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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.

Orvosi tanácsok

Adomány

Bence története

2. oldal

3. oldal

4-5. oldal

Dr. Bakanek György aktuális írásából kiderül, hogyan érdemes beépíteni életmódunkba a táplálék-kiegészítőket, és milyen
termékeket használjunk.

Alapítványunk elnöke a Szegedi Gyermekklinikán járt, hogy megtekintse a kórház
műszerparkját.

Eljutottunk a nagybeteg kisfiú történetének
befejezéséhez. Bence igaz meséje azt
példázza, hogyan lehet és kell megküzdeni
a szörnyű kórral, a rákkal.

Orvosi tanácsok

A helyes
életmód szerepe
az utókezelésében
Manapság az étrend-kiegészítők piaca szinte

és így tovább. Tehát téved, aki azt hiszi, hogy

áttekinthetetlenné vált. Nem csoda, hogy

bármely

nem csak a fogyasztók, hanem az egészség-

eredményt érhet el anélkül, hogy az élet-

és könnyen felszívódik. Az is fontos, hogy a

ügyi szakemberek jó része sem tudja áttekin-

módjában akár a legcsekélyebb változtatást

készítmény ára legyen arányban a hatékony-

teni a különböző termékek dzsungelét. Egy

hajlandó lenne végrehajtani. Ezért nem az

ságával (ár-érték arány).

gyógynövény-nagykereskedés raktárában ma

étrend-kiegészítő a hibás, hanem az a sze-

Vannak készítmények, amelyek rendkívül drá-

már tízezernél is többféle termék található,

mély, aki nem hajlandó magára vállalni a fe-

gának tűnnek, és ugyanakkor az ígért, vagy

és ember legyen a talpán az, aki tisztában van

lelősséget azért, hogy a megfelelő életmóddal

várt hatás elmarad. Ennek oka lehet az, hogy

vele, hogy egy adott problémára melyik ter-

megőrizze egészségét.

nem kellően lett előkészítve a szervezet a ter-

mék a legjobb. A bio- és reformélelmiszerek,

Az egészséges életmód az alapja egészségünk

mék befogadására, illetve nem biztos, hogy

ivólevek, gyógyteák, és más gyógytermékek

megőrzésének, hiszen ma már mindenki

adott problémára ez a legmegfelelőbb. Az ét-

szövevényes rendszerében történő eligazo-

egyetért abban, hogy az összes betegséget

rend-kiegészítők szedésének is, mint minden

dáshoz szeretnénk némi támpontot adni.

meg lehet előzni megfelelő életvezetéssel.

dolognak, megvannak a maga törvényszerűsé-

Az étrend-kiegészítők (táplálék-kiegészítők?)

Mindezekre a tényezőkre jellemző, hogy

gei. A legfontosabb ezek közül az, hogy hatá-

nevükben hordozzák funkciójukat: kiegészí-

önmagukban egyik sem alkalmas arra, hogy

rozzuk meg, mi egy adott termék szedésének

tenek, de nem helyettesítenek valamit. Mit

tartós egészségben éljünk – tehát sem a he-

a célja: a jó közérzet biztosítása, a fittség nö-

egészítenek ki? A helyes mentális életvezetést

lyes táplálkozás egyedül, sem a rendszeres

velése, a fogyás, az immunrendszer erősítés,

– személyiségfejlesztést, célképzést, felelős-

testmozgás, vagy étrend-kiegészítők fogyasz-

a szellemi frissesség növelése, az emésztés

ségvállalást –, a stressz megfelelő kezelését,

tása önmagában nem vezet a várt eredményre

elősegítése, és így tovább. A második lényeges

a táplálkozást, a folyadékfogyasztást, a rend-

– viszont bármelyik tényező hiánya (akár egy

dolog az, hogy készítsünk egy tervet, vonjunk

szeres testmozgást, a megfelelő regenerációt

puzzle-játék hiányzó darabkája) összedönthet

be szakembert életmódunk optimalizálásá-

egy gondosan felépített egészségtervet.

