SZAKMAI RENDEZVÉNY

A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Világgazdaság XX. Egészségügyi Konferencia

Óriási médiaérdeklõdés kísérte az új Kormány egészségügyi programjának bemutatását
Alapítványunk is részt vett a 2010. június 10-én a Hilton Budapest szállodában megrendezésre került Világgazdaság XX.
Egészségügyi Konferenciáján, melynek témája az új kormány egészségügyi programja volt.
Nógrádi Tóth Erzsébet, a Világgazdaság
A kórházakra vonatkozó, július elsejétõl egyöntetûen gratuláltak az Alapítvány edszakújságírója a konferencia bevezetõjé- érvényes minimumfeltételekrõl szóló ren- dig elért sikereihez.
ben elmondta: a XX. jubidelet kapcsán azt mondta,
Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyeleumi egészségügyi konfefelfüggesztik a kórházak tem rektora, az Egyetemi Klinikák Szövetrencia résztvevõi konkrémûködõképességének fel- sége nevében többek között azt mondta,
tumokat szeretnének haltételeit veszélyeztetõ része- optimistán tekint az új minisztériumi
lani az új kormány egészit, de a pontos „hogyan- struktúra elé, amelyben egy minisztériségügyi programjáról.
továbbról” a szakmával kí- um alá kerül az oktatás és az egészségAz egészségügy terén
vánnak egyeztetni.
ügy.
az új kormánynak nem
Az EBF-fel kapcsolatRácz Jenõ, a Veszprém megyei kórház
kevesebbet kell megoldaban elmondta, a felügye- fõigazgatója, a Magyar Kórházszövetség
nia, mint a 650 milliárd
letet szeptemberi hatály- elnöke a kórházi minimumfeltételekrõl
forintos hiánnyal küszlyal szüntetnék meg, szóló rendelet kapcsán azt a véleményét
ködõ ágazat szerkezeti és
egyúttal kiemelte, fontos- fogalmazta meg, hogy a rendeletet felfügfinanszírozási gondjait,
nak tartják a betegjogo- geszteni nem kell, csak annak szankcióit.
ismét vonzóvá tenni az
kat, amely „intézmény” Szerinte erõsíteni kell az egészségturizorvosi és a nõvéri pályát,
nem fog teljesen eltûnni a must, hiszen az egészségügy a gazdaság
s visszanyerni a betegek
jövõben. Õsszel térnek húzóágazata is lehet, amely nem csak „elgyógyításba vetett hitét.
vissza a témára – mondta
A kasszák költésével
Szócska Miklós.
kapcsolatos adatok öt év- Nógrádi Tóth Erzsébet a Világgazdaság
Az Orbán Viktor miegészségügyi szakújságírója,
re visszamenõleg már
niszterelnök által bejelena
konferencia
házigazdája
publikusak az Egészségtett
15
százalékos
ügyi Minisztérium honbértömegcsökkentés nem
lapján. Tudja meg mindenki, mi zajlott érinti az egészségügyet, illetve a tárca alá
korábban az egészségügyben.
tartozó országos intézeteket.
Az egészségügy kihívása bizony diSzócska Miklós a konferencia hallgatólemma elé állította a kabinetet és a szak- ságának azt mondta, vége a „stílusbeli
tárcákat. Mostantól a szaktárcánál az em- ütéseknek, veréseknek”, nyílt kártyákkal
ber lesz a középpontban – mondta Jávor kívánnak játszani, továbbá markáns állaAndrás a Nemzeti Erõforrás Minisztériu- mi felelõsségvállalást ígért.
mának közigazgatási államtitkára. A sikeA konferencián kiemelték a civil szerres átalakítás egyik feltétele a hatékonyság vezetek szerepét az egészségügyben. Az
növelésbõl származó megtakarítások és elõadók és a résztvevõk egyhangúan
visszaforgatások. Most az állapot stabili- megállapították, hogy a civilek segítsége a
Szócska Miklós, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
egészségügyi államtitkára
zálása kell, hogy következzen, a helyreál- betegeknek és az egészségügyi intézmélítás ezután jön. Mély depresszió jellemzi nyeknek nélkülözhetetlen és óriási segítaz egészségügyet, összeomlás határán az ség. Külön felszólalt prof. dr. Simon Ta- vesz” a költségvetésbõl, hanem bevételt is
ellátórendszer, fogynak az emberi erõfor- más, aki a rákos megbetegedés szomorú hoz a büdzsének.
rások, zsákutcák domináltak a kiútkere- statisztikáját ismertette a résztvevõkkel.
Rácz Jenõ úgy vélte, az egészségügy
sésben – emelte ki.
Megemlítette, hogy szükség van a rákos meggyógyítása sokba fog kerülni, és fájA jelenlegi forrásokból még a 2006-os szervezetek összefogására, a betegek ha- dalmas lesz.
rendszert sem lehet biztosítani, ebben az tékonyabb tájékoztatására, úgy a prevenA konferencián Szócska Miklós államellátási struktúrában, ekkora igénybevé- ció, mint a kezelés illetve a szupportív te- titkár és Csiba Gábor, a Borsod-Abaújtel mellett. A mai ellátórendszert az állam- rápia területén. Az elõadás szünetében le- Zemplén Megyei Kórház fõigazgatójának
titkár szerint fragmentálódott ellátások, hetõség volt újabb kapcsolatteremtésekre javaslatára gyûjtést rendeztek, melybõl
egymást kioltó stratégiák, EU-források és beszélgetésekre. A szakma kiemelkedõ 362.000 Ft befolyt összeget a Borsod-Abarossz hasznosulása, romló ellátási minõ- képviselõi köszönettel és elismeréssel új-Zemplén Megyei Kórház árvízkárosult
ség jellemzi. A szereplõk nem hozzák azt nyugtázták a Gyermekrák Alapítvány Ki- dolgozóinak megsegítésére ajánlották fel.
a teljesítményt, ami elvárható lenne. Em- emelkedõen Közhasznú Szervezet eddig
Forrás: Világgazdaság,
beri erõforrási krízis is tapasztalható (ki- nyújtott egyedülálló támogatását és szinte
Heti Válasz, GYA
öregedõ orvosok, perspektíva hiánya), a
migráció szintén súlyos teher, 96 százaléka a végzõs orvosoknak nem motivált.
Szócska Miklós, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium egészségügyi államtitkárának újságírók kérdéseire adott válaszaiból
kitûnt, hogy a rezidensrendelet sokat kifogásolt úgynevezett röghöz kötési passzusát valószínûleg felfüggesztik, és egyfajta
ösztönzõrendszert kívánnak bevezetni,
hogy a fiatal orvosoknak, rezidenseknek
megérje Magyarországon maradni. Úgy
fogalmazott: a rezidensekkel baráti egyetértésben tárgyalnak.
A konferencián közel 400 fõ vett rész
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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Semmelweis-napon kitüntették
a Gyermekrák Alapítvány elnökét
Az orvostársadalom legjelentõsebb ünnepén, a Semmelweis-napon adták át Balogh Istvánnak, a Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet elnökének a Kórházért Emlékplakettet, mely a hazai egészségügy egyik legnagyobb kitüntetése. Az eseményen megjelent Pintér László, a Zala Megyei Közgyûlés elnökhelyettese, részt vettek a kórház kitüntetett orvosai, egészségügyi dolgozói, a média és a társadalmi élet számos szereplõje.

