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IINTERJÚNTERJÚ
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

– Az ember valahogy úgy gondolná,
hogy a rákhoz kell egy megélt életkor, ami-
korra elromlik valami a szervezetben.
Mégis évente Magyarországon körülbelül
320 gyermek (18 év alatti) lesz daganatos
beteg. Miért?

– Semmi nem tökéletes a természet-
ben, az ember szervezete sem tökéletes,
mindig keletkeznek hibák, amelyeket jó
esetben javít az erre alkalmas mechaniz-
mus. De néha, ha nem javítja ki, akkor
életkortól függetlenül megjelenik a daga-
nat. Ezért fordulhat elõ az (nagy ritkán),
hogy már daganattal születik egy gyer-
mek. A kutatókban manapság felmerült
az a lehetõség is, hogy a terhesség korai
szakaszában eldõl a gyermek rákra való
hajlama – ám még nem tudjuk, mi befo-
lyásolja ezt a hajlamot, és mit tehetünk a
betegség kivédése érdekében. A dagana-
tos sejtek abban különböznek az egészsé-
ges, és egészségesen osztódó sejtektõl,
hogy nem képesek elpusztulni, az egész-
séges sejtek születnek és pusztulnak, a
rákos sejtek csak születnek. A daganatos
sejtek ugyanakkor „buták”, mert osztódá-
sukkal elpusztítják a gazdaszervezetet is.

– Milyen jelek esetén forduljon a szülõ
orvoshoz? Van, aki hajlamos bolhából is
elefántot csinálni, mások halogatnak, és
minden tünetet természetesnek vesznek.
Fejfájás, hasi fájdalmak, visszatérõ tüne-
tek, fájdalom a csontokban. Meddig nor-
mális egy tünet? Mikortól igényel kivizs-
gálást?

– Egyetlen olyan tünetet sem tudok
mondani, ami kifejezetten daganatra uta-
ló jelzés lenne. A gyermek fejlõdésében

vannak olyan stá-
diumok, amelyek-
nél elvárható élet-
tani folyamatok,
fejlõdési fázisok
vannak – ha ebben
eltérés van, akkor
az mindenképpen
kivizsgálást igé-
nyel. De egy daga-
natos betegséggel
küzdõ gyermek le-
het sápadt, fáradé-
kony, lehetnek
visszatérõ fájdal-
mai, láza – ám
ezek a tünetek más
betegségek miatt is
jelentkezhetnek.
Minden második
gyermeknek szok-
tak fájni a csontjai,
tehát ennek sem
kell feltétlenül ag-
godalmat keltenie.
Fõleg, ha mindig
másutt fáj a csont,
akkor az kevésbé
gyanús, mert a nö-

vekedés velejárója lehet – de minden eset-
ben azt lehet mondani, hogy forduljon or-
voshoz a szülõ, ha a gyermeke rendszere-
sen panaszkodik valamilyen tünetre.
Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy sok
gyermek csak kivetíti a lelki problémáit a
testére, pszichoszomatikus tüneteket pro-
dukál, vagy éppen ezzel követel figyelmet
magának.

– Az ember úgy gondolja, hogy minél
fiatalabb valaki, annál nagyobb az esélye
arra, hogy legyõzze a daganatot, hiszen a
szervezet még fiatal, megújulásra képes, a
sejtek is fiatalok... Valóban így van ez?

– A daganatos beteg gyermekek 70-80-
90 százaléka meggyógyul, felnõtteknél ez
az arány kisebb. Egyes daganatfajtáknál
jóval kisebb. Elõny gyermeknek lenni ke-
moterápia esetében is. Ráadásul általában
idõben kiderül a baj, mert a gyermekek
jobban szem elõtt vannak. Egy gyermeket
az oltások miatt, az iskolai orvosi vizsgá-
latok miatt többet lát az orvos, a védõnõ.
Gyermekére a szülõ is jobban figyel, mint
saját magára, a kötelezõ szûrõvizsgálatok-
ra is elviszi, így a diagnózis hamarabb
megvan, így jó esetben korábban, még
idejében megkezdõdhet a kezelés. Ezen
kívül természetesen az is közrejátszik a
könnyebb gyógyulásban, hogy a gyermek
szervezete még nagyon friss, egészséges,
nem érte annyi károsító hatás.

A tudomány a mai napig nem képes választ adni arra, hogy pontosan mi okozza a rákot, de számos életmódbeli tényezõt
felelõsnek tartanak a daganatok kialakulásáért. De miért lesz rákos egy kisgyermek, hovatovább egy csecsemõ, aki nem
dohányzik, nem iszik és nem fogyaszt egészségre káros élelmiszereket? Dr. Mészner Zsófia, az Országos Gyermek-
egészségügyi Intézet igazgatója próbál válaszolni a kérdésre. 

Miért lesz rákos egy gyermek?

Gyermekeknél általában idõben kiderül a baj, mert jobban szem elõtt vannak
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Tényleg nem, mert gyermekek élete múlhat rajta.
Igaz, hogy csak pár ezer forint, de így is, úgyis levon-
ják a jövedelmükbõl — akkor miért ne dönthetnénk
mi legalább, hogy kinek az életét, munkáját segítjük
adónk 1 százalékával?

