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Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Adományok karácsonyra

3. oldal

Alapítványunk decemberben orvosi 
műszert vásárolt, és megajándékozta 
a gyermekeket is karácsonyra

Sok kicsiből nagy tett!
Eljött az adóbevallások időszaka, és a felajánlásoké is. Most eldönthetjük, hogy adónk egy százaléka hová kerüljön!

Egy százalék… Szinte semmi, mégis mennyi tud lenni! Ha vesszük a fáradtságot és rendelkezünk pénzünk sorsáról.

Ha mindenki fontosnak, mondhatni kötelességének érzi a segítést. Egy százalékok sorsokat változtatnának meg, életeket menthetné-

nek, ha célba érnének. A Gyermekrák Alapítvány évek óta szerencsés helyzetben van. Az Önök által felajánlott és hozzánk eljuttatott 

adományaiknak köszönhetően sok kis beteg gyógyult fel a gyógyíthatatlannak hitt rákbetegségből. Mert alapítványunk – az Önök jóvol-

tából – segíteni tudott gyógyszerekkel, műszerekkel olyan ártatlan kis betegeken, akiket a sors látszólag elveszíteni ítéltetett.

A rák és minden fajtája gyermekkorban még legyőzhető!

S e g í t s e n ,  h o g y  s e g í t h e s s ü n k !
Ehhez várjuk az Ön adójának egy százalékát is.

Orvosi tanácsok

4. oldal

Dr. Bakanek György orvos, 
tanácsadó a Gyermekrák Alapítvány 
munkatársaként segítséget nyújt

Nekünk írták

6-7. oldal

Közöljük Alapítványunkhoz beérkezett 
leveleket, melyekkel kapcsolatban 
segítséget nyújtottunk
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A daganatos 
megbetegedések elleni 
harc történetének egyik 
legfontosabb állomása volt, 
amikor 2000-ben a Párizsi 
Charta február 4-ét a Rák 
Világnapjává nyilvánította. 
Ezzel együtt a dokumentum 
megállapította, hogy a 
betegség legyőzéséhez, 
a megbetegedettek 
gyógyításához és 
életkörülményeinek 
javításához elengedhetetlen 
a teljes körű társadalmi 
összefogás.

„Sajnálatos tény, hogy a gyermekkori rák-

betegségek elleni küzdelemben viszonylag 

kevés szerepe lehet a megelőzésnek” — 

hangsúlyozta Balogh István, a Gyermekrák 

Alapítvány elnöke. A gyerekek nem dohá-

nyoznak, nem fogyasztanak alkoholt, így 

az életmód változtatására irányuló törek-

vések nem befolyásolják kellő mértékben 

a megbetegedések arányát. A vérképzési 

betegségek után Közép-Európában a 

második, Magyarországon viszont az 

első számú statisztikai halálnem a 

rák. Hazánkban évente több mint 

háromszáz gyermeknél diagnosz-

tizálnak rosszindulatú daganatot. 

Ráadásul a beteg gyermekek 70 
százalékát általában elveszít-

jük — mondta el az alapítvány elnöke.

A felvilágosító kampányok éppen ezért 

A küzdelem ünnepe
kiemelt fontossággal bírnak a rák elleni 

küzdelemben. A rák csak tizenöt száza-

lékban orvosi kérdés — állapítja meg a 

Párizsi Charta, a rák elleni harc 

egyik legfontosabb dokumentuma. A 

rákbetegek és különösen a gyermekkorú 

érintettek életkörülményeinek, gyógyu-

lásuk esélyének javítása a teljes társada-

lom, a politikai-, gazdasági élet szerep-

lőinek felelőssége és kötelessége.

Erre kívánja felhívni a figyelmet a Rák 
Világnapja, amelyet a charta alá-

írása óta ünnepelnek világszerte. Az 

alapszerződés több olyan megállapítást 

tett, amely a társadalmi összefogás fon-

tosságát hangsúlyozza.