A Zala Megyei Kórház Emlékplakettjét dr. Csidei Irén fõigazgató asszony adja á
A nagy elõdök emléke elõtt tisztelegve
az ünnepségen hangsúlyozták, hogy az
Alapítvány kiemelkedõ támogatásának
köszönhetõen jelentõsen javult a beteg
gyermekek ellátási lehetõsége. Az elmúlt
két év során 118 millió forint értékben vásárolta meg az Alapítvány a XXI. század
elvárásainak megfelelõ, a legmodernebb
technikát képviselõ orvostechnikai készülékeket, amelyeket a kórház illetve a
kórházat üzemeltetõ önkormányzat ön-

Pintér László, a Zala Megyei Közgyûlés elnökhelyettesének gratulációját fogadja
az alapítvány elnöke

erõbõl nem tudott volna beszerezni. Az
adományozás a személyi jövedelemadó
1%-os felajánlásokból befolyt összegbõl
valósulhatott meg.
Az Alapítvány elnökének nem ez volt
az elsõ jelentõs kitüntetése, amit a régióban kapott: 2009 decemberében Zala Megye Fejlesztéséért díjat vett át a Zala Megyei Közgyûlés Képviselõ Testületétõl. A
hazánkban és a határainkon túl is elismert szervezet jelenleg 767 regisztrált

gyermeket támogat, akik rendszeres
anyagi támogatást kapnak, és térítésmentesen jutnak hozzá a szupportív terápiához (helyreállító kezelés) nélkülözhetetlen gyógyszerekhez, vitaminokhoz, táplálék-kiegészítõ készítményekhez.
Az Alapítvány munkáját dicséri, hogy
53 fõvárosi és vidéki önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodást és támogatja a határainkon túl megbetegedett
rákos, magyar gyermekeket is.