Kérem, Ön se legyintsen, hogy minek nyilatkozni
arról a pár ezer forintról! A civil szervezetek elhiva-
tottan küzdenek azért, hogy jobb legyen körülöttünk
a világ. A legtöbb alapítvány semmilyen állami támo-
gatást nem kap, kizárólag az állampolgárok jóindula-
tától függ. Minden odaadott 1 százalék érték — bárki
is kapja. 

Tavaly 30 milliárd forintból 13 milliárd maradt az
államnál, mert ilyen sokan nem nyilatkoztak az 1
százalékról. Pedig 13 milliárdból rengeteg rászoruló
ember és állat kaphatott volna támogatást. 13 milli-
árdból menhelyek épülhettek volna embereknek, álla-
toknak, vagy tehetségeket, közösségeket, iskolákat tá-
mogathattak volna — és persze beteg gyermekek, fel-
nõttek gyógyulását segíthették volna.

Ha minket választ, azzal nagyon beteg gyermekek-
nek ad MÉG EGY esélyt. Rákos gyermekeknek. Kö-
rülbelül 2500 daganatos beteg gyermek van Magyar-
országon. Sok, ugye?

Tudom, több szervezet is felvállalta, hogy segít ne-
kik – de mi, a Gyermekrák Alapítvány vagyunk a
legnagyobbak. Ennek pedig megvan a maga elõnye!
Az elmúlt években 2 milliárd (!) forint értékben tá-
mogattunk beteg gyermekeket és egészségügyi intéz-
ményeket. Óriási összeg, nem? Ez a 2 milliárd szin-
te mind az Önök 1 százalékából van! Aki hozzánk
irányította ezt a pénzt, az biztos lehet benne, hogy
valamely, ajándékba adott életmentõ vagy diagnoszti-
kai mûszerben, valamely gyermek táplálék-kiegészí-
tõjének az árában Õ is ott van egy kicsit. Õ is re-
ményt, esélyt, életet ad valakinek, aki a rettenetes, fé-
lelmetes kórral küzd.

Alapítványunk egyre több helyen kapott már elis-
merést és támogatást: Magyarországon egyedüliként
bejegyeztek minket az Egyesült Államokban is, szin-
tén kiemelt alapítványként, így mód nyílik arra, hogy
amerikai honfitársaink is támogassák szervezetünket,
illetve könnyebb legyen a kapcsolatfelvétel az ameri-
kai gyógyító központokkal.

Egyszerûen nem engedhetõ meg, hogy Magyaror-
szágon egyetlen gyermek is meghaljon azért, mert

nincs pénz a gyógyítására, mert nem tud hozzájutni
azokhoz a kiegészítõ terápiákhoz, amelyek segítik a
szervezetét a rák ellen vívott harcban.

Ha a Gyermekrák Alapítványt támogatja, akkor
részt vesz abban a munkában, amely részeként több
száz gyermekeknek segítünk meggyógyulni a rákból!

Tudta, hogy Magyarországon évente 320 új gyer-
mekrákos esetet diagnosztizálnak, szemben az elõzõ
évek 300 körüli átlagával?

Tudta, hogy a Gyermekrák Alapítvány Kiemelke-
dõen Közhasznú Szervezet jelenleg 661 rákbeteg
gyermeknek biztosít térítésmentesen gyógyszereket,
vitaminokat, táplálék-kiegészítõ készítményeket, csa-
ládjuknak pedig rendszeres anyagi támogatást? Az
onkológiai kezelésben részesülõ kis betegek szakszerû
életmód-, illetve életvezetési tanácsokat is kapnak az
alapítvány orvosától, a szervezet pedig gondoskodik a
daganatos gyerekek megbízható betegszállításáról is.

Támogasson minket adója 1 százalékával, segítsen,
hogy segíthessünk!

Ugye Ön nyilatkozik idén?
Kéky Kira

sajtófõnök, Gyermekrák Alapítvány

Tényleg nem mindegy?
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A daganatos betegek, vagy utókezelés-
ben részesülõk gondozása természetesen
évszaktól független, ám a nyár közeledté-
vel igenis vannak tennivalóink. 

Változások a táplálkozásban
Az a tapasztalatom – mondja dr.

Bakanek György – hogy ezeknek a gyere-
keknek a többsége nem szívesen eszik
zöldséget és gyümölcsöt. A finomított
szénhidrátok (cukrozott, fehér lisztbõl
készült élelmiszerek) és a tartósított élel-
miszerek (kolbászok, füstölt áruk, kon-
zervek, levesporok) túlzott fogyasztása
nem tesz jót az egészségeseknek sem, ám
a beteg gyermekeknek sajnos kifejezetten

hátráltathatja a gyógyulását. Ha tanács-
adásra jön hozzám egy daganatos gyer-
meket gondozó család, akkor átbeszéljük
a táplálkozási szokásait, és igyekszünk
olyan élelmiszereket találni, amelyeket a
gyerek is szívesen fogad, és az egészségre
is jótékony hatásúak.

Úgy szerettethetjük meg a gyermekkel
a zöldségeket és gyümölcsöket, ha bevon-
juk õket az ételkészítés folyamatába. Vi-
gyük el õket a piacra, és engedjük meg,
hogy õk válasszák ki a legszebb darabo-
kat. Otthon segítsenek a megmosásában,
pucolásában, darabolásában, kérjük ki a
véleményüket, hogy mi készüljön az
adott alapanyagból. Ha segíthet a saláta
összeállításában, az étel megfõzésében,
akkor meg is fogja kóstolni – mi pedig
mindenképpen dicsérjük meg a munká-
ját!

Ajánlgassunk neki piros és kék vagy li-
la színû gyümölcsöket (eper, málna, ri-
bizli, áfonya, szeder, meggy, cseresznye,
vörös káposzta, lilahagyma, piros színû
paprika, paradicsom, cékla), mert ezek
igazi antioxidáns-bombák. Rákmegelõzõ
hatásúnak bizonyult több kutatás során a
brokkoli. A vásárolt gyümölcsöket azon-
ban igen alaposan mossuk meg, mert
egyrészt érintkeznek a földdel, és így le-
het rajtuk olyan baktérium, ami a legyen-
gült immunrendszer miatt káros. Más-
részt a terményekre szálló porban nehéz-
fémek lehetnek.

Ha veszünk egy csíráztató tálat, akkor
a gyermek láthatja, hogyan lesz élet egy
magból, és talán szívesebben csipeget a
csírákból a szendvicse mellé, vagy szórja
a salátájára.

Rendkívül fontos, hogy a gyermek
ugyanazt egye, mint amit a család többi
tagja, tehát a család étkezését is át kell ala-
kítani! Az nagyon rossz üzenet, ha a test-
vér vagy a szülõk húst esznek és édessé-
get, a gyerek pedig zöldséget kap a tá-
nyérjára, és a csokoládét eldugják elõle. A
család ezekben a hónapokban étkezzen
úgy, ahogy azt a beteg gyermek egészsé-
ge megkívánja!

Minden évszak beköszöntekor nagyon
nagy segítséget nyújthatunk a szervezet-
nek (fõleg a daganatos betegséggel küz-
dõnek), ha probiotikumokkal segítjük az
immunrendszer mûködését. A Gyermek-
rák Alapítvány által támogatott gyerme-
kek minden évszakváltáskor kapnak tõ-
lünk probiotikumot, mert az emésztõ-
rendszert a kemoterápia, illetve az anti-
biotikumos kezelés nagyon megviseli. 

A Gyermekrák Alapítvány személyre
szabottan választja ki a betegek számára
ajánlott táplálék-kiegészítõket és vitami-
nokat, és ezeket térítésmentesen a gyer-
mekek meg is kapják tõlünk.

Nagyon oda kell figyelni a folyadékfo-
gyasztásra: 2-3 litert igyon a gyermek, de
semmiképpen ne szénsavas, cukrozott
italokból, hanem tiszta vízbõl, limonádé-
ból (valódi citrom és nyírfacukor haszná-
latával különösen egészséges), zöldség-
és gyümölcslébõl, zöld- és gyümölcsteá-
ból. Ezeket otthon is el lehet készíteni, rá-
adásul olcsóbban és egészségesebben,
mintha boltból vásárolnánk õket.

Talán furcsa ez a cím, de mindjárt kiderül, hogy mirõl van szó. Arról, hogy mire
vigyázzon egy szülõ nyáron, ha gyermeke daganatos betegséggel küzd vagy utó-
kezelést kap, dr. Bakanek György, a Gyermekrák Alapítvány orvosa ad megfonto-
landó tanácsokat.

Az idétlenkedést felejtsék el!

Ma Magyarországon a lakosság
körülbelül egy hatoda táplálkozik
egészségtudatosan. Ez azt jelenti,
hogy csak a magyarok 18 százaléka
válogat tudatosan az ételek és italok
között úgy, hogy a táplálkozása ki-
egyensúlyozott legyen. A többiek azt
eszik, amit megkívánnak, vagy ami
éppen kéznél van – függetlenül attól,
hogy esetleg a hiány vagy túlzott bevi-
tel miatt a szervezet mûködése nehe-
zebbé válik, kárt szenved. Épp ezért
egyes élelmiszerek szélsõséges bevite-
lének kockázatáról, illetve a kiegyen-
súlyozott táplálkozás gyógyító hatásá-
ról többet kell tudnunk – hívta fel a fi-
gyelmet dr. Lelovics Zsuzsanna, a
Nemzetközi Táplálkozáskutató Inté-
zet munkatársa.

Dr. Bakanek György
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Mennyit és mit mozogjon 
egy rákos gyermek?

Semmiképpen ne tiltsuk el a gyerme-
ket attól, hogy kimenjen a szabadba, ki-
menjen a játszótérre, a parkba, a gyerme-
kek közé! Kell, hogy gyerekek között le-
gyen, társas kapcsolatokat építsen, barát-
kozzon, visszanyerje az önbizalmát,
hogy képes õ is a többiekkel együtt ját-
szani. 

A szupportív (tehát kiegészítõ) terá-
pia fontos része a mindennapi mozgás.
A nyár kiváló lehetõség arra, hogy a még
gyenge, lábadozó gyermek is megtalálja
a megfelelõ mozgást. Egy könnyû séta,
piknik a szabadban, strandolás, lovag-
lás, kirándulás még az egészségesekre
és a fiatalabbakra is jó hatással van. De
igazából a legtöbb sport engedélyezett,
ami nem jár a fizikai sérülés kockázatá-
val. Napi egy óra mozgásra szükség van
a felépüléshez! Amit mindenképpen
ajánlunk, az úszás, séta, tempós gyalog-
lás, tánc, pingpong, tenisz, keleti moz-
gásmûvészetek, röplabda, kosárra do-
bás, védõfelszerelés használatával a bi-
ciklizés. A focit csak nagyon óvatosan,
mivel megvan a veszélye az esésnek,
ütõdésnek, ütközésnek – ez pedig nem
igazán jó. 

Felvetõdik az emberben ilyenkor, hogy
a városi levegõ nagy jóindulattal sem ne-
vezhetõ tisztának. Nem árt ez a legyen-
gült immunrendszerû, esetleg kemoterá-
piával már így is terhelt szervezetnek? –
kérdeztem Bakanek doktort.

A válasza az volt, hogy még mindig
hasznosabb a mozgás, mint amennyire
esetleg árt a nem túl tiszta levegõ. Sajnos,
vannak körülmények, amelyeken nem tu-
dunk változtatni, ha városban élünk.
Annyit tehetünk csak, hogy keressük a
tisztább levegõjû parkokat, tereket, kirán-
dulunk a közeli természetben. A rossz le-

vegõtõl való óvás nem indok arra, hogy a
gyermeket a négy fal közé zárjuk!

Tartsuk be a fokozatosság elvét, te-
gyünk meg mindent a gyermekünk fizi-
kai védelme érdekében, és engedjük mo-
zogni õt, méghozzá rendszeresen! Ami-
kor suli van, akkor gyalogoljon egy kicsit
a gyermek, ne vigyék-hozzák õt minden-
áron autóval.

Kell-e fokozottan figyelnünk 
a napvédelemre?

Igen. A gyógyszerek egy része fényér-
zékennyé tesz, tehát számukra különö-
sen fontos a védelem. Általában véve igaz

mindenkire, hogy napon csak délelõtt 11
óra elõtt és délután 3 óra után legyen - a
kezelt gyermekeknél pedig különösen fi-
gyeljünk arra, hogy legyen a fejükön ka-
lap vagy kendõ, a ruházatuk legyen köny-
nyû, de hosszú. Használjanak a bõrtípu-
suk miatt indokoltabbnál is erõsebb fény-
védõt a gyógyszeres terápia alatt. Ne na-
pozzanak direktben, sokan nem tudják,
de a fák árnyékában is lehet barnulni,
csak lassabban.

Utazhat egy gyermek, ha 
daganatos betegséggel küzd?
Itthon, tehát belföldön igen. Nem aján-

lom, hogy utókezelés alatt álló gyermeket
külföldi nyaralásra vigyenek, mert ha bár-
milyen tünet elõjön, ha probléma adódik,
akkor sokkal nehezebb megszervezni az
azonnali orvosi felügyeletet, ellátást. 

Az is nagyon jó, ha vidékre utazik a
gyermek a nagyszülõkhöz, vagy ha tábo-
rozik. Nem kell túlfélteni, túlóvni. Nyu-
godtan legyen együtt állatokkal, növé-
nyekkel – csak tartsa be az alapvetõ higi-
énés szabályokat! Ha nem a kutya táljá-
ból fogyasztjuk el a vacsoránkat, és ke-
zet mosunk a ló simogatása után, tehát
ha ügyelünk a tisztaságra, akkor nem le-
het baj.

Mindezeken túl évszaktól függetlenül
nagyon oda kell figyelnünk a gyermek lel-
kére, személyiségére. Az önértékelésével,
a távolabbi elképzeléseivel, vágyaival, cél-
jaival – és ezzel együtt a család pszichés
állapotával is törõdni kell. Megfigyelhetõ,
hogy a szülõ néha annyira tehermentesí-
teni szeretné a gyermeket, hogy azzal
szinte gúzsba köti – ez pedig nagyon
rossz üzenet a gyermeknek, olyan, mint-
ha õ mellõzve lenne, az õ véleménye, vá-
gyai nem lennének fontosak. Márpedig az
ilyen érzések könnyen vezethetnek újabb
betegségekhez.
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Az Önök támogatásaiból tudtunk
csúcskategóriás endoszkópos torony-
rendszert vásárolni áprilisban a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Szent Borbála Kórháza számára. A mû-
szer 42 millió forintba került, és nélküle
gyakorlatilag megbénult volna az intéz-
mény endoszkópos rendelése, mivel az
eddig meglévõ, egyébként is elavult tech-
nológiájú és „öreg” készüléket már alig
tudták használni.

Ez az új berendezés a XXI. század
technológiája: segítségével korai stádium-
ban is felfedezhetõek bizonyos bélbeteg-
ségek, daganatok, ráadásul úgynevezett
„bélfestés” nélkül is. A chromo-endoszkó-
pos technika lényege, hogy vizsgálat so-
rán különbözõ hullámhosszú fénnyel né-
zik át a belet, ezért a különbözõ rétegek-
bõl visszaverõdõ fényhullámok színkom-
binációi a felszín alatti mélyebb rétegeket
is láthatóvá teszik az orvos számára.

A gyermekdiagnosztika gyors fejlõdé-
sével ma már alapvizsgálati igény az
endoszkópia, és a Szent Borbála Kórház
endoszkópos laboratóriumában csecse-
mõket, gyermekeket és felnõtteket is vizs-
gálnak az új mûszerrel. A készülék nem-
csak a diagnózis felállításához nélkülöz-
hetetlen, segítségével kisebb mûtétek is
elvégezhetõk. A mûszerhez tartozó vizs-
gálófejek között vannak olyan picik, ame-
lyek csecsemõk biztonságos és fájdalom-
mentes vizsgálatára is alkalmasak.

Miért segítettünk?
A kórház finanszírozási rendszere

nem tette lehetõvé, hogy megvásárolja a
mûszert, ezért fordult a Gyermekrák Ala-
pítványhoz Popovics György, a Szent Bor-
bála Kórházat fenntartó Komárom-Eszter-

gom Megyei Önkormányzat Közgyûlé-
sének elnöke.

Balogh István, Alapítványunk elnöke a
mûszer átadásakor felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy az Európai Unióban sajnos min-
dig vezetõ helyen szerepel Magyarország
a rákos megbetegedésekrõl és halálozá-
sokról készült statisztikákban. Az is kide-
rült, hogy a gyermekkori rákos megbete-
gedésekben Komárom-Esztergom Megye
is nagyban érintett: kiemelkedõen köz-
hasznú szervezetünknél 47, a megyében
élõ rákos beteg gyermek van regisztrálva.
Ez volt az egyik komoly indok arra, hogy
Kuratóriumunk támogassa az eszközvá-
sárlást. 

Egyre több 
a bélbetegségben szenvedõ

A berendezést dr. Kovács József, a Kór-
ház fõigazgatója, Beleznai Csaba, Tatabá-

nya alpolgármestere, dr. Czelecz Zsuzsan-
na osztályvezetõ fõorvos és dr. Káfony
András, a Gasztroenterológiai részleg fõ-
orvosa vette át, akik elmondták, hogy elõ-
fordult, a szülõk kényszerbõl megyén kí-
vülre, esetleg Budapestre utaztak, ha
gyermeküknek endoszkópos vizsgálatra
volt szüksége.

A szakorvosok arra hívták fel a figyel-
met, hogy gyermekkorban egyre gyako-
ribb a felszívódási zavar, elsõsorban a
cöliákia, de az allergiás gasztritisz, illetve
a helicobacter pylori is elõfordul. A gyul-
ladásos bélbetegségek diagnózisának fel-
állításához szükséges az endoszkóp, illet-
ve a táplálási nehézségben szenvedõ be-
teg gyerekek terápiájánál is fontos lesz az
új eszköz.

A gyulladásos bélbetegségek hosszú
távon daganatos elváltozások kialakulásá-
hoz vezethetnek, ezért rendkívül fontos a
terápia idõbeni elkezdése.

Az endoszkópot azonnal beüzemelték,
és elõször heti egy rendelési napon hasz-
nálják, ám ha az igény nõ, akkor igazod-
nak ahhoz. Az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár finanszírozza a mûszerrel
végzett vizsgálatokat és kezeléseket. 

A Megyei Közgyûlés elnöke és a Kór-
ház fõigazgatója a Szent Borbála Kórház
arany fokozatú támogatói díjának átadá-
sával köszönte meg a kifejezetten nagy
értékûnek számító adományt.

A mûszer átadásáról videót is láthat a
http://gyermekrak.hu oldalon.

Köszönjük, ha adója 1 százalékával
lehetõvé teszi, hogy újabb intézmények-
nek vásárolhassunk mûszereket, illetve
beteg gyermekek gyógyulásához nyújt-
hassunk támogatást!

Minden egyes forint számít, amit az 1 százalékos nyilatkozatból kap Alapítványunk, hiszen ebbõl a pénzbõl tudunk olyan
mûszereket vásárolni, amelyek nélkülözhetetlenek az egészségügyben.

Csúcskategóriás műszert adományoztunk 
az Önök jóvoltából

A Szent Borbála Kórház vezetõsége arany fokozatú támogatói díj átadásával köszönte meg 
a nagy értékû adományt

Dr. Czelecz Zsuzsanna a Gyermekosztály fõorvosa és dr. Káfony András a Gasztroenterológiai Részleg
fõorvosa tájékoztatták a résztvevõket az új mûszer gyakorlatban való alkalmazásáról
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Könyveket kaptunk adományként – beteg 
gyerekeknek osztjuk szét õket

50 beteg gyermeknek szerez majd örömöt az „ÁllatVilág” cí-
mû, gyönyörû képekkel illusztrált könyv, melyet a ceglédi
Aquarell Hotel adományozott a Gyermekrák Alapítványnak. 

A könyveket Farkasházy Réka, a szálloda „háziasszonya”
adta át nekünk, mi pedig a daganatos betegségben szenvedõ
gyermekeknek adjuk tovább. A ceglédi hotel messze földön
híres gyermekbarát szolgáltatásairól, sok
család jár vissza ide pihenni, mert a sze-
mélyzet számára nemhogy teher lenne a
sok gyermek, hanem kifejezetten öröm-
mel foglalkoznak velük.

Alapítványunk fogadóóráira sok család
jár, ilyenkor konzultálnak szakorvosunk-
kal, megkapják az egyénre szabott táplálék
kiegészítõket, vitaminokat – és ilyenkor
van mód arra, hogy a hozzánk beérkezõ
adományokat továbbítsuk a gyermekek-
nek. Az óvodáskorúaknak készített kiad-
vány gyönyörû fotóit L. Kelemen Gábor és
felesége készítette Afrikában, és hazatéré-
sük után jött az ötlet, hogy ezekbõl készül-
hetne egy látványos könyv gyermekeknek,
ehhez számos támogatótól kaptak segítsé-
get. (A kiadvány már a könyvesboltokban
is kapható.)

Az adományozási ünnepségen számos
szponzor megjelent, hogy az általa válasz-
tott gyógyító intézménynek, óvodának, ala-
pítványnak átadhassa a 100 ezer forint ér-
tékû könyvcsomagot. Az egyik adományo-

zó különösen meghatotta az ünnepség résztvevõit: Gódor And-
rás, a Hús-Mix KER Kft. vezetõje könnybe lábadó szemmel
mondta el, mennyire fontos számára az egészséges táplálkozás
biztosítása, mert jól tudja, hogy a daganatos betegségek megelõ-
zésében ez rendkívüli fontosságú. Épp ezért nagyon odafigyel
arra, hogy az általuk forgalmazott termékek minél inkább egész-
ségesek legyenek. 

Az adományt hálásan köszönjük a könyv kiadóinak, az ese-
ményt szervezõknek és a ceglédi Aquarell Hotelnek!

A minimális mennyiségû cigarettafüst is káros
A dohányfüst rákkeltõ és toxikus hatású! A dohányzásra

visszavezethetõ betegségek miatt hazánkban évi 30 ezer ember
hal meg nem dohányzó kortársaiknál átlag 15 évvel korábban,
jelentõs részük munkaképes korban – olvasható az ÁNTSZ köz-
leményében. A passzív dohányzás miatt 2300 fõvel fogy évente
a lakosság. Dohányzás, vagy mások cigarettafüstjének beléleg-
zése után már akár 15-30 percen belül a füst 60 rákkeltõ- és 4000
mérgezõ anyaga maximális koncentrációt érhet el a vérben, és
kiderült, hogy ezek közül néhány közvetlenül képes károsítani
az örökítõanyagot. 

A legújabb irányelvek szerint egyáltalán nincs olyan minimá-
lis érték, amelynél még biztonságos lenne dohányfüsttel szeny-
nyezett légtérben tartózkodni. Ilyen szempontból hatástalan
minden olyan módszer, amely szellõztetéssel, légszûréssel, do-
hányzásra alkalmas területek kijelölésével próbálja csökkenteni
a füstterhelést. Tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre
annak alátámasztására, hogy a mûszaki megoldások nem véde-
nek a dohányfüst beszívásától – áll a közleményben. 

Jelentõs elõrelépés a daganat-sebészetben
Úgynevezett intelligens onko-kést fejlesztettek ki magyar ku-

tatók. Az eszköz már mûtét közben, 1 másodpercnél is rövidebb
idõ alatt tájékoztatja a sebészt, hogy az érintett szövet ép, vagy
rákos. A módszer lényege, hogy a lézerszike által elpárologtatott
szövet jellemzõit egy mûszer értékeli, és ez alapján szinte majd-
nem 100 százalékos biztonsággal (a hagyományos patológiai
vizsgálattal egyenértékû pontossággal) megállapítja a szövet el-
változásait.

Az eszközt a Semmelweis Egyetemen mutatta be a fejlesztõ,
dr. Takáts Zoltán. A mûszert egyelõre állatok mûtéteinél hasz-
nálják diagnosztikai célra, az emberi szövetek elemzésére most
„tanítják”. A mûszer használatával az orvos gyorsabban és job-

Hírek terápiákról, eseményekről, megelőzésről

Balogh István átveszi az adományt Farkasházy Rékától

Az emberi szövetek elemzésére most „tanítják” az onko-kést
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ban tud majd dönteni az operációsorán. Ez fõként az agydaga-
natok mûtéte esetén lehet fontos, ahol minden egyes megha-
gyott milliméternyi szövet számít, hogy a beteg képes legyen
uralkodni a teste felett. Ugyanezért fontos, hogy olyan speciális
fejmikroszkóppal végezhessék a mûtéteket, amely az orvos látá-
sát elképesztõ módon segíti, így a daganat eltávolítása során a le-
hetõ legkisebb mértékû kimetszést lehet alkalmazni. A Gyer-
mekrák Alapítvány éppen ezért adományozott az elmúlt egy év-
ben két ilyen speciális fejmikroszkópot a Debreceni Egyetem
Gyermekklinikájának, illetve a Heim Pál Gyermekkórháznak.

A fájdalom tanulható – akkor tehát 
a fájdalomcsillapítás is?

Elsõsorban a szüleitõl tanulja meg egy gyermek, hogy miként
kell kezelnie a jelentkezõ fájdalmat – derült ki egy horvát vizsgá-
latból, melybõl a szakemberek levonták a tanulságot, hogy a fáj-
dalomra való reagálás tanult viselkedési forma.

A horvát kutatók különbözõ családi körülmények között fel-
nõtt gyerekek és szüleik viselkedését vizsgálták és követték
nyomon. Az alanyok között szerepelt 100 krónikus fájdalom-
mal küzdõ ember, valamint házastársaik és elsõszülött gyerme-
keik – olvasható a Journal of Behavioral Medicine címû szakfo-
lyóiratban.

A kutatók arra jöttek rá, hogy ha a szülõ a saját vagy gyer-
meke fájdalmát katasztrófaként élte meg, akkor a gyermek fel-
nõttként szintén nagyon rosszul viselte a fájdalmat, még a ki-
sebbeket is. 

