
Aurea mediveritas 
Jó pár éve figyelem a bennünket elárasztó médiumokat. Azt az irdatlan tülekedést, amely 
megpróbál beférkozni a bizalmunkba, megpróbál mindenáron rábeszélni bennünket saját 
magára. Információdömpingben szenvedünk! Megannyi televíziós és rádiós csatorna, újság, 
folyóirat a kínálat. Mi pedig mindent megnéznénk, meghallgatnánk, elolvasnánk, hiszen 
fogyasztói társadalom vagyunk. Információ! Agyunk próbál szelektálni, próbálja kiválasztani 
a neki fontosakat, de valahol mindig felbukkan egy brazil sorozat vagy egy jó sztori Madonna 
hátfájásáról. Szélsőségesek vagyunk. Szélsőségünkben észre sem vesszük, hogy mi a valós 
információ! Általános iskolában a padtársam, akit nagyon kedveltem, meghalt. Aztán meghalt 
a nagyanyám. A húgom barátnője tizenpár évesen. Anyai nagyapámra nem nagyon 
emlékszem, mert korán meghalt. A szomszédnő hála az égnek, él és jól van, most jó 
egészségnek örvend. PEDIG ŐIS RÁKOS. - Magyarország világelső a daganatos halálozások 
elofordulása szempontjából.- mondta Dr. Petrányi Győző professzor. (Vasárnap reggel 
2001.február 4.) Én fiatal vagyok és remélem egészséges. Reméljük Ön is az. Ez a lap tehát 
nem (csak) az érintetteknek szól. Információt hordoz. Nem ingyenes, de nem is drága. 
Pontosan annyiba kerül, amennyibe nekünk kerül. Nem szélsőséges, afféle arányos középút. 
Vagy ahogy Horatius mondaná: "Aurea mediveritas". 
Nemes Dénes 
 
Igen Tisztelt Olvasó! Leendő Tanácsadónk! 
 
Engedjék meg, hogy néhány sorban elmondjam Önöknek, hogy miért született meg a 
gondolat, hogy ezt az információs magazint most és ezt követően havonta az Önök kezébe 
adjam. Elsősorban mint boldog édesapa szeretnék beszámolni Önöknek arról, mit tettem 
annak érdekében, hogy ma boldogan játszhatok Rolanddal, akinél ezelőtt öt évvel a 
leggyilkosabb kórt, a rákot diagnosztizálták. Hogy Önök pontos képet kapjanak, egy picit 
vissza kell néznünk a múltba. 1996-ban, akkor három és fél éves fiamnál egyik napról a 
másikra változás állt be arcocskája mozgásában. Természetesen mint jó szülok, az első 
pillanatban szakorvoshoz fordultunk, akitől azt hallottuk, hogy nincs ok aggodalomra, a 
gyerek valószínűleg huzatot kapott. Nem tudtunk belenyugodni az első, második orvosi 
véleménybe és az ország leghíresebb szakemberéhez fordultunk, szerencsénkre. A profeszszor 
már az első vizsgálatkor gyanakvóan nézte Roland nyakán a duzzanatot, és aggodalma 
beigazolódott. Rolandot három és fél évesen megtámadta a gyilkos kór, a rák. A diagnózist 
követő hónapok borzalmait igyekeztünk gyermekünk elol eltitkolni, ő "csak" a fizikai 
fájdalmakat érezte. A cél egyértelmuen az volt, hogy a lelkét próbáljuk megmenteni, mert egy 
lélek gyógyítása a legnehezebb.A kórházban eltöltött kilenc hónap alatt tapasztalnom kellett, 
hogy baj van az egészségügyi ellátással, hibák vannak az orvosi diagnózisokban, és azt is 
tapasztalnom kellett, ahogy Roland betegtársai közül egyre többen elvesznek. Az orvosi hibák 
kiküszöbölésére megtanultam gyermekem betegségét, felvettem a kapcsolatot a világ szinte 
valamennyi szakorvosával és őket kértem, segítsenek abban, hogy Roland életben 
maradhasson. Elértem, hogy fiam személyre szabott kezelést kapjon, elvégezték azokat a 
vizsgálatokat, melyeket más gyermekeknél nem tettek, noha az ebben a betegségcsoportban 
elkerülhetetlen. A gyermekemen való kötelező segíteni akarásom ellenszenvet váltott ki 
azokból az orvosokból, akik közvetlenül kezelték gyermekemet, mert úgy érezték, hogy 
vizsgázniuk kell külföldi és magyar orvoskollégáik elott, és pontosan tudták, hogy 
felelősséggel tartoznak minden cselekedetükért. Az orvosok 1996-ban nem örültek annak, 
hogy van egy szülő, egy civil, aki megkérdőjelezi szakmai tudásukat és ne adj Isten, az általuk 
készített leleteket más szakemberekkel is ellenőrizteti. Nekem mint apának kötelességem volt 
megtenni mindent azért, hogy megmentsem fiam életét. Nem törődtem a fenyegetőzésekkel, a 
felelősség rám hárításával. Tettem azt, amit apai ösztöneim diktáltak. Küzdelmünknek meg 



lett az eredménye: Roland megmenekült a halál karmaiból, sértetlen maradt a lelke is, és 
remélem, hogy - ha ez egyáltalán lehetséges -, már elfelejtette a borzalmakat. Azután, hogy 
megmentettem gyermekem életét, úgy éreztem, még tennem kell a többi rákos gyermek 
megmentéséért is. Megírtam Gyerekrák c. könyvemet, azzal a céllal, hogy reményt adjon az 
olvasónak a rák elleni küzdelemben. Ezt követően hoztuk létre a Gyermekrák Alapítványt, 
melynek elsődleges célja egy rákcentrum felépítése, ahol nyugat-európai színvonalon és 
eredménynyel gyógyítható a rák. A megvalósításhoz azonban pénz kell, nagyon sok pénz. A 
200 ágyas gyógyító centrumban a diagnózistól kezdve a fenntartó kezelésig minden egy 
helyen történne. Ez idáig Magyarországon nem valósulhatott meg, részben pénzhiány miatt, 
részben azért, mert egyes orvosok ellenérdekeltek a centralizálásban.Ugyanakkor pontosan 
tudtuk, hogy milyen segítségre van szüksége a beteg gyermekeknek, hozzátartozóiknak és 
azoknak az egészségügyi intézményeknek, ahol ezeket a gyermekeket kezelik. Rendszeresen 
támogatjuk anyagilag a rákos gyermekek hozzátartozóit, gyógyszereket, 
táplálékkiegészítőket, vitaminokat biztosítunk a gyermekeknek, műszereket vásárolunk 
kórházaknak és támogatjuk a rákkutatást. A rák gyógyításában ma már számos új lehetőség is 
bizonyított, mint például a hipertermia, melynek költségei viszont magasak. Ezért vállaltuk, 
hogy a költségek egyharmadát, vagy esetleg kétharmadát is kifizetjük, hogy az anyagilag is 
tönkrement családokat megkíméljük a kiadásoktól. Jogi tanácsokkal segítjük a hozzánk 
fordulókat, nemzetközi konzíliumok öszszehívását finanszírozzuk. Ezeket a támogatásokat a 
minket támogatók nélkül nem tudnánk megvalósítani. Mellettünk van számos multinacionális 
cég, külföldi társszervezet, külképviselet és - pártállástól függetlenül - számos politikus 
egyetért célkitűzéseinkkel. A kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítést elsoként a 
Gyermekrák Alapítvány kapta meg, amely a legmagasabb civil szervezