátartozóját kemoterá-
piának. Ennek ellenére a legtöbb rákos be-
tegnél alkalmazzák, és sokan bele is halnak
– nem a rákba, hanem a kezelésbe. Vagy ha
nem, akkor is jelentõsen csökken az esélyük
az eredményes kezelésre. A szakember sze-
rint akik túlélik a kemoterápiát és az operá-
ciót, azok sokkal inkább a kezelés ellenére,
és nem amiatt gyógyultak meg. Olyan kettõs
vizsgálat adatai pedig nem állnak rendelke-
zésre, ahol a kemoterápiával kezelt pácien-
seket olyan kontrollcsoporttal hasonlítanák
össze, amelynek tagjai kizárólag biológiai te-
rápiákat kaptak.

Nem ajánlja a kemoterápiát sem leuké-
miás gyerekek, sem hererákban szenvedõk
számára. Egyrészt azért, mert sok olyan páci-
enst ismer, aki ezekbõl a betegségekbõl fel-
gyógyult kemoterápia nélkül is, illetve here-
rák ügyben létezik egy olyan olasz vizsgálat,
amelyben a nem kezelt betegek túlélése
alig volt rosszabb a kemoterápiás csoporté-
nál. Ami a leukémiát illeti, ott az a kétely is
felmerül, valóban rákról van-e szó, vagy vala-
milyen egyéb megbetegedésrõl. Ráadásul
ez esetben a kemoterápia azért hat, mert a
rosszindulatú sejtek a vérben úsznak, azaz
hozzájuk lehet férni. Daganatoknál ezzel
szemben a rákos sejtek egyetlen nagy masz-
szát alkotnak a szöveteken belül, és nehe-
zen érhetõk el a citosztatikumok számára.

Lothar Hirneise felteszi a kérdést: vajon
hány gyerek veszíti életét a kemoterápia so-
rán? Végezzük el a következõ gondolatkísér-
letet – javasolja. Válasszunk ki száz egészsé-
ges gyereket, és elõször adjunk nekik (aho-
gyan ez a leukémiás kis pácienseknél szoká-
sos) elõször kortizont, utána nagy dózisú ke-

moterápiát, majd végezzük el a szükséges
csontvelõ-átültetést. Kényszerítsük rá ezeket
a gyereket arra, hogy két éven át több hóna-
pot kórházban töltsenek. Biztosan lesznek
közülük néhányan, akik túlélik ezt a proce-
dúrát, de sokan elõbb-utóbb vagy belehal-
nak vagy súlyosan károsodnak.

Ennek ellenére a gyerekek esete törvé-
nyi szempontból nézve is kényes, hiszen az
a szülõ, aki nem hajlandó beteg gyerekét
alávetni a hagyományos orvostudomány
elõírta terápiáknak, azt kockáztatja, hogy el-
veszik tõle a gyereket. Más a helyzet a gyó-
gyíthatatlanná nyilvánított páciensekkel.
Õket hazaküldik, és a szülõ ekkor már szaba-
don keresheti a gyógyulás útját. Sajnos az is
elõfordul, hogy az alternatív terápiákkal felja-
vított állapotú gyereket újra kemoterápiának
vetik alá, és ebbe szegény végül belehal.
Ami pedig a sugárkezelést illeti, ahhoz
Lothar Hirneise csak annyit fûz hozzá: vajon
létezik-e olyan radiológus, aki idõrõl idõre
megelõzõ sugárkezelésnek vetné alá magát
csak azért, hogy elpusztítsa a mindannyiunk
szervezetében rendszeresen keletkezõ rá-
kos sejteket, nehogy daganatos megbete-
gedés alakuljon ki nála?

A német szakember saját bevallása sze-
rint nagy érdeklõdéssel figyeli a hagyomá-
nyos orvostudomány rákterápiás koncepciói-
nak fejlõdését. Nagy örömmel könyveli el
azt is, hogy az alapítványnál tanácsot kérõk
között nemcsak betegek és hozzátartozók,
hanem egyre több orvos is felbukkan. Ha-
sonlóképpen örömmel tölti el az a tenden-
cia is, hogy mindinkább nemcsak az orvosok
által gyógyíthatatlannak elkönyvelt pácien-
sek fordulnak hozzájuk, hanem olyan rákos
betegek is, akik információkat keresnek dön-
téseikhez, és még nem vetették alá magu-
kat a hagyományos terápiáknak.