A dokumentum megfogalmazása hitet 

tett az emberséges gyógykezelés, a 

minőségi rákellátás mellett. A dagana-

tos megbetegedésben szenvedőket a 

gyógyítóknak egyenrangú partnerként 

kell kezelniük, bevonva őket a kezelések 

részletkérdéseibe, hogy az érintettek-

ben csökkenteni tudják a bizonytalanság 

érzését. A Párizsi Charta hangsúlyoz-

za a kutatások fontosságát, illetve a 

gyógyítók azon felelősségét is, hogy a 

legújabb kutatási eredmények a lehető 

legrövidebb időn belül beépüljenek a 

klinikai gyakorlatba. A teljes nemzet-

közi társadalom 

feladata, hogy küzdjön a félelem, a 

megbélyegzés és a közömbösség ellen. A 

párizsi dokumentum kiemeli a tájékoz-

tatás fontosságát, hiszen egy tudatos és 

tájékozott beteg könnyebben részt tud 

venni a rá vonatkozó döntések meg-

hozatalában, illetve fokozottabban tud 

együttműködni az orvosokkal a terápia 

sikerének érdekében. További nagyon 

fontos szempont a korai felismerés, 

illetve a szervezett rákszűrések meg-

szervezése. A rákbetegek általános: 

fizikai, lelki és szociális szempontokat 

is magában foglaló jólétének, azaz élet-

minőségének javítását — tekintet nélkül 

a betegség fokára és kimenetelére, 

illetve különös hangsúllyal a fájdalom 

kezelésére a betegség minden szaka-

szában — ugyancsak az elsődleges célok 

közé helyezte.

A Gyermekrák Alapítvány fon-

tos feladatának tekinti a megelőzést. 

Gyermekek esetében kiemelten fontos 

a felvilágosítás, a helyes életmódra való 

nevelés. Ugyanakkor az alapítvány nagy 

gondot fordít arra is, hogy az állapotos 

anyákat segítse és felhívja figyelmüket 

a stressz-kerülés fontosságára, hogy a 

magzat immunrendszere megerősödhes-

sen, a gyermek szervezete ellenálljon a 

szörnyű kór támadásainak.

A Rák Világnapja kapcsán 
megállapították: a megoldáshoz 

elengedhetetlen a társadalmi 
összefogás 



2 3

Gazdag karácsonyi ajándékkal 
leptük meg a beteg gyermekeket
A budapesti Liget Színházban gyógyult, gyógyulófélben lévő, vagy jelenleg is kezelés alatt álló 
gyermekeket ajándékozott meg Alapítványunk. 

Vérnyomásmérő 
adományozás a 
Szívbeteg 
Csecsemőkért Közhasznú 
Alapítványnak
A napokban adtunk át digitális 

vérnyomásmérő készüléke-

ket a Szívbeteg Csecsemőkért 

Közhasznú Alapítványnak, 

közel háromszázezer 
forint értékben. A mikro-

komputer alapú vérnyomásmérő 

segítségével a beteg egysze-

rűen ellenőrizheti a saját maga 

egészségi állapotát, és arról 

időben informálhatja orvosát, 

vagy megteheti a szükséges lé-

péseket. Az Alapítványt mindig 

segítő szándéka vezérli, segíte-

ni a rászorulókon, betegeken. 

Most egy társalapítványon ke-

resztül segítettünk a szívbeteg 

gyermekeknek.

Adomány a kórháznak

Szinte érezni lehetett az izgalmat a gyermekseregen, mikor betódultak a színház nézőt-

erére. A meglepetéscsomagok igazán bőséges ajándékot tartalmaztak: játékokat - külön a 

fiúk és külön a lányok számára -, könyveket, elektromos fogkefét, karórát, csokoládét és 

déligyümölcsöt, amiből a megajándékozottak december 24-én az otthoni karácsonyfa 

alatt is Alapítványunkra gondolhatnak. Az ajándékcsomagokat a médiából ismert 

Dévényi Tibor („Tibi bácsi”) adta át a gyerekeknek. Adományunk nélkül 

szegényebb lett volna ezen gyermekek karácsonya, mert a betegség 

tönkreteszi anyagilag a családokat, noha mi mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy segítsünk nehéz helyzetükben. A rendszeres anyagi 

támogatás, a táplálék-kiegészítők, vitaminok, gyógyszerek térítés-

mentes átadása nélkül sajnos még rosszabb lenne a gyógyulási arány. 

