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A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Ön

Az
adójának
gyermeknek akár

1%-a egy beteg
100% is lehet

Köszönjük, hogy segített! Ha eddig nem tette, még rendelkezhet adója egy százalékáról Alapítványunk részére. A felajánlásaiknak köszönhetően több ezer beteg gyermeknek tudunk adni rendszeres anyagi támogatást, táplálékkiegészítőket, gyógyszereket, vitaminokat. A kórházaknak az Ön segítségével olyan elengedhetetlen műszereket vásárolhatunk, amelyek jelentősen megkönnyítik gyógyító munkájukat.

A felelősség szerepe

Táplálék-kiegészítő

Bence története

2. oldal

3. oldal

4-5. oldal

Állandó szakértőnk, Dr. Bakanek György
aktuális írásából kiderül, mennyit számít
a felelősségvállalás, a fontosság érzése a
gyermekek gyógyulásában.

Bemutatjuk a kombucha és színes
gyümölcsök koncentrációjából alkotott
Kombuflavanoidot, amely nagy mértékben
segít felgyorsítani a gyógyulás folyamatát.

A nagybeteg kisfiú gyógyulásának története
fordulóponthoz érkezett, a kór látható jelei
elviselésének nehézségéiről szól sorozatunk
aktuális epizódja.

Orvosi tanácsok

A felelősség
szerepe

Ha az emberek azt a szót hallják, hogy fe-

A felelősség vállalása nem mindig esik egybe

lelősség, akkor valami megmagyarázhatat-

az életkor által elvárt viselkedéssel. Nagyon

lan borzongás fut rajtuk végig és úgy fél-

sok olyan gyermeket ismerek, akik akár már

nek ettől a szótól, mint ördög a tömjén-

12 évesen is képesek a felelősség vállalásá-

füsttől, pedig ez véleményem szerint egy

ra, viszont rengeteg a gyermeklelkű felnőtt.

egyszerű értelmezési zavar következmé-

Az ember akkor válik felnőtté, amikor képes

nye: keveredik ugyanis a kötelezettség szó-

felelősséget vállalni önmagáért, a körülötte

rosszabb döntés az, ha nem tudunk dönteni.

val, ami nem ugyanaz, mint a felelősség. A

élőkért, a gyermekeiért és a többi ember-

Nem szabad félni az esetleges kudarcoktól

társadalmi együttélés során az embereknek

társáért. Ha a gyermekeket megtanítanák

vagy visszautasításoktól, ugyanis nemet

bizonyos vitán felüli kötelezettségeik van-

arra, hogy minden, ami az életben történik,

mondani csak a kezdetben nehéz. Nem sza-

nak, melyeket muszáj teljesíteni, akár tet-

az tőlük függ, az ő döntésük, akkor nem

bad egész életünkön át a nyakunkban cipel-

szik, akár nem. A felelősség viszont az irá-

szoknának hozzá ahhoz, hogy másoktól vár-

ni a mindenkinek történő megfelelés, illetve

nyítás szabadságát jelenti, vagyis én irányí-

ják el az életüket döntően befolyásoló dön-

a nemet mondani képtelenség kényszerét.

tok, tőlem függ, azaz az én felelősségem.

tések meghozatalát. Sokkal kényelmesebb

Ha megtanuljuk vállalni a felelősséget ön-

Így már mindjárt más megvilágításba he-

másra hárítani a felelősséget, mint szembe-

magunkért, akkor az egészségünkért is tu-

lyezhető ez a szó.

nézni döntéseink következményével. A leg-

dunk felelősséget vállalni. Ebben az esetben
nem azért járunk orvoshoz, illetve vesszük
igénybe az egészségügyi intézményrendszert, mert rájuk akarjuk testálni a felelősséget. Inkább azért, mert szűrővizsgálatokra megyünk, és a szakemberektől kapott
tanácsok segítségével magunk vesszük kezünkbe sorsunk irányítását és egészségünk
karbantartását. A betegségek túlnyomó
többsége ugyanis életmódfüggő, magyarán
tőlünk függ az, hogy egészségesek maradunk-e, vagy megbetegszünk. Az egészséges
életmód alappillérei a következők: kellő
önismeret, önbecsülés, hosszú távú életcél,
felelősségvállalás, pozitív lelki beállítottság
(megbocsátás, alázat), egészséges táplálkozás, megfelelő folyadékfogyasztás, egészséges alvás, regeneráció, rendszeres testmozgás és egyénre szabott étrend-kiegészítés.
Az egészséges életmód összetevőinek egy

A felelősség nem azonos a kötelezettséggel,
életünk alakulása a döntéseinktől függ:
ha megtanuljuk vállalni a felelősséget
önmagunkért és másokért, akkor saját és
környezetünk egészségére is tudunk figyelni
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részével már az előzőekben foglalkoztunk,
a következő részben a táplálkozásról ejtünk
néhány szót.

Táplálék-kiegészítő

Kombuflavonoid
A színes gyümölcsök gyógyító ereje
Az

egészség

lója, Nobel-díjas tudós bebizonyította, hogy

előállított anyagokat tartalmazza a szintén

a

a flavonoidok növelik a C-vitamin felvételt a

fontos mikro- és makroelemek, valamint a

szabadgyökök.

májban, a vesében és a mellékvesében. Ha

vitaminok (elsősorban B-vitaminok) mellett.

Semlegesítésük,

felborul az egyensúly, és szabadgyökök hal-

Mivel bio-fermentációval készül, így a szer-

megkötésük csak

mozódnak fel a sejtekben, oxidatív stressz

vezet számára káros, mérgező mellékter-

nagy mennyiségű,

éri a szervezetet. Ez vezet a rákhoz, a ko-

mékeket nem tartalmaz, sőt összetétele az

hatékony, termé-

rai öregedéshez, a gyulladásokhoz és a neu-

élő szervezetek számára megfelelő arányú. A

szetes antioxidán-

rodegeneratív rendellenességekhez (Parkin-

termékben található gyümölcsök összetétele

sok

segítségével

son- és Alzheimer-kór). A flavonoidok haté-

hasonló anyagokból épül fel, mint a kombu-

lehetséges. Csak

kony segítséget nyújtanak az antioxidáns vi-

cha, de arányaik természetesen mások.

olyan antioxidán-

taminoknak és enzimeknek a szabadgyökök

Kellemes aromájuk mellett számos polife-

sokat szabad alkalmazni, amelyek munkájuk

elleni védelmi rendszer kiépítésében.

nolt, színanyagot tartalmaznak. A kombu-

elvégzését követően nem válnak önmaguk is

A szabadgyökök semlegesítésére, kizárására

cha-koncentrátum alacsony pH-ja kedvez

támadó szabadgyökökké.

természetes, biológiai eredetű, tartósítószer-

a flavonoidoknak, amelyek ebben a környe-

A szabadgyökök által támadott terület az

től mentes terméket kell előállítani, mely a

zetben megőrzik hosszú távú, természete-

emberi szervezetben az agy, a tüdő- és lég-

fogyasztó szempontjából viszonylag stabil,

sen élénk, mélyvörös színüket. A flavonoid

zési rendszer, a szív- és keringési rendszer, a

és a hatóanyag csökkenése nélkül tárolható.

termékeknél alapvető tesztelési szempont,

máj, az ízületek, a hasnyálmirigy, a vesék, a

A gyártónak ez komoly kihívás, hiszen min-

hogy a gyógyító színek harsány erejét tük-

bélcsatorna, a spermiumképződés, valamint

den élő anyag pillanatról pillanatra változik,

rözzék a készítmények. Csak az élénk szín

az általános keringési rendszer, ahol károso-

„öregszik”, s ez nem válik a tartós minőség

megtartása mellett garantálja minden fla-

dásokat, rákos elváltozásokat okozhatnak.

javára. A biológiai értékek, a hatóanyagok

vonoid készítmény a hosszú távú természe-

Az egészség megőrzése szempontjából leg-

védelme érdekében fejlesztették ki a Kombu-

tes antioxidáns hatást.

fontosabb feladat ezen szabadgyökök sem-

flavonoid készítményt, mely meghatározott

legesítése, megkötése.

eltarthatósági időn belül biztosítja a kombu-

Flavonoidok — a szabadgyökök ellenfelei

cha koncentrátum és a gyümölcsök kedvező,

Jelenleg több mint négyezerféle flavonoidot

egészségmegőrző, megújító tulajdonságait.

ismerünk, de a hozzájuk kapcsolódó cukor-

A kombucha alapja a teafőzet, amelyen ér-

molekulák minősége és mennyisége tovább

lelődik maga a gomba, így számos frissítő,

növelhető. A flavonoidok elsősorban a gyü-

immunrendszert erősítő komponenst tartal-

mölcs héjában — esetenként a színes hús szö-

maz, készítése során a gombák és a bakté-

veteiben is —, valamint a szárban, kocsányban

riumok szimbiózisának eredményeképpen

és a magban találhatók. A flavonoidok vízben

cukrot, tápanyaguk segítségével pedig szá-

oldódó növényi festékanyagok, és az ételek

mos élettanilag fontos szerves savat, nitro-

széles körében megtalálhatóak. Például a cit-

gén-tartalmú vegyületet (aminosavakat, fe-

rusfélékben, a kék áfonyában, az almában, a

hérjéket, polipeptideket), vitaminokat, en-

szójatermékekben, a borban és a teában.

zimeket hoznak létre. A kombucha tehát az

Dr. Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin feltalá-

említett esszenciális és természetes úton

lyesebb

legveszé-

ellenségei

(J.I.)

A felhasznált gyümölcskoncentrátumok:
fekete szeder
kék áfonya
meggy
fekete ribizli
kökény
fanyarka
bodza
csipkebogyó
szőlőhéj kivonat
A gyümölcsök gazdag bioanyagtartalma
mellett a kombucha oxidációt,
mikrobiológiai romlást gátló hatása
miatt (magas ecet-, tejsav-koncentráció,
alacsony pH-érték) a flavonoidok
stabilitása nő, a termék hosszabb ideig,
hatóanyag-csökkenés nélkül tárolható.
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Megtörtént

Bence gyógyulásának
IV. rész
története
Bence

története az egyik

05. 10.

legmeghatóbb, amellyel

Az első kezelési blokk utolsó napja. A branül beszúrása simán ment, és a vérvétel
is. A doki bácsink szerint már egyáltalán

találkoztunk. Bizonyíték rá,

nincsenek tapintható nyirokcsomóink, más

hogy a rákból meg lehet gyógyulni.

panaszunk se. Megkaptuk a két ampulla

regenerálódik. Lassan
kezdi visszanyerni a
régi aktivitását. Ma
több mint egy órát
fociztunk

Cikksorozatunkban

„anyagot” és a hidrálást. A vérképünk már
romlott, de még elfogadható:

Bence szépen tisztul,

Már csak kicsit za-

az ő példáját szeretnénk minden

WBC (Fehérvérsejt): 2,3

varja a kopaszság,
jól áll neki a kalóz-

beteg elé állítani, remélve,

NE (granuló): 0,7

hogy hitet merítenek

HGB (hemoglobin): 123
Trombocita: 185

lent.

kendő. Vasárnap este
kínai vacsorát hoztam

belőle.

Hosszú nap volt, nyolc óra körül értünk

a homeopá-

haza. Bence haja már annyira hullott,

tiás szereket kapja,

hogy elővettük a nullásgépet, és levágtuk

ehhez már nem kell éjszaka felkelni, és

a maradékot. Kopaszon is gyönyörű a kis

járunk Katihoz energiáért. Határozottan

fickó. Azért megviselt minket a kopasz-

fáradtabb és nyűgösebb a kicsi, mint szo-

ság. Mostantól egyértelműen látszik rajta,

kott. A szájában sebesedés indult el, ecse-

hogy nagybeteg. Igyekszik lazán kezelni a

teléssel, öblögetéssel kezeljük. Farkasét-

dolgot, de látni rajta, hogy elszomorítja

vággyal eszik. Részben ezért, részben a

neki, hogy jól bírja a diétát a jövő héten.

a kopaszság, nehéz időket él szegénykém.

gyógyszerek vízvisszatartó hatása miatt

A mobilját is lecserélte, nagyon boldog.

Dacosan.

nagyon kitelt. Nagy a pocakja és tokáso-

05. 24.

05. 11. — 05. 16.

dik. Ezzel együtt is gyönyörű, nem tűnik

A második kezelést nem indították el,

A kezelés utáni szünet első fele. Már nem

betegnek. Voltunk a Közlekedési Múzeum-

mert a granulocita-számunk alacsony.

kell tartani az alkalizáló diétát, csak az

ban is, nagyon igényli a programokat.

Reggel pedig már bevettük a szteroidot,

egészséges étkezésre kell koncentrálni.

05. 17.

a branült is megkapta a kicsi. Kora dél-

Reggelenként hoztam a piacról friss zöld-

Ma volt a szünet alatti kontrollvizsgálat.

után, amikor kész lett a vérkép, közölték,

séget, gyümölcsöt. Bence boldogan ropog-

Minden rendben, tapintható csomók nin-

hogy egy hét halasztás biztosan kell. Csa-

tatta a finomságokat. A szünet alatt csak

csenek, a vérkép szinte változatlan (kicsit

lódottak vagyunk, de próbáljuk a jó olda-

javult). Panaszmentesek vagyunk. Láttuk

lát nézni a dolognak.

azt a két röntgenfelvételt, ami a kezelés

A héten voltunk a Hadtörténeti Múzeum-

első napján készült. Szerintünk már nyo-

ban, több alkalommal focizni (óvatosan),

ma sincs rajta a korábbi felvételen látha-

az Ázsia Centerben és Katinál is. Szomba-

tó kóros dolgoknak.

ton Magdi mamánál ebédeltünk. Vasárnap

05. 18. — 05. 23.

ott kertészkedtünk.

Folytattuk a pihenést. Végre az idő is szép!

05. 31.

Voltunk a Mezőgazdasági Múzeumban.

Kiváló a vérképünk, elindult a második
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kezelési blokk. Hosszú, fárasztó napot
töltöttünk a kórházban, de reményteli
hangulatban jöttünk haza. Tapintható csomóink nincsenek továbbra sem. Holnaptól
Bence az egyszerű Flavin helyett Cyto Flavint kap a kezelések alatt. Ez tartalmaz
a flavonoidok mellett liofilizált búzacsíra,
brokkolicsíra és lucernacsíra összetevőket
is. Ma egy fiú meghalt a korházban. Ez
persze nagyon lelombozott minket. Pánikszerűen tájékozódtunk, szerencsére megtudtuk, hogy neki teljesen más betegsége
volt. Holnap szabadnapunk van, kell is a
kikapcsolódás.

06. 02. — 06. 05.
Tegnap lemondtuk Katinál a heti időpontjainkat, mert Bencének ez volt a kívánsága. Fáradt, nyűgös és kivan idegileg. Úgy
érzi, csak nyűg a nyakunkon, terhes neki
az egész gyógykezelés. A mai napunk is

A tűzoltóktól egy leragasztott cipős doboz-

Flavin eredménye. Panaszmentesek va-

problémás volt, mert a hétfőn beszúrt

ban kaptunk egy szép kis összeget. Az egész

gyunk. Megnagyobbodott nyirokcsomó már

branülből ma nem jött a vér. Másikat kel-

tűzőrség dobta össze. Egyszerűen vágtak

lassan egy hónapja nem tapintható Bence

lett szúrni. Léna doktor néni vizsgálta, és

egy rést az összeragasztott doboz tetején

testén. Holnaptól hat szabadnapunk van.

minden rendben, bár a torka kicsit piros.

és mindenki annyit dobott bele amennyit

06. 08.-06. 13.

Találkoztunk ma M. doktornővel, barát-

gondolt. Nagyon jól jött a pénz és a gesztus

A hat szabadnap gond nélkül telt, hibátlan

ságosnak tűnt. A kórházban teltház van,

még jobban esett. Váltásnál kaptam meg a

a hangulatunk. Nyomtuk a szteroidokat

nekünk nem jutott ágy, a váróban kaptuk

dobozt, nagyon zavarban voltam, sohasem

és a homeopátiás szereket, jártunk Kati-

a kezelést. Bence kissé depressziós, gyak-

hittem, hogy ilyen helyzetbe kerülhetek.

hoz. Gyógyultunk. Kapcsolatba kerültünk

ran kirázza a hideg, különben jól van. Ez

Az egész családot feldobta a dolog.

a Gyermekrák Alapítvánnyal, hatalmas se-

volt az első alkalom, hogy nem hárman

06. 07.

gítség nekünk, hogy értékes táplálékkie-

voltunk a kórházban. Megbeszéltük, hogy

Frissen, kipihenten kezdtük a napot, na-

gészítőket kapunk tőlük térítésmentesen.

felesleges a teljes létszám. Ma Adrienn

gyon jó a vérképünk. Szerintünk ez a Cyto

Folytatása következik...

maradt itthon (ment dolgozni), holnap én
fogok lógni a kórházból. Negyedikén már
nincs depresszió, simán mentek a dolgok.
Ma este Bence kijelentette: „arany életem van”. Holnap szabadnapunk van. A
kórházba menet a kocsiból szinte mindig
látjuk Bence iskolatársait a suli udvarán.
Szegény Bence csak sóvárogva nézheti
őket, utána percekig hallgat. Minden alkalommal elmondom neki, hogy nemsokára ő
is ott fog hancúrozni közöttük, és érzem,
hogy ebben hisz az én kicsim is.
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Postaláda
A jobb olvashatóság érdekében a nekünk küldött, kézzel írott leveleket
nyomtatott formában is közöljük

Tisztelt Alapítvány!
Kérésükre mellékelten megküldöm kisfiam, R. Patrik támogatásához a fontosabb zárójelentéseket. Kisfiam 2002.
februárjában került Szegedre, majd 2002. 12. 06-án őssejt-transzplantációja volt. Mivel a kemoterápiától nem
gyógyult meg, ezért egy új ellenanyaggal történő kezelést
kapott, melyet Ő kapott először Magyarországon, 4 évesként. A miskolci kezelés után (transzplantáció) 2003. 06.
hóban kaptuk az utolsó kezelést. Jelenleg immunerősítésen veszünk részt havonta, mivel 2003 októbere óta folyamatosan beteg. Állandó hurut és tüdőgyulladás miatt 3—4
hetente antibiotikumot szedett 3 évig. Az immunglobulint
2006. augusztus hó óta kapja, jelenleg is.
Az Önök által biztosított étrendkiegészítők és vitaminok
nagyon jó hatással vannak.
Olyan erős lett a kis szervezete, hogy az elmúlt 6—8 hónapban egyszer volt beteg. A nagyobb testvér betegségét
sem kapta el.
Jelenleg első osztályba jár, sajnos ismételnünk kellett az első
évet, mivel diszlexiás tünetei voltak. Jelenleg sajátos nevelési igény megállapításra került, de a rengeteg tanulás, lemaradás pótlása mellett a tanév kezdetén beiratkozott karatéra,
amiből 10 kyu-ra már levizsgázott, valamint hetente egyszer
kettő órás kerámia szakkörös. B. Bence szüleitől kaptunk az
Alapítvány újságjából és mi is mellékelünk egy fényképet.
Támogatásukért sok köszönettel

R-né Ágnes
M.
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Postaláda
Rajzban mondja el
Viki rajzaival köszöni meg Alapítványunk segítségét. A 16 éves lány
felépülését jelentősen elősegítették
a tőlünk kapott táplálék-kiegészítők
és vitaminok valamint az anyagi támogatás. Korábbi számunkban közölt
riportban Viki elárulta, hogy egy-két
különleges rajzon dolgozik, amelyeket
nekünk készít. Elkészültek. Gratulálunk
a manga stílusú alkotásokhoz!
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Szülőktől tudjuk
Amira

A mozgékony, mosolygós, ötéves kislány imád
óvodába járni és nagyon
szereti az állatokat. Kedvencei a lovak, húsvétkor
az Állatkertbe látogattak, a pónikhoz kétszer is visszamentek
simogatni.

Titanilla

A Non-hodgkin lymphomából gyógyult Titanilla 19 éves, egy kéttannyelvű
gimnáziumba
jár, ahol angol és német
nyelven tanul. Szabadidejében szívesen táncol, leginkább a salsa
érdekli. Egyetemre vagy
főiskolára készül.

Dávid

A 13 éves fiú versenyszerűen
íjászkodik.
Hamarosan lehetősége
lesz egy igazi, történelmi íjjal lőni a sümegi
várban. Tanulmányi eredményei folyamatosan javulnak. Van egy kutyája,
de szereti a hörcsögöket és a teknősöket is.

Ákos

A vérképzőszervi betegségből gyógyult fiúnak
mindene a motor. A képen látható az édesapjáé
volt, most alakították át.
Ákos 15 éves, kitűnő tanuló, gimnáziumban fog
továbbtanulni, onkológus
szeretne lenni.
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