GGeerrzzssoonn-ddiiééttaa:: enzimek, vitaminok, ásványi anyagok bevitelével, óránként fogyasz-
tott frissen préselt növényi levekkel helyrehozza a megzavart szervezetet, és méregte-
lenítéssel összekapcsolva kihúzza a talajt a rák lába alól.

IImmmmuunnoo-aauuggmmeennttaattíívv tteerrááppiiaa:: bizonyos vérfehérjéknek a beinjekciózásával
helyreállítja a testben a rák elleni immunvédelemhez nélkülözhetetlen, négy vérfe-
hérje-összetevõ alkotta egyensúlyt.

DDrr.. PPeekkaarrss-ffééllee bbiioo-eelleekkttrrootteerrááppiiaa:: két platinaelektródát vezetnek a tumorba vagy az
azt körülvevõ szövetekbe. A két elektróda között gyenge egyenáram folyik, amely
elpusztítja a rákos sejteket.

OOllaajj-ffeehhéérrjjee kkoosszztt BBuuddwwiigg sszzeerriinntt:: ennél a rákdiétánál sovány túró és lenolaj for-
májában juttatnak a szervezetbe többszörösen telítetlen zsírsavakat és kéntartalmú
fehérjéket. Ez aktivizálja a sejtlégzést és mobilizálja a szervezet saját gyógyító erejét.

VVGG 11000000:: az emberi méhlepény vérébõl kivont VG 1000 immunanyag képessé teszi
az immunrendszert arra, hogy elpusztítsa a rákos sejteket.

AAnniittnneeooppllaassttoonn-tteerrááppiiaa:: az emberi vizeletbõl kivont peptidek fékezik bizonyos rák-
fajták növekedését. Az anyagot intravénásan vagy kapszulák formájában juttatják a
szervezetbe.
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A sugárkezelt gyermekek ápolása
és gondozása

A sugárkezelés célja a gyógyszeresen
elpusztítható, illetve az úgynevezett rejtek-
helyen megbúvó (herék, idegrendszer) da-
ganatsejtek elpusztítása. A sugárkezelés-
nek is két fajtája ismeretes: a kuratív –
amely a daganatsejtek teljes kiirtására, vég-
leges gyógyulást jelentõ viszonyok elérésé-
re törekszik és a palliatív – amikor csak a
daganatsejt-tömeg megkisebbítése a cél. A
gyógyító sugár sajnos ugyanúgy nem tud
különbséget tenni barát (a szervezet ép
sejtjei és szövetei) és ellenség (daganatsej-
tek) között, mint a daganatellenes gyógy-
szerek (a citosztatikumok). Az ép szövete-
ken áthatoló sugár az esetek többségében
kisebb-nagyobb mértékben károsítja az ép
sejteket – enyhébb átmeneti, kivételesen
komolyabb maradandó károsodásokat
okozhat. A sugárkezelt gyermekek szup-
portív terápiájának két fõ célja van: kivéde-
ni a sugárkezelés kedvezõtlen általános
hatásait, illetve megelõzni az úgynevezett
helyi sugárreakciókat. Az általános vonat-
kozású mellékhatások közül a levertséget,
fáradtságot, étvágytalanságot és az im-
munrendszer (védekezés) gyengülését, il-
letve a csontvelõmûködés átmeneti zava-
rait kell megemlíteni. Mindezek elhárítása
miatt a sugárkezelt gyermek hasonló véde-
lemre, gyógyszeres elõkezelésre szorul,
mint a daganatellenes gyógyszeres keze-
lésben részesülõ. A mai hányáscsillapító
gyógyszerekkel a hányinger és a hányás
megelõzhetõ, az émelygés elviselhetõvé
tehetõ. A csontvelõmûködés átmeneti za-
vara a fehérvérsejt-szám csökkenésébõl ál-
lapítható meg legkorábban, ezért a sugár-
kezelés alatt rendszeres vérképellenõrzést
kell végezni. A vérlemezkék és a vörösvér-
sejtek száma csak kivételesen csökken a
besugárzás következtében.