Tudjuk, hogy nemcsak a kórházi kezelések, a fájdalmas beavatkozások 

gyógyíthatják a gyermekeket, hanem egy-két jó szó, egy kellemes találko-

zás, egy vidám gyermekműsor is segíthet a gyermekeknek és lelkükön keresztül ad 

erőt a betegség leküzdésében.

Az átadott szívultrahang készülék 
mellett balról jobbra: 

Dr. Mogyorósy Gábor, Dr. Illés 
Árpád, Prof. Dr. Oláh Éva, Prof. 
Dr. Kiss Csongor, Balogh István 

és Dr. Horváth Ágnes 
államtitkár

Dévényi 
Tibor 

ajándékot 
ad át. Ilyen 
kicsinek nem 

egyszerű 
a nehéz 

csomagot 
cipelni. 

2006. december 19-én az Egészségügyi 
Minisztérium miniszteri tárgyalójában adta 
át Dr. Horváth Ágnes, államtitkár asszony és 
Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke 
az 55 millió forint értékű adományt. 

Alapítványunk a közel nyolcszázmillió forint 

értékű műszerkérelem közül most a Debreceni Egyetem 

Gyermekklinikájának vásárolta meg a kért készülékeket. 

Döntésünkben komoly szerepet játszott, hogy a Gyermekklinikán 

folyik a teljes észak-alföldi régió rosszindulatú vérképzőszervi és 

daganatos betegségben szenvedő gyermekeinek gondozása, kezelése. 

Az őssejt-átültetésnél (transzplantáció) nélkülözhetetlen a sejtszeparátor. Ez 

az a műszer, amit most Dr. Illés Árpád, az immun-hematológiai részleg vezetőjének kérésére 

vásároltunk meg. Nagyban segítette a döntésünket, hogy Prof. Dr. Kiss Csongor a Haematológia-

Onkológia Osztály vezetője külön is kérte Alapítványunkat a műszer megvásárlására. Dr. 

Mogyorósy Gábor, egyetemi docens kérésére a pontos diagnózis felállításához nélkülözhetetlen 

szívultrahang készüléket adtuk át, mely a 21. század elvárasainak felel már meg. Mint az a 

sajtótájékoztatón elhangzott, az átadott műszer egy több mint tíz éves, elavult technikai 

berendezést vált fel. Az orvosok elmondták, hogy az új készülékekkel sokkal magasabb szinten 

tudják vizsgálni a betegeket, ami jelen esetben nemcsak gyermekekre vonatkozik, hiszen mind a 

két műszer felnőttek vizsgálatára is alkalmas.
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A Gyermekrák Alapítvány 

tevékenységének bővítése, illetve ennek 

tapasztalatai a 2006. év tükrében

A Gyermekrák Alapítvány egyik legfon-

tosabb célja, hogy anyagi, testi és nem 

utolsó sorban lelki támaszt nyújtson 

azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, 

akik kénytelenek voltak szembesülni a 

rosszindulatú megbetegedések alattomos 

következményeivel. Az alapítvány az el-

múlt években sok ezer beteg és szenve-

dő gyermeken segített közvetlen anyagi 

támogatással, étrend-kiegészítők meg-

vásárlásával, és támogatott sok százmillió 

forinttal intézeti műszerbeszerzéseket.