nak programjába. Ez lehet, hogy átmenetileg

Mik a jó étrend-kiegészítő ismérvei?

pluszköltséget jelent, de kezeljük ezt egész-

Mindenek előtt rendelkeznie kell forgalomba-

ségünk és jövendő életünk megjavításába

hozatali engedély vagy regisztrációs számmal,

vetett befektetésnek, mert a világon az a leg-

magyar nyelvű használati utasítással. Használ-

olcsóbb, ha mindenki azt csinálja, amihez ért.

hatósága szavatossági időn belül kell legyen.

Ne sajnáljunk tehát dietetikust, táplálkozási

(A szavatossági idő utolsó napján még nyu-

szakembert, étrend-kiegészítőkkel foglalkozó

godtan meg lehet vásárolni a terméket, mert

szakértőt, vagy személyi edzőt megfizetni

onnantól kezdve még legalább egy hónapig

azért, hogy, ha valamiért már pénzt áldozunk,

fogyasztható.) Nem hátrány, ha a termék-ta-

akkor az valóban olyan legyen, ami hatékony

pasztalatok, és visszajelzések tanúsága szerint

a kívánt célunk elérésében.

a készítmény valóban produkálja a leírásban

Következő számunkban megtudhatják, hogyan

ismertetett hatást. Célszerű, ha a termék

kell egyénileg felépíteni egy étrend-kiegészítő

gyermekek, illetve felnőttek számára is köny-

programot.

étrend-kiegészítő

fogyasztásával

nyen fogyasztható, kellemes ízű, jól oldódó
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Dr. Bakanek György

Adomány

A Szegedi Gyermekklinikán
járt Alapítványunk elnöke
A Szegedi Gyermekklinikára látogatott Balogh István, Alapítványunk elnöke. Látogatásának célja az volt, hogy megtekintse azt
a műszerparkot, amit a közeli napokban cserél le az Alapítvány, a klinika orvosainak kérésére.
A gyermeksebészeten közel negyvenéves,
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elavult műszerekkel kényszerült dolgozni az
orvosteam. Emberfeletti munkával küzdöttek
a gyermekek életéért. Füzesi Kristóf sebészprofesszor és Dr. Lőrincz Attila, gyermeksebész csak álmodni mertek arról, hogy egyszer
a XXI. század technikájával tudják gyógyítani
a beteg gyermekeket. A látogatáson az elnök
megállapította, hogy a mintegy 42 millió forintért vásárolt műszerpark a lehető legjobb
helyre kerül a Szegedi Gyermekklinikán. A
Klinika bejárásán jelen volt prof. Dr. Túri Sándor egyetemi tanár, a Klinika igazgatója, aki
ajándékba A szegedi gyermekklinika története
c. könyvet adta át Balogh Istvánnak.

1 Prof. Dr. Túri Sándor átadja a
dedikált ajándékkönyvet
2 A Klinika könyvtárában
Alapítványunk elnöke orvosok
gyűrűjében

3 A gyermeksebészet folyosóján
(balról jobbra: Dr. Király Ágnes,
adjunktus, Dr. Lőrincz Attila,
adjunktus, Dr. Tornyos Szabolcs,
főorvos, Balogh István,

Alapítványunk elnöke, prof. Dr.
Túri Sándor a Klinika igazgatója,
egyetemi tanár és prof. Dr.
Füzesi Kristóf, egyetemi tanár)
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Megtörtént

Bence gyógyulásának
VII. rész
története
09. 22.
Elkezdődött a sugárkezelés. Régen nem