Az ápolás fõ feladata a bõr- és nyálka-
hártyák épségének fenntartása. A sugárke-
zelt helyeken néhány nap múlva bõrpír,
szõr-, illetve hajhullás, nem ritkán enyhébb
bõrgyulladás alakulhat ki. A mai besugárzá-
si technika és a helyes bõrápolás mellett
csak kivételesen jön létre nedvedzéssel já-
ró súlyosabb bõrgyulladás. Ápolással sokat
segíthetünk, ha a bõrt mindenféle megter-
heléstõl, dörzsöléstõl, fényhatástól (napo-
zás, kvarc) megóvjuk, nem dörzsöljük, ke-
féljük. A hajlatok (fõleg a hónaljak) különö-

sen érzékenyek ilyen szempontból is. A be-
sugárzott bõrfelületet langyos vízzel kell le-
mosni, és kerülni kell dezodoráló sprayk és
kölnivíz használatát. Az ép bõr hintõporos
kezelése, az orvos által ajánlott védõkenõ-
csök és a rendszeres langyos vizes lemo-
sás, levegõztetés védi a besugárzott bõrfe-
lületet a legjobban. Ápoláskor, illetve mos-
datáskor nem célszerû a besugárzás helyét
rögzítõ (rendszerint piros) jeleket lemosni,
eltávolítani, mert azok a kezelõszemélyzet
tájékozódási pontjai.

A legenyhébb bõrpírról is haladéktala-
nul tájékoztatni kell az orvost, mert annak
ismeretében a sugáradag csökkentése
vagy a sugárkezelés félbeszakítása jöhet
szóba. Kialakult bõrgyulladás esetén az or-
vos által ajánlott hûsítõ- és gyulladáscsök-
kentõ kenõcsökkel, krémekkel, rázókeve-
rékkel lehet a helyi viszketõ-égõ érzést
vagy fájdalmat leginkább csökkenteni. A
bõrgyulladás vagy fekély feltétlenül mi-
elõbbi orvosi kezelést igényel (gyógysze-
res öblítések, borogatások, fedõkötés). Az
ajkakon fellépõ herpeszrõl (sömörrõl), illet-
ve a szájnyálkahártyák gyulladásáról is
azonnal jelentést kell tenni, mert egyrészt
helyi fertõzésre, illetve a védekezõrend-
szer gyengülésére utalhat, másrészt speci-
ális gyógyszerek alkalmazását teszi szüksé-
gessé. A koponya és a nyaktájék besugár-
zása kapcsán gyakran és könnyen alakul-
hat ki szájgyulladás. Az ilyen betegek rossz

fogait a sugárkezelés megkezdése elõtt
rendbe kell hozatni és a kezelés egész ide-
je alatt gondos szájápolást kell végezni.

A daganatellenes kezeléssel gyorsan
csökken a szervezetben lévõ daganatsej-
tek tömege, ennek mértékében tûnnek el
a tünetek és alakul ki remisszió. Ha a keze-
lést félbehagyjuk, vagy a daganatsejtek a
gyógyszerekkel szemben ellenállóvá lesz-
nek, úgy a daganat kiújul. Teljes gyógyulás
csak a szervezet védekezési (immun) rend-
szerének közremûködésével következik
be, ha a daganatsejteket gyógykezeléssel
és az immunrendszer segítségével telje-
sen kiirtottuk.

Táplálkozás, folyadékbevitel, 
vitaminok

A daganatos betegségben szenvedõ
gyermekek többsége étvágytalan, lerom-
lott, immunológiai védekezése csökkent,
szájnyálkahártyái gyulladtak, gyakran ala-
kulnak ki szájpenész, apró – néha alig lát-
ható – fekélyek. Mindez tovább nehezíti a
helyzetet: az étvágytalan gyermek táplálék-
felvétele nehezítetté válik, a rágás és a
nyelés fájdalmas lesz, elmaradnak a táplál-
kozással járó – örömet és megnyugvást je-
lentõ reflexek. Ördögi kör alakul ki: a le-
romlott gyermeknek több folyadékra, több
kalóriára, többszöri táplálkozásra volna
szüksége, ehelyett nem eszik, nem vesz
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magához elegendõ folyadékot, a táplálko-
záshoz kellemetlen élmények (fájdalom,
hányinger, hányás) társulhatnak. A beteg-
ség miatt visszahúzódó, magányában de-
presszióra hajlamos beteg nega-
tivisztikussá válik. Nincs éhségingere (vagy
azt elnyomja a félelem), nem akar enni,
megtagadja a táplálékfelvételt. Mindezek
miatt tovább romlik kondíciója, fogy, folya-
dék- és vitaminhiány alakul ki. Hányás és
hasmenés esetén (ami a kezelés kezdeti
szakaszában fordulhat elsõsorban elõ) a
folyadékhiány és a következményes só-
anyagcsere (elektrolit) háztartási zavar
olyan mértékûvé válik, hogy kiszáradás tü-
netei jelentkeznek: a bõr rugalmassága
csökken, a szájnyálkahártyák kiszáradnak,
csökken a nyálképzõdés, a szemek aláár-
koltak, a szemgolyók besüppednek, a gyer-
mek nyugtalanná vagy elesetté, letargikus-
sá válik, a körülötte történtekre nem figyel,
mozgásszegény lesz. A kiszáradás mérté-
kétõl függõen romlanak az életfontos szer-
vek mûködései. A kialakuló tudatzavar a ka-
tasztrófa elõszele.