Ennek az az oka, hogy gyermekkorban a szülõk mintaként
szolgálnak a gyerek számára, és felnõve ugyanígy reagálnak az
adott élethelyzetre. Nagy tehát a felelõsségünk, ha gyermekünk
fájdalommal küszködik! Az arany középutat kell megtalálni eb-
ben az esetben is, hiszen ha elbagatellizáljuk a fájdalmát, akkor
nem tudunk valódi vigaszt nyújtani, ha azonban túlzottan rea-
gálunk a panaszokra, akkor a gyermek eltanulja ezt a viselke-
désformát, és késõbb minden fájdalmát túlzottan fontosnak és
tûrhetetlennek érzi. Az a legjobb, ha elmondjuk a gyermeknek,
hogy megértjük és sajnáljuk, ha fáj valamije, ha szükséges, ak-
kor csillapítjuk is a fájdalmát, de maradjunk higgadtak, nyugod-
tak, ne forogjanak a gondolataink a fájdalom körül. Ha ötpercen-
ként megkérdezzük, hogy „fáj-e”, akkor jobban fog fájni. Ha el-
tereljük a gyermek figyelmét és nyugodtak vagyunk, akkor ez a
magatartás rögzül a gyermekben, és felnõttként is nagyobb esél-
lyel kezeli a „helyén” a fájdalmait. A Gyermekrák Alapítvány

szakemberei a családoknak ilyen kérdésekben is szívesen segí-
tenek.

Szakemberek, orvosok a rákról
Magyarországon évente 66 ezer ember lesz rákos, közülük 33

ezren életüket vesztik – ám ugyanennyien meggyógyulnak. A
rák ma már nem jelent megmásíthatatlan, elkerülhetetlen végze-
tet – hangzott el a Kor Kontroll Társaság „Gyõzd le a rákot!” kon-
ferenciáján. A sok megbetegedés oka egyrészt az, hogy még
mindig kevesen járnak szûrésekre, ahol korai stádiumban kide-

A fájdalomra való reagálás tanult viselkedési forma

A rák ma már nem jelent megmásíthatatlan, elkerülhetetlen végzetet – hangzott el a Kor Kontroll Társaság „Gyõzd le a rákot!” konferenciáján
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rülhetne a betegség, másrészt egyre többen élnek olyan sokáig,
hogy lesz ideje kifejlõdnie szervezetükben a ráknak. Mivel
azonban a kezelések is egyre modernebbek és személyre sza-
bottabbak, így a gyógyítási arány is nõ.

A Kor Kontroll Társaság és az Országos Onkológiai Intézet
április végi közös rendezvénye számos elõadásban hívta fel az
érdeklõdõk figyelmét, hogy nem az a megoldás, hogy igyek-
szünk tudomást sem venni a veszélyrõl. Mert attól még a tumo-
ros sejtek megjelenhetnek, hogy mi legyintünk erre a veszélyre.
A daganat pedig napról napra burjánzik, majd egy idõ után át-
terjed más szervekre is, akár hétrõl-hétre csökkentve a gyógy-
ulás esélyét. Figyeljen oda magára, járjon rendszeresen szûrõ-
vizsgálatokra, adja meg a családjának azt a lehetõséget, hogy
még sokáig élhessenek Önnel együtt! – hívták fel a figyelmet az
orvosok a rendezvényen, és a tanácsokkal Alapítványunk is
egyetért.

Ez is kell a gyógyuláshoz!
Fõleg daganatos betegségtõl szenvedõ kisgyermekek vettek

részt azon a húsvéti ünnepségen, amelyet a Semmelweis Egye-
tem II. számú (Tûzoltó utcai) Gyermekklinikáján tartottak. Da-
laival Pöttöm Panna szórakoztatta a társaságot. A Rippel fivérek
(immár sokadjára) tartottak bemutatót az intézményben, most

is kivívták a gyermekek csodálatát
és elismerését. A kemoterápia
alatt álló, vagy utókezelésben

részt vevõ gyermekek csillo-
gó szemekkel és ámulva

nézték, ahogy az erõ-
mûvészek egymást
emelgették. A Rippel
fivérek a kisgyer-
mekeket is bevon-
ták a mutatvá-
nyokba, és ügyes-
ségükért kupával
jutalmazták õket.

A beteg gyerme-
kek gyógyulásához

szükség van nevetésre
és sikerélményekre,
ezért is rendkívül
fontosak az ilyen
rendezvények. A da-
ganatos gyerme-

keknek a pozitív élmények mellett az életmódjukat is meg kell
változtatni a rák leküzdéséhez, a Gyermekrák Alapítvány im-
már 14 éve nyújt segítséget abban, hogy biztosítja számukra a
gyógyulást elõsegítõ táplálék-kiegészítõket, gyógyszereket, vi-
taminokat.

Újonnan alakult nemzetközi szövetségnek lett 
társelnöke Alapítványunk

Rákos betegek gyógyulását elõsegítõ nemzetközi szövetség
alakult Kék Angyal néven. A karitatív jótékonysági szervezet
isztambuli alakuló ülésén a Gyermekrák Alapítvány elnökét a
szövetség társelnökének választották meg.