Az ünnepélyes díjátadást elõadómûvészek tették még színesebbé. Képünkön elõterében dr. Csidei Irén fõigazgató, Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke
és Pintér László, a Zala Megyei Közgyûlés elnökhelyettese.
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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

ORVOSI TANÁCSOK

A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A gyógyító segítsége nélkülözhetetlen

Fontos a helyes táplálkozás
Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata

Versenyzõk, szülõk és a szervezõk a felkészülésen

Felkészülés a 2010-es Onko-Olimpiára
A rákos megbetegedésbõl gyógyuló gyermekek számára kétévente rendezik meg Varsóban az Onko-Olimpiai Játékokat. Idén
július 16-17-18-án kerül sor a versenyre, ahol öt ország, 17 csapata vesz részt. Rajthoz áll a Játékoknak otthont adó Lengyelország, továbbá Magyarország, Szlovákia, Litvánia, Törökország csapata. A 6 és 18 év közötti, daganatos vagy leukémiás megbetegedésbõl gyógyult gyermekek négy korcsoportban, atlétika (ezen belül futás, távolugrás, súlylökés, labdadobás), labdarúgás, úszás és asztalitenisz sportágakban mérhetik össze erejüket, kitartásukat.
A gyermekek felkészítését, a formaruhákat, valamint a kísérõkkel együtt történõ
utazás költségeit az idei évben is a Gyermekrák Alapítvány vállalta magára. A Malév Zrt.
kedvezményes árú repülõjegyek biztosításával járult hozzá a magyar csapat utazásához.
A két évvel ezelõtti erõs nemzetközi mezõnyben elsöprõ magyar siker született:
sportolóinknak 16 érmet sikerült szerezniük
(6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérem).
Az idei évben megerõsített csapattal készülünk a viadalra. Vincze Ottó, hazánk kiváló labdarúgója, aki egyben a családi futball
nagykövete is, vállalta a labdarúgó csapat

edzését és felkészítését. Mint a csapat szövetségi kapitánya részt vesz az OnkoOlimpián is, és megpróbálja a lelkes csapatot
gyõzelemre vinni.
A felkészülésben nagyon fontos a gyerekek egészségügyi állapotának felmérése is,
melyhez a Sportkórház (Országos Sportegészségügyi Intézet) biztosítja a hátteret.
Az utazás elõtti utolsó ellenõrzésre az olimpiai kerettagok számára kialakított „Olimpiai Rendelõben” kerül sor július 15-én csütörtökön 11 órakor, ahová Czene Attila Sportért
Felelõs Államtitkár úr is ellátogat.
A sportolókat szakképzett sportorvos dr.
Bakanek György is elkíséri, aki a gyerekek

egészségügyi állapotát évek óta nyomon követi az Alapítványnál és az Onko-Olimpiára
történõ felkészítésüket is segítette.
Az Onko-Olimpai Játékokon részt vevõ
versenyzõk legfontosabb üzenete a daganatos betegséggel jelenleg is küzdõ sorstársaiknak: a betegséggel szembeni küzdelmet soha nem szabad feladni, van kiút, lehet gyõzni a gyilkos kór felett. Bízunk a gyermekekben, a magyar csapat erejében és kitartásában. Egy ország szurkol a kis csapat sikereiért. A több száz kórházban fekvõ, a betegséggel most küzdõ gyermeknek és családjának égetõ szüksége van az üzenetre: a rákból van gyógyulás!

A Gyermekrák Alapítvány egyik legfontosabb 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 elmúlt
években sok ezer beteg és szenvedõ gyermeken segített közvetlen anyagi támogatással, étrendkiegészítõk megvásárlásával és támogatott sok százmillió forinttal intézeti mûszer beszerzéseket.
A szakmai tevékenység színvonalának emelése céljából 2006 januárjától orvos szakértõ, életmód
szaktanácsadó segíti az alapítvány munkáját, cikk-sorozatával segítséget kívánunk nyújtani olvasóinknak.