A folyadék és elektrolit egyensúly fenn-
tartása a kezelés nélkülözhetetlen részét
képezik. A folyadékvesztés ellen szakszerû-
en és idejében adott hányáscsillapítókkal, a
hasmenés megszüntetésével kell küzdeni.
Ugyanakkor a gyermek által kedvelt folya-
dék gyakori itatásával – amíg lehet szájon
át – kell biztosítani a folyadékigényt (ügyel-
ve arra, hogy ne fogyasszon a szokásosnál
több kólát, és egyáltalán ne kapjon toni-
cot). Amint a gyermek nem hajlandó inni
és nem vesz magához elegendõ folyadé-
kot, jelezni kell az ápolónõnek és az orvos-
nak (ilyenkor intravénás cseppinfúzióval
pótolják átmenetileg a folyadékszükségle-
tet). A szülõ lehetõsége, hogy a vizeletürí-
tés mennyiségét figyelje. Amint az addigi-
nál kevesebb vizeletet ürít – jelezni kell,
mert ez a folyadékhiány egyik korai jele.

Ugyanilyen fontos, hogy a szokásosnál
is több vitamint vegyen magához – fõleg
C-vitaminban gazdag ételek és italok fo-
gyasztása ajánlható. Annak érdekében,
hogy a leírt nehézségek ellenére elegendõ
kalóriatartalmú táplálékot vegyen magához
– igénybe kell venni diétás nõvér szaktaná-
csait és naponta többszöri étkezésre kell
áttérni.

A Gyermekrák Alapítvány nyilvántartásá-
ban több mint 500 gyermek szerepel. Szá-
mukra térítésmentesen biztosítjuk a táplá-
lék-kiegészítõ termékeket, vitaminokat,
gyógyszereket, családjuknak rendszeres
anyagi támogatást nyújtunk, hogy ezzel is
segítsük a betegség által okozott kegyetlen
megpróbáltatásokat.

Az illetékes amerikai kormányhivatal újabb 17 tétellel bõvítette a rákkeltõ (kar-
cinogén) anyagok hivatalos listáját, köztük elsõ ízben neveztek meg vírusokat is.
Ezentúl rákkeltõnek minõsül a májgyulladás különbözõ formáit okozó hepatitis B és
C vírus, valamint egyes humán papilloma vírusok, amelyek a szexuális úton terjedõ
leggyakoribb betegségeket okozzák. A rákkeltõ anyagok közé sorolták a legújabb
listán az ólmot és az ólomtartalmú vegyületeket; a röntgensugarat; a grillezett
húsokban található bizonyos vegyületeket; valamint néhány olyan adalékanyagot,
amelyet textilfestésre és egyes tintákban alkalmaznak.

A listán kétféle kategóriában összesen 246-féle anyag található. Az egyik beso-
rolás az „ismert humán karcinogén”, a másik a „valószínûleg humán karcinogén”.
Az elsõ kategóriában 58-, a másodikban 188-féle anyag található meg.

A hepatitis B és C vírus, amely májbetegséget vált ki, azért került fel a listára,
mert több kutatásban is bebizonyosodott, hogy az általuk okozott krónikus fer-
tõzések májrákhoz vezetnek. A humán papilloma vírusok esetében pedig az
indokolta a besorolást, hogy ezek a vírusok gyakran okoznak méhnyakrákot.

Az illetékes amerikai kormányhivatal kétévenként frissíti a karcinogén anyagokat
tartalmazó listát.

Bõvült a rákkeltõ anyagok
listája 

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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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 anyagi gondokkal is meg kell küzdeniük.
Lehetõségeinkhez mérten mindent
megteszünk a gyermekek érdekében. 
Kérjük, Ön is segítsen, 
hogy mi is segíthessünk!

Balogh István Elnök úr részére
Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet

Tisztelt Elnök úr!