Bence
tünk az onkológiára. Rövid
története az
keresgélés után megtalálegyik legmeghatóbb,
tuk K. doktort, aki megnyugtató volt, ahogy a
amellyel találkoztunk.
múltkor is. KezdésBizonyíték rá,
képpen ultrahangos
hogy a rákból meg
készülékkel megkeresték a kezelendő
lehet gyógyulni.
tumort, ami váltoCikksorozatunkban
zatlan. Jeleket rajzoltak Bence mellaz ő példáját szeretnénk
kasára, ezek alapján
minden beteg elé
végzik a besugárzást.
Keserves érzés volt. Jó
állítani, remélve, hogy
negyedórára elválasztották
hitet merítenek
tőlünk Bencét, mert a sugárveszély miatt mi nem lehettünk jelen.
belőle.
érzett feszültséggel telve érkez-

09. 15.
Ritkulnak a bejegyzéseim, mert nem történik semmi különös, minden rendben.
Bevásároltunk

táplálék-kiegészítőkből,

éljük az életünket. Csak hétköznapi problémáink vannak, mint bárki másnak, és

A kezelés ezután következett, ismét ma-

ezt nagyon élvezzük. Bence végre megint

gára kellet hagynunk a kicsinket. Két kis

angyali arccal alszik, nincs már nyoma

fémlappal kitakarták a tüdőlebenyeket a

ről utána hátulról. Bencus semmit nem ér-

gondterheltségnek, vagy keserűségnek a

tüdő védelme érdekében, és néhány perc

zett az izgalmon kívül, este kicsit érezte a

pofikáján.

alatt megtörtént a besugárzás. Előbb elöl-

nyelőcsövét.
Az egész dolog – utazással, keresgéléssel
együtt – két órát vett igénybe. Holnaptól
csak a kezelés kell, így viszonylag gyorsan
végzünk. Szerdánként a doki ultrahanggal
ellenőrzi a kezelés eredményességét.

09. 27.
Gyorsan telnek a napok, nyomjuk a sugárkezelést és a homeopátiás szereket is.
A besugárzást végző személyzet nagyon
kedves és barátságos, gyermekeket soron
kívül fogadnak, így alig kell várni. A gépet
Neptunnak hívják, régi, de megbízható
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masina benyomását kelti. Egyedül fek-

ami szerencsére fájdalommentes. Elég

A lényeg, hogy nem megyünk többet ke-

szik rajta a kicsink, de csak néhány perc

erősen köhög is, ami szintén mellékhatás.

zelésre. A sugárkeresztünk is halványodik

a kétoldali kezelés a beállításokkal együtt

A napokban voltam a Celladam központ-

szépen.

is. Közben monitoron láthatjuk és hallhat-

ban. Mivel figyelemre méltó dolgokat hal-

10. 18.

juk őt. Nekem mégis nagyon rossz, amikor

lottam egy doktornőtől úgy döntöttem,

A sugárkereszt mára teljesen eltűnt, a kö-

becsukódik az ólomajtó Bence után. Ma

hogy kipróbáljuk ezt a dolgot is. Kezdetnek

högés is megszűnt, a piros folt még látszik

hívtak minket a Debreceni Egyetemről, a

egy hathetes kúrát tartunk a sugárkezelés

egy kicsit, de semmi problémát nem okoz.

PET vizsgálattal kapcsolatban. Időpontot

után, kúpokkal és kenőccsel. Ezután me-

Családi megbeszélés után úgy döntöttünk,

még nem adtak, csak pár nyitott kérdést

gyünk egy tesztre hozzájuk.

hogy tavaszig nem jár Bence focizni. Félt-

tisztáztunk.

10. 11.

jük őt a kinti edzésektől. Azért sportolhat,

A legfontosabb az, hogy Bence teljesen

Van egy kis torokgyulladásszerű problé-

de csak iskolai szinten, mert ott teremben

jól van. Volt egy kis megfázása a na-

mánk. Egy jó nagy fehér tüsző is látható

tartják a foglalkozásokat. Két napja ad-

pokban de simán lekezeltük, lázas

Bence torkán. Erősen köhög, így edzésre

juk neki a Celladam kúpot és használjuk

nem volt. Voltunk a Tropikárium-

nem járhat. Azért aktív a kicsi. Lejár a ha-

a krémet. Már biztosnak tűnik, hogy PET

verokhoz, papírt gyűjtenek meg minden.

vizsgálatra fogunk menni Debrecenbe, va-

aludt. Boldog és kiegyensúlyo-

10. 14.

lamikor november végén. Addigra nagyjá-

zott a kis fickónk.