A táplálkozás szerepe az onkológiai betegek
ellátásában II.
(Folytatás)
konyhatechnológia szerves része kell legyen az a törekvés, hogy az ételeket a lehetõ legkevésbé feldolgozott állapotban tálaljuk. Az étrendbe minél több salátát, párolt
zöldséget, fõzeléket és nyers gyümölcsöt vigyünk be. Nem muszáj mindennap húst enni, hetente akár három-négy húsmentes napot is tarthatunk, amikor fõzeléket, tésztát, zöldségféléket
és gabonát adhatunk a gyermeknek. Gabona alatt értjük a reggelire vagy vacsorára adott müzlit, gabonapelyheket, a hozzájuk kevert búzacsíraõrleményt, a barnarizst, a vadrizst vagy indiánrizst, a kölest, a hajdinát, a bulgurt, a kukoricadarát és a
többi hasznos gabonafélét, amelyeknek ma már komoly szakirodalma van. Elkészítési módjuk sem boszorkányos, hasonlóképpen kell õket elkészíteni, mint a többi köretet. A gabonák
fogyasztása azért is hasznosabb, mint a hagyományos köreteké – nokedli, tarhonya, burgonya, fehérkenyér, fehérrizs – mert
rendkívül nagy energiát adnak, nem hízlalnak és nem mellékesen elfogyasztásuk lúgosítja a bélrendszert és ezáltal a vér pHját is (az általunk fogyasztott ételek többsége a vér 7,2-es normál pH-ját rendszerint savas irányba tolja el, és ebben a közegben a tumorsejtek jobban szaporodnak). A savasodás számos
tünet és panasz alapja a rossz közérzettõl, levertségtõl át a különbözõ bélproblémákon keresztül egészen az immunrendszer
legyengüléséig. Ez ellen részben a lúgos vegyhatást elõidézõ
ételekkel, részben pedig bázikus anyagokat tartalmazó étrendkiegészítõk rendszeres fogyasztásával védekezhetünk (ilyen pl.
a patikákban és gyógynövényboltokban kapható Basica nevû
étrend-kiegészítõ).

A

A táplálkozás, folyadékfogyasztás
és az étrend-kiegészítõk szerepe az onkológiai
betegek utókezelésében I.
Orvosi vizsgálatra várva a Országos Sportegészségügyi Intézet olimpiai
rendelõjében
A varsói Onko-Olimpia elõtti edzésen 9 fõ a 12 versenyzõbõl Vincze Ottó labdarúgóval

A focicsapat edzés közben
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Stratégiai megbeszélés Czene Attila Sportért Felelõs Államtitkárral és Vincze
Ottó labdarúgóval, a Gyermekrák Alapítvány csapatának szövetségi kapitányával

B

ármely betegség kezelésében, illetve a betegek gondozásában alapvetõ feltétel a gyomor-bélrendszer állapotának
optimális szinten tartása, a kielégítõ emésztés, a tápanyagok felszívódásának és a rendszeres székletürítés biztosítása. A normál bélmûködés alapfeltételei közül ki kell emelnünk három dolgot: a kellõ mennyiségû folyadékfogyasztást, a
megfelelõ mennyiségû rostot és a rendszeres testmozgást. Naponta mindenkinek el kellene fogyasztania 2.5-3 l folyadékot,
legalább öt alkalommal kellene fogyasztani rostban gazdag ételeket – nyers zöldséget és gyümölcsöt, gabonákat, fõzeléket,
stb. – és a beteg állapotától függõen legalább egy órányi testmozgást kellene végezni. Keveset beszélünk róla, de annál fontosabb a szervezet probiotikus flórájának helyreállítása. Köztudomású, hogy az ember bélrendszerében kb. 2-3 kg-nyi hasz-