A szakmai tevékenység színvonalának 

emelése céljából 2006 januárjától orvos 

szakértő, életmód szaktanácsadó segíti az 

Alapítvány munkáját. Ennek során minden 

egyes gyermekkel és szüleikkel szemé-

lyes beszélgetést folytattunk le, melynek 

keretében – a vonatkozó orvosi doku-

mentumok megtekintése mellett, illetve 

a kezelő orvos utasításainak figyelembe 

vételével – személyre szabott életveze-

tési és életmód szaktanácsadást adunk a 

gyermekeknek.

Ez kiterjed a gyermek lelki problémáinak 

feltárására, a szülőkkel való kapcsolat 

feltérképezésére, az esetleges hiányossá-

gokra való rámutatásra és ezek korri-

gálására. Tapasztalataink szerint szinte 

minden tumoros megbetegedés hátteré-

ben valamilyen lelki tényező áll: önbiza-

lomhiány, félelem, megfelelési kényszer, 

bűntudat, a „nem vagyok elég jó” érzése, 

a szülői destruktív (romboló) kritika gya-

kori alkalmazása, a szülői türelmetlenség 

vagy időhiány, amikor nem tudnak a gyer-

mekkel eleget foglalkozni.

Sok szülő egyszerűen nem képes a gyer-

mek szemébe nézve kijelenteni, hogy 

szeretlek fiam vagy lányom. Természe-

tesen nem ez a rosszindulatú betegség 

egyedüli vagy kizárólagos kiváltó oka, 

noha ezek a tényezők is nagyértékben 

hozzájárulnak a probléma kialakulásához.

Nagyon sok gond van a gyermekek táp-

lálkozásával, folyadékfogyasztásával és a 

mozgáshiánnyal is. Sokszor látjuk, hogy 

pontosan azoknál nem végzik el a kötele-

zően előírt vizsgálatokat, akiknél már ott 

lappang a tumor és még kezdeti stádium-

ban megállítható lenne a kór. Számos 

megfigyelés és tapasztalat halmozódott 

fel az elmúlt év folyamán, amiről a kö-

vetkező hetekben egy kis „csokrot” sze-

retnénk átnyújtani Önöknek tanulságul.

Következő héten azokról a tünetekről, 

előzményekről írunk, amikre feltétlenül 

oda kell figyelni. Ez nem azt jelenti, hogy 

pánikba kell esni, hanem ki kell zárni a 

legrosszabbat mindenre kiterjedő gondos 

vizsgálatok segítségével.

Dr. Bakanek György

o r v o s ,  s z a k t a n á c s a d ó  

Orvos-szakértőnk 
tapasztalatai
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Az emberi szervezet sejtjeire káros „sza-

badgyökök” egy része külső forrásból ke-

rülhet be a szervezetbe, míg másik részük 

a szervezetben keletkezik. A szervezet 

védekező-rendszere (az immunrendszer), 

és az antioxidánsok (mint például a vita-

minok) végzik ezeknek a molekuláknak a 

lebontását.

C-vitamin a káros molekulák ellen

Ebben a lebontási folyamatban veszélyes 

köztes termékek is létrejöhetnek. A C-vi-

taminnak például szerepe van a genoto-

xikus anyagok keletkezésében, amelyek 

károsítják a DNS-t, sőt a szervezet fe-

hérjéit és zsírjait is. Az oregoni egyetem 

kutatói azonban kimutatták, hogy való-

ban keletkeznek káros köztes termékek, 

de ezek képződése csak az első lépése a 

folyamatnak. A következő lépések során 

ugyanis a C-vitamin ezeket a káros mole-

kulákat is megköti, és így kivonja őket a 

forgalomból. Ezek szerint a C-vitamin a 

tumoros sejtosztódás gátlásában is tisztá-

zódni látszik. 

A C-vitamin a legismertebb vitamin. Ez a 

szervezet működéséhez elengedhetetlen 

anyag ellenállóbbá teszi sejtjeinket a 

vírusokkal szemben, erősíti az immun-

rendszert. Nemcsak a citrusfélék tartal-

mazzák, hanem a csipkebogyó, a fekete-

ribizli, és a káposztafélék is. Egy pohár 

természetes úton savanyított káposztalé 

gazdag C-vitamin-forrás, és frissítő ital 

Vitaminokkal a rák ellen
Akár a helyes táplálkozással, vitaminfogyasztással 
is sokat tehetünk a rákos betegségek megelőzéséért. 
A daganatos megbetegedéseket okozó lekötetlen 
molekulákat ugyanis az immunrendszer és az 
antioxidánsok, például vitaminok bontják le.

is egyben. Minden piacon 

kapható, káposzta nélkül 

is. Így mellőzhetjük a töl-

tött káposztát, ami ugyan 

finom, de nem túl egész-

séges. 

E-vitaminnal a rák ellen

Más vitaminokkal is sokat tehe-

tünk a rákos betegségek megelő-

zéséért: egy másik kutatás szerint a 

sok E-vitamin felére csökkenti bizonyos 

rákfajták kialakulásának esélyét. Különö-

sen igaz ez a húgyhólyagrákra, amely a 

férfiaknál a negyedik leggyakoribb a rák 

által okozott halálok közt. 

Hogy az E-vitamin hasznos e a rák meg-

állításában, az még messze nincs bebizo-

nyítva, de vannak akik azt feltételezik, 

hogy a vitamin segíthet kivédeni az 

oxigén káros hatásait. A tanulmány alapja 

egy kérdőív adatbázisa, melyet mintegy 

ezer amerikai lakos megkérdezésével 

állítottak össze. Azok között, akik E-vita-

min fogyasztás tekintetében a lista élén 

jártak, feleannyi húgyhólyagrák-meg-

betegedés fordult elő, mint a lista végén 

tartózkodóknál. Ez a rákfajta főleg a 

férfiakra veszélyes, náluk négyszer olyan 

gyakori, mint a nőknél. 

E-vitamint könnyedén fogyaszthatunk 

mindennapi életünk során, hiszen a dió 

és az olívaolaj különösen gazdag ebben a 

vitaminfajtában. 
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Segítség 
Babettnek 
Alapítványunk úgy döntött, hogy teljesíti a nyolc éves, Non Hodgkin lymphoma megbetegedésben szenvedő M. Ba-

bett családjának kérését és karácsonyra felújítja az önkormányzattól helyreállítási kötelezettséggel kapott, igen 

rossz állapotú, lakhatatlan bérlakást. 

Vállaltuk, hogy visszaszereltetjük a villanyórát, kicseréltetjük a víznyomócsöveket, burkoljuk a vizesblokkokat, 

kicseréljük a nyílászárókat, hogy a festés után élhetővé váljon a kiutalt bérlakás. Szinte kizárt, hogy a család a se-

gítségünk nélkül fel tudta volna újítani a lakást, eleget tudott volna tenni az önkormányzat által előírt kötelezett-

ségnek. A még most is kezelés alatt álló kislány Alapítványunk segítségével közelebb került a gyógyuláshoz.
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

1 8 1 6 1 0 0 7 - 1 - 4 2
A kedvezményezett neve: GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY
Ennek kitöltése nem kötelező

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy 
külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak 
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT 
pontosan tünteti fel.

Nóra története
A 18 éves Nórát 2001. óta támogatjuk, rendszeres anyagi támogatást ka-

pott és kap, valamint a család külön kérésére egy televíziót is vásároltunk 

számára. A lány alapbetegsége: agydaganat. A kemoterápia után állapota 

sokat javult. Sajnos a kezelések, vagy éppen a sikeres műtét során Hepatits 

C vírussal fertőződött meg. A keomterápia és a vírusfertőzés következtében 

fogainak állapota rohamosan romlott, fogainak kezelését azonban egyetlen 

fogszakorvos sem vállalta, tekintettel arra, hogy egy Hepatitis C-vel fertő-

zött páciens után az egész rendelőt fertőtleníteni kell. Dr. Szendrey Gábor 

volt az egyetlen, aki mégis elvállalta. Részlet a véleményéből: „A beteg 

súlyos nyíltharapással, szétesett, lepusztult fogazattal, tragikus dentális 

állapotban került rendelésemre és ahhoz, hogy valamifajta rágóképességet 

tudjunk biztosítani, mintegy 28 koronára, implantált csapra, műtétre és 

gyökérkezelések sorára van szükség, ennek értéke teljes áron milliós tétel.” 