Ma volt az utolsó sugárkezelés. Rendben

ból letelik a Celladam kúra is.

10. 06.

lezárult a dolog de hogy milyen változást

Ez volt a negyedik blokk utolsó bent alvós

Már jelentkeznek a sugárke-

hozott, az csak hat hét múlva derül ki.

napja. Nehézkesen indult de végül problé-

zelés tünetei. Bence nagyon

Csúnyán köhögött délután a kicsi, hányt

ma mentes volt.

fáradékony, nyűgös. A mell-

is. Ez a kezelés mellékhatása. Azt mond-

kasán és a hátán jól látható a

ják, hogy a sugárzás által irritált légcső és

sugárkezelés helye: enyhe bőrpír,

nyelőcső fokozott váladékképzése okozza.

ban, és szombaton Fanni nálunk

Utószó következik...
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Postaláda
Köszönet
Bea

már

gyógyultan

Alapítványunknak.

A

küldött

levelet

éves

leányt

18

éveken át támogatta Alapítványunk. Mára
teljesen egészségesen készül az érettségire.
Sallangmentes

köszönete

jobban

mennyire

elmondja,

felgyógyulásában

a

mindennél
számított

Gyermekrák

segítsége. Sok sikert a továbbiakban is!
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neki

Alapítvány

Postaláda

Tisztelt Alapítvány!
Levelünkre válaszolva küldöm Ádám záró-

az adózás tájékán, akik már

jelentését.

azóta támogatják Önöket,

Az öt évünk idén, 2007. augusztus hó-

amióta Ádi beteg lett, a

ban telik le, nagyon reméljük, addig már

mi családunk, rokonaink,

nem jön közbe semmi, és nyugodtan fel-

ki merre dolgozik,

lélegezhetünk. Nagyon köszönöm, én és

folyamatosan fénymásoljuk

Ádám, az önök segítségét.

és osztjuk az 1%-os

Mivel Ádinak két nagy hasi műtétje is volt,

papírokat.

ezért élete végéig folyamatos diétát kell

Sajnos még mindig

betartania, ami nem kis gond ebben a

sok ember azzal sincs

világban, természetesen mindent megteszünk

tisztában nagyon, hogy

azért, hogy ez jó irányba alakuljon.

miért kell nyilatkozni,

Kívánunk a munkájukhoz sok sikert, jó

ezen a téren is

egészséget.

próbálkozunk segíteni,

Itt szeretném megemlíteni, sok embert

hogy ezek az emberek,

próbáltam az évek során meggyőzni arról,

akikben megvan a jó

hogy az Alapítványuk felé küldjék az

szándék, jó irányba

1%-ot. Elmondtam a tevékenységüket, a

tudjanak nyilatkozni.

segítségadás hatékonyságát.
Mára már olyan emberek keresnek meg így

Üdvözlettel: H-né
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Szülőktől tudjuk
Vince

Vince már most igazi
sportember, két éve jár
balettozni, egy éve rendszeresen úszik, érdekli a
triatlon. Szeptembertől
kezdi az iskolát, balett
tagozaton.

Ákos

A kiscsoportos óvodás
Ákost leginkább a fiús
játékok érdeklik, kedvence egy lábbal hajtható, gurulós traktor.
A közelmúltban kapott
egy kiskutyát.

Bálint

Bálint négy éves, imádja az állatokat, az
Állatkert
rendszeres
látogatója. Kedvence
az elefánt, a tigris és a
zsiráf. Szeret kockákból
és legóból építeni.

Krisztián

Nyolc éves, szorgalmas, nagyon jó tanuló
fiú, igazi maximalista.
Kitartó a tanulásban és
a sportban is. Szeret focizni.
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