nos lactobacillus flóra tevékenykedik. Ezek a kis tejsavbaktériumok az ember születése után néhány hónappal telepednek
meg az emberi bélrendszerben (a csecsemõ bele sterilnek tekinthetõ, ami onnan érezhetõ, hogy a csecsemõk elsõ idõszakban ürített széklete szagtalan). Ezeknek a hasznos baktériumoknak a feladatai közé tartozik a bélrendszer megfelelõ miliõjének biztosítása, a tápanyagok felszívódásának elõsegítése és
az immunrendszer optimális állapotban történõ tartása. Sajnálatos, hogy az orvosok egy része bármely megbetegedés esetén
elsõ esetben választott gyógyszerként az antibiotikumot javasolja, már akár csecsemõkorban is, aminek következtében ez a
hasznos és rendkívül érzékeny flóra kipusztul. Ezért ahelyett,
hogy az antibiotikum használna, inkább kárt okoz és megbontja a gyermek probiotikus egyensúlyát. Nagyon fontos lenne,
hogy antibiotikumokat ezért ne defenzivitásból, hanem csak
rendkívül indokolt esetben, célzottan, de mindenképpen probiotikus készítményekkel együtt adjunk gyógyítás gyanánt.
táplálkozás során a különbözõ aktív baktériumflórát tartalmazó joghurtkészítményeket adjuk a gyermeknek.
Célszerû a reggelt éhgyomorra élõflórás joghurttal vagy
kefírrel kezdeni (ha a gyermek nem szereti a natúr készítményeket, ma már rostos, gyümölcsös készítmények is kaphatók). Amennyiben lehetséges szerezzünk be egy gyümölcs, ill.
zöldségprést, mert sokkal olcsóbb és természetesebb a frissen
facsart zöldség és gyümölcslé, mint a szintetikus tartósítószerekkel telenyomott dobozos készítmények. Sok gyermek szereti az icetea nevû jegestea készítményeket, melyet magunk is elkészíthetünk nekik: fõzzünk le két liter finom gyümölcsteát,
melyet mézzel vagy juharsziruppal ízesíthetünk, ezt lehûtve
másnap a gyermek bátran fogyaszthatja, ezzel napi folyadékszükségletének nagy részét fedeztük. A kis betegek ihatnak
ezen kívül forrásvizet, szénsavmentes ásványvizet, ha iható,
akkor csapvizet, gyümölcs és zöldteát, facsart zöldség és gyümölcslevet, hideg és meleg leveseket egyaránt. Ne igyanak
szénsavas vizeket, ugyanilyen üdítõket és tartósítószeres leveket. Nagyon hasznos viszont a céklalé, a búzafûlé, a káposztalé, ha szereti a gyermek egyen minél több céklát, savanyúkáposztát, brokkolit, piros erdei gyümölcsökbõl annyit, amennyit
csak tud, piros káposztát és bármilyen eretneknek is tûnik a javaslat, még a legkisebb gyermek is este lefekvés elõtt elfogyaszthat egy dl-nyi jó minõségû vörösbort (nyugtató, altató,
értágító, antioxidáns, étványfokozó hatás). Ettõl a gyermek
nem fog alkoholistává válni, jobb, ha mi mutatjuk meg neki a
kulturált – és kis mennyiségben elõnyös hatású – borfogyasztás
ismérveit, mintha az állandó tiltás miatt a káros szenvedélyek
zugfogyasztójává válna. A legtöbb szülõ téves hiedelmével ellentétben a gyerekeknél szinte semmilyen eredményt nem
érünk el tiltással vagy büntetéssel, annál inkább õszinteséggel,
a gyerek partnerként történõ kezelésével, a gyermek dicséretével, és felnõttként történõ kezelésével.
(Folytatjuk.)
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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények
A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyermek
szülei, vagy a gyermekek írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn belül válaszolnak az alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakorta érkeznek köszönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, civilközösségektõl. Rovatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Andrea édesanyjának kérése
Elkeseredett édesanya írt kétségbeesett levelet,
melyben a Gyermekrák Alapítvány segítségét kérte. A levélbõl kitûnik, hogy Neuroblastomában
szenvedõ 3 éves gyermekével egészségtelen körülmények között, mély szegénységben élnek. Jelentõs közüzemi tartozást halmoztak fel, melynek
rendezéséhez kérték utolsó szalmaszálként Alapítványunk segítségét. Korábban Várpalota város Polgármesteri Hivatalát is megkeresték, ahonnan különbözõ támogatási formában, összesen 118.800
Ft-ot kaptak. Megkeresték továbbá a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt, akik 2008-ban
40.000 Ft támogatást nyújtottak.
Alapítványunk átérezte a család nehéz anyagi
helyzetét és rendkívüli támogatást biztosított számukra. További 160.000 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat és a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítványtól kapott segélyek összegéhez.
Ezzel segítve az elmaradt közüzemi számlák kifizetését.
Fontos megjegyezzük, hogy a gyermeket 2008.
03. 25-e óta támogatjuk, az utolsó támogatást 2010.
05. 24-én kapta, így ez idõ alatt összesen 140.000
Ft-tal támogattuk a családot. Természetesen felajánlottuk a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen, a
szupportív terápia részeként a táplálék-kiegészítõket és vitaminokat, melynek értéke havi 30-50.000
Ft között mozog.
A Gyermekrák Alapítványhoz forduló családok
kérése napról napra növekszik, ugyanis a gyilkos
kór következményeként egyre bizonytalanabbá
válik a családok anyagi helyzete.