A család némi önerővel rendelkezik.

Alapítványunk és Dr. Szendrey Gábor főorvos célja is az, hogy segítsünk Nó-

rán, ezért támogatási szerződést írtunk alá. Alapítványunk 500 000 Ft-tal 

hozzájárul a kezelési költségekhez, a főorvos úr pedig jóval a listaár alatt 

vállalja a kezelést. A félmillió forint átutalása már megtörtént, Nóra kezelé-

se folyamatban van. 

A család nehéz anyagi helyzetére tekintettel sem a főorvos, sem pedig Ala-

pítványunk nem fogadja el a család önerejét.
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2007-ben is az összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2 x 1 

százalékáról rendelkezhet. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, 

társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. 

A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a 2004. évről szóló költség-

vetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A lezárt borítékot 

a 2006. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg 

az adóhivatalnak. Ha adójának 2 x 1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot egy 

borítékba tegye bele. 

Ha az Ön 2006. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatot 

tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot 2006. március 25-éig a munkáltatójá-

nak adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak. 

Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felületre átnyúlóan saját kezűleg írja alá!

Budapest, 2006. december

ADÓ ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL

Fő célkitűzéseink közé tartozik egy olyan gyógyító központ megvalósítása, ahol a 

diagnózis megállapításától egészen a rehabilitációig egy helyen gyógyítanák a rákos 

gyermekeket. A korszerű, 300 ágyasra tervezett kórház nyugat-európai színvonalon 

biztosítaná a Magyarországon kezelt rákos gyermekek gyógyulását.

A kórház felépítéséig komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy segít-

sünk a rászorulókon. Rendszeres anyagi támogatást biztosítunk a hozzánk fordu-

ló betegek hozzátartozóinak, gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítőket 

adunk a beteg gyermekeknek.

Több százmillió forinttal támogatjuk azon egészségügyi intézményeket, amelyek 

műszer vagy egyéb orvosi diagnosztikai eszköz megvásárlását kérik tőlünk. Egy-egy 

családnak juttatott adományunk értéke több tízezer forint havonta. Az általunk 

támogatott betegek száma napról napra változik, jelenleg 711 gyermek támogatá-

sáról gondoskodunk.

Egyetlen kérést sem utasítunk el! Alapítványunk mind a mai napig egyetlen hozzánk 

forduló rászoruló beteg kérését sem utasította vissza. Több tízmillió forint anya-

gi támogatást nyújtottunk a segítséget kérőknek. Alapítványunk politikai pártoktól 

független, azonban a politikusok pártoktól függetlenül támogatják Alapítványunk 

célkitűzéseit.
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Alapítványunk Ma-

gyarországon egyedül-

állóan az elmúlt négy 

évben 1 milliárd 300 

millió forintos támo-

gatást nyújtott az 

egészségügyi intézményeknek és a beteg 

gyermeknek, családtagjainak. Kiemelke-

dően Közhasznú Szervezet minősítésünk-

nek megfelelően 33 önkormányzattal 

írtunk alá támogatási szerződést, amely-

ben Alapítványunk átvállalja a szociá-

lisan rászoruló családok támogatását. 

Az általunk nyújtott segítség átnyúlik 

a határon túlra is, jelentős támogatást 

biztosítunk Ukrajna, Erdély, Szlovákia 

területén megbetegedett gyermekeknek 

is. Orvosi javaslatra a gyermekek Nyu-

gat-európai, vagy amerikai gyógykezelé-

sének költségeit is átvállaljuk. 