Az alapítók azt remélik, hogy Magyarország segítségével a
többi európai uniós tagállamban is találnak olyan civil szerveze-
teket, melyek a betegek gyógyulása érdekében tevékenykednek,
és így közös összefogással léphetnek fel a daganatos betegségek
ellen. Az alakuló ülésen nemzetközi orvosprofesszorok vettek
részt, továbbá jelenlétével megtisztelte a rendezvényt a török
egészségügyi miniszter, az isztambuli tartomány egészségügyi
államtitkára, a török Egészségügyi Bizottság elnöke, valamint
Isztambul fõpolgármestere. A Kék Angyal Szövetség fõvédnök-
ségét Isztambul First Lady-je, a város fõpolgármesterének felesé-
ge vállalta el.

A Rippel-fivérek mutatványai elkápráztatták a gyermekeket

Professzor A. Sarper Diler társelnökké fogadja a Kék Angyal Szövetségbe
Alapítványunk elnökét
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Alapítványunkhoz rengeteg kérés és köszönet érkezik, e-mailben, telefonon és levélben is. A leg-
boldogabbak akkor vagyunk, ha valakinek a gyógyulásáról olvashatunk, vagy arról, hogy valamely
támogatásunk, adományunk milyen módon könnyítette meg a beteg gyermek és családja életét.
A köszönõlevelekbõl választottunk néhányat, hogy Önök is lássák: milyen örömöt tud okozni a jó
szándék, az odafigyelés, a támogatás. Azért, hogy továbbra is támogathassuk a beteg gyermeke-
ket és az õket gyógyító egészségügyi intézményeket, kérjük, ne feledkezzen meg rólunk, amikor

nyilatkozik adójának 1 százalékáról.

Tisztelt Olvasóink, Támogatóink!

Nati édesanyjának 
köszönõlevele

Tisztelt Alapítvány! 

Nem tudom szavakkal kifejezni,
mennyi segítséget kaptunk
Önöktõl az elmúlt évben. Renge-
teget jelent egy kétségbe esett
családnak egy ilyen megbízható,
kedves, segítõkész háttér. Az
adományaik, ajándékaik 100%-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy
most, kezelésünk után (de köz-
ben is) futkározva, nem „bete-
gen” élhette (élheti) meg kislá-
nyom ezt az idõszakot, hanem
mint egy kis 5 éves.

Talán, sõt biztos, hogy mi eze-
ket a dolgokat nem tudnánk neki
biztosítani, saját erõbõl. Mindig
biztos, hogy számíthatunk Önök-
re. Borzasztó hálás vagyok érte.

Mi ugyan szegediek vagyunk,
de ez nem jelentett akadályt soha
semmiben. Nagyon kedves és
elõzékeny emberek dolgoznak
Önöknél, ahova ha bármivel for-
dulok segítõ kezek ölelnek a
gondjainkban.

Köszönettel: 
Natika családja

From: N    Nikolett Sent: Thursday, April 21, 2011 10:01 AM
To: Gyermekrák Alapítvány
Subject: FW: Köszönjük!!!!

Tisztelt Alapítvány!

Hálás szívvel köszönjük kisfiunk,V        Kolos számára nyújtott támogatásukat,és minden
kedves dolgozójuknak 
Nagyon Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Köszönettel:     N        Nikolett
V        Tibor
V        Kolos
V        Réka 

Zalaegerszeg, 2011-04-21.
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Tisztelt Alapítvány!

Szeretnénk megköszönni mindenféle támogatást, amit Önöktõl kapunk. A
gyógyszereket, az étkezési jegyeket, a pénzt. Csak Önöktõl kapunk támogatást,
egyik alapítványtól sem. Az önkormányzat is most dobta vissza kérelmünket, az-
zal az indokkal, hogy két évvel ezelõtt amikor a kislány megbetegedett kaptunk
tõlük …….. forintot. Mi csak annyit kértünk, hogy segítsenek havi szinten pár
ezer forinttal. Járuljanak hozzá a benzinköltséghez, az iskolába járás végett. Mi-
vel busszal közlekedni nem tud. Gyümölcsöket, zöldségeket és egészséges élel-
miszereket vennénk. Én munkanélküli vagyok ……. Ft a szociális segélyem. Fe-
leségem rokkant nyugdíjas …… Ft-tal. 
Ezt azért írtuk le, hogy érzékeltessük, milyen nagy a segítség az Önök támogatá-
sa a részünkre.
Köszönjük az eddigi segítséget. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk és
Boldog Újévet az Alapítvány összes dolgozójának.

Bátya, 2010. XII. 06. Tisztelettel:  Sz. Lajos

Köszönöm, hogy meggyógyultam!

Tisztelt Alapítvány!

Köszönjük a mérhetetlen sok segítséget, amit kaptunk. Talán szavakba sem
tudom önteni, hogy anyagilag, lelkileg milyen mértékû támogatást kaptunk
Önöktõl. Köszönjük, hogy együttes erõvel sikerült meggyógyulnunk.

2011. 02. 24.                                                               M. Viki és M. Anna
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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

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõ-

en a bennünket támogatók az adomány összege után adókedvezményt
érvényesíthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthetõ
kedvezmény mértéke tovább emelkedik. (A társasági adóról és az osz-
talékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§). A támogatásról a jogsza-
bályban meghatározott adattartalmú adományigazolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban tesz-
szük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevez-
zük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltün-
tetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogató-
inkat 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 kö-
telességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy mi-

lyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke leg-
utolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jö-
vedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!