Számítógépes jótékonysági Forma 1-es játék különdíja egy jegy a Hungaroringre
Idén is megrendezésre kerül az Online Jótékonysági Futam. A verseny rendezõjének, Bégányi Zsoltnak célja, hogy a befolyt
nevezési díjjal segítsenek a Gyermekrák Alapítványon keresztül a rákban megbetegedett gyermekeken. Az idei verseny külön felajánlásaként a futamgyõztes és egy rákbeteg gyermek belépõjegyet kap a Hungaroringre, a Forma 1 versenyre. További információ
és jelentkezési lehetõség: http://lystric.lapunk.hu

A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

LEVELESLÁDA
Nagy utazás
Elindultam a Bethesdából,
átrobogtam a Máv kórházon,
Mamám -MR a kezébenállt remegve az elõtérben.
Láttam kis mamámon,
nem boldog a látványtól.
Könnyeit törölte mosolyogva,
„Meggyógyulsz, minden rendben lesz!” – mondta.
Mintha egy vonat száguldana velünk,
újra a neurológusnál ültünk.
Sürgetve küldött át a sebészetre,
onnan kiút sajnos sokáig nem lett.
Nem örültem, hogy bekerültem,
de mit tehettem volna mást,
sürgõs volt a komoly agymûtét,
készen várt a kórházi ágy.
Borotválás után mûtét,
aztán agyhártyagyulladás,
hazamenni vágytam végre,
de a vonatom vitt tovább.
Rázós mentõautó hurcolt,
hideg és kényelmetlen volt.
Onkológiára vitt el,
sovány, kopasz gyerekekhez.
A tv melletti ágyat kaptam,
nem volt rácsa, majdnem kizuhantam.
Elõbb Nóri jött a felvétellel,
késõbb Szilvike a vérvétellel.
Aztán sokszor sírtam, könyörögtem,
kiáltottam: Ne szúrj meg! Ne szúrj meg!
Õ meg csak mondta: nevem Szilvike,
nem pedig „ne-szúrj-meg-ne-szúrj-meg”!
Már az elsõ kemótól megkopaszodtam,
a sugárral együtt le is soványodtam.
Csont és bõr,nagyszemû,kopasz harcos lettem,
mint az onkológián minden más gyermek.
Gyenge, mégis erõs,
a kegyetlen rákkal küzdõ,
élet-halál közt lebegõ
fájdalmában is reménykedõ.
A kemók gyötrelmei után
még a transzplantáció várt rám.
Hidd el: nem volt leányálom!,
de utólag sem sajnálom.
Jólesett a jókedv és szeretet,
erõsödni is sokat segített;
így pályám már jó irányba fordult,
a kopasz harcos végül meggyógyult.
Járjuk az élet napos oldalát,
én és szeretõ, kicsinyke Mamám.
Evans Michelle Krisztina

Köszönjük, hogy a részvételével támogatja Alapítványunkat!
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Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhatják le adóalapjukból. Tartós pénzbeli támogatás esetén ez elérheti a
170%-ot is (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 7.§ (5).(6). bekezdés). A támogatásról adományigazolást bocsátunk ki.
Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban teszszük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevezzük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltüntetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogatóinkat bemutatjuk.
„Nem halott, míg meg nem halt!” – Ez a Gyermekrák Alapítvány
jelmondata. Mi minden egyes gyermekért addig harcolunk, amíg a
szíve dobog. Harcolunk, mert a tudomány mai állása szerint a rák
gyermekkorban nagy eredménnyel gyógyítható!
Ehhez a küzdelemhez keressük a megfelelõ partnereket, akik kötelességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy milyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke legutolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jövedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!

FONTOS INFORMÁCIÓK
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10. Telefon: (36) (1) 217-1034 Fax: (36) (1) 217-1035 Honlap: www.gyermekrak.hu
Adószám: 18161007-1-42
Számlaszám: K&H BANK 10200847-32415630-00000000
ERSTE BANK 11600006-00000000-40301408
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