Telefonon történt beszélgetésünkre hivatkozva szeretném kérni
az Önök segítségét az alábbiakban leírtakhoz.
A kisfiamnak, Péternek 2003. márcusában kiderült, hogy dagana-
tos betegsége van. Õ ekkor 13 éves volt. A betegség diagnózisa:
Neuroblastoma, azaz a mellékvesébõl kiinduló daganat. A daga-
natot 2003. március 31-én eltávolították, majd kemoterápiás keze-
lést kaptunk. A kezelést 2003. szeptemberben fejeztük be, majd
elkezdtük az általános iskola 7. osztályát. A CT-, MIBG-vizsgálat
eredményei ekkor negatívak voltak.
2004. május 19-én a betegség ismét kiújult a mellkasban és a has-
ban. Újból kemoterápiás kezelés kezdõdött. A kezelések hatására
a daganat teljesen összehúzódott, a CT-vizsgálat negatív ered-
ményt mutatott októberben, így nem került sor a mûtétre. A MIBG-
vizsgálat, ami sejtszinten mutatja a daganatot, októberben pozitív
volt. 2004. november 22-én a László Kórházban autolog csontvelõ
transzplantációra került sor. Ezután sugárkezelést kaptunk a mell-
kasra és a tüdõre, amit 2005. március 1-jén fejeztünk be. Ezekkel a
kezelésekkel a protokoll befejezõdött. A 2005. március 9-én történt
MIBG-vizsgálat még mindig ugyanazt az állapotot mutatja, ami
2004 októberében volt. Vagyis a daganatos sejtek aktív halmozó-
dást mutatnak a mellkasban, a hasban ez a halmozódás csökkent.
Nagyon el vagyunk keseredve, nem tudjuk, hogy ezeket a szabad
szemmel nem látható rosszindulatú sejteket milyen módon lehet-
ne eltávolítani. Régebben már hallottunk a hõterápiáról, MIBG-te-
rápiáról is, de nem tudjuk, hogy ezeket itthon vagy külföldön alkal-
mazzák-e a gyereknél? Kérjük mindezekben az Önök segítségét, s
minden olyan Önök által ismert gyógyítási módszert, ami ebben
az esetben kisfiunk gyógyulásához vezet. Szíves fáradozásukat
elõre is köszönjük.
Gödöllõ, 2005. április 12.

Köszönettel: T. Istvánné
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Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet

Igazgatója részére!

Alulírott H. Istvánné egy nagyon különös kéréssel szeretnék
Önhöz fordulni!
Kislányomat szörnyû trauma érte 1 hete az I. sz. Gyermekklinika
elõtt. Dr. B. Gábornál voltak a férjemmel kontroll vizsgálaton. A
vizsgálat után az autóhoz indultak, ami a kórház mentõállomása
elõtt állt. Az autót rendõrök vették körül és kiderült, hogy feltörték,
és a kislányom táskáját elvitték, amiben bent volt a zeneiskolás
cucca és a fuvolája. (A kislány zeneiskolába jár hét éve, és vizsgálat
után órára szeretett volna menni, fuvolázni.)
Örjöngött, mert a fuvola a mindene, és a betegségben is ez adott
erõt, hogy le tudja a sok fájdalmat küzdeni. Olyan fájdalma volt, a
kórházban nyugtatót kapott.
Nyudíjasok vagyunk, lányomnak 4 éve részletre vettük a fuvolát,
mert addig az iskolából kölcsönöztük. Három kemény évig törlesz-
tettük a részleteket. Most saját hangszeren játszott gyönyörûen.
Most már utólag tudjuk, felelõtlenség volt a táskát ott hagyni az
autóban, de nem lehet visszacsinálni. Évközben nincs rá mód az
iskolából kölcsönözni hangszert. Venni nem tudunk, mert a nyug-
díjból nem tudunk 20%-ot befizetni elõlegként, ami 60.000 Ft.
Nem tudjuk hova, kihez forduljunk segítségért és nagyon félünk,
hogy ez a trauma lelkileg annyira megrázza, hogy a gyógyulásból
is visszaesik. Szeretnénk kérni az igazgató úr segítségét, mivel
eddig is úgy érezzük, nagyon nagy segítséget kaptunk Öntõl.
Bármilyen segítséget elfogadnánk annak érdekében, hogy az
iskolát ne kelljen félbeszakítani.

Szívességét és segítségét elõre is köszönöm:

Tisztelettel:
egy aggódó édesanya,  H. Istvánné
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Az elmúlt években 

az Önök segítségével ismét

Magyarország legtámogatottabb

Alapítványává válhattunk. 

Kérjük Önöket, 

hogy további adományaikkal, 

illetve adójuk 1 százalékának 

felajánlásával 

támogassák céljainkat!

Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet
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Telefon: (1) 217-1034, (1) 217-1035

Adószám: 
18161007-1-42
Számlaszám: 

10700024-02441104-51100005 

Az álmos orvos gyakrabban
hibázik 

A harvardi vizsgálatba gyakorló orvoso-
kat vontak be az Egyesült Államok több kór-
házában. Testükön elektródákat helyeztek
el, amelyek segítségével ellenõrizték az ál-
mosodó orvos szemeinek mozgását, vala-
mint azt, hogy hányszor bóbiskolnak el a
doktorok az éjszakai ügyelet során. A tanul-
mány végkövetkeztetése szerint az orvoso-
kat túl hosszú ideig veszik igénybe egy-egy
ügyeleti beosztás során, és a betegek szem-
pontjából biztonságosabb lenne, ha rövi-
debb ideig dolgoznának. Jelenleg a „rövid”
mûszak 16 órát tart Amerikában, a hosszabb
pedig akár 30 órás is lehet.

Kiderült, hogy a hosszabb „mûszakok-
ban” a gyakorló orvosok 30%-kal több hibát
követnek el, mint a rövidebb beosztások
alatt.

A kutatócsoportot vezetõ dr. Christo-
pher P. Landrigan kijelentette: „jelenleg
több mint 100 ezer gyakorló orvos dolgozik
az Egyesült Államokban, és többségük rend-
szeresen 30 órás beosztásokban”. Hozzátet-
te: a hosszú mûszakok nagy kockázatot je-

lentenek a betegek számára. 2003 júliusa
óta a gyakorló orvosok munkaidejét heti 80
órában maximálták az amerikai kórházak-
ban. Elõírták azt is, hogy egyhuzamban 24
óránál tovább nem foglalkozhatnak a
betegekkel, ugyanakkor legalább 6 órát kell
papírmunkával és tanulással tölteniük. A
jelek szerint azonban még ezek a korlá-
tozások sem elegendõk ahhoz, hogy szava-
tolják a betegek biztonságos ellátását.

Néhány kirívó esetet is feljegyeztek. Az
egyik bentlakó orvos a megfelelõ dózis tíz-
szeresét írta elõ egy vérnyomásemelõ
gyógyszerbõl. Egy másik hibásan számolta
ki a páciens folyadékbevitelét, és nem vette
észre a folyadék-visszatartás tüneteit. Elõfor-
dult az is, hogy egy nyugtató hatású gyógy-
szerbõl túl nagy dózist adtak be, és ezt csak
akkor vették észre, amikor már veszélyesen
alacsony pulzusszámot és vérnyomást mér-
tek. Végül feljegyezték, hogy az egyik beteg
„becsövezésekor” megsértettek egy arté-
riát, és ennek következtében kilyukadt a pá-
ciens mellhártyája. (TGYM Online)

Jótékonysági koncert 
a Gyermekrák Alapítvány

javára
2005. május 7-én 19.30 órakor jótékony-

sági koncert került megrendezésre az
Izsáki Mûvelõdési Házban, melynek teljes
bevételét a Gyermekrák Alapítvány javára
ajánlották fel a szervezõk. Felléptek többek
között: Enternix, Phairont, Slow Down,

Totalkar rockzenekarok. A rendezvényt tá-
mogatták: MF Toyota, Vino Étterem, Heibl
Gipszkarton. Médiapertnerek voltak: Izsáki
Hírek, Régió Napló és az országos Metal
Hammer rockmagazin. Az eseményt 16 te-
lepülésen plakátolták ki.

Különleges adományok
A Gyermekrák Alapítványt egyre többen keresik fel, hogy támogatásképpen fel-

ajánlják a hajukat. Szeretnék, ha egy olyan rákos beteg kisfiú vagy kislány kapná
meg, akinek a szörnyû gyógyszeres kezelések hatására kihullott a haja. Egy
parókakészítõ cég vállalta, hogy teljesen ingyen parókát csinál a levágott hajakból.
Az Alapítvány nagyon köszöni a felajánlásokat, mert tudjuk, hogy nemcsak a testi
egészség a fontos, hanem a lelki is, ugyanis sok beteg gyermek szégyelli a
kopaszságát. Mi mindent megteszünk azért, hogy az Alapítványunkhoz forduló
beteg gyermekek minél hamarabb mondhassák ki azt az egyetlen szót, amire õk
és a családjuk mindennél jobban vágyik: „Meggyógyultam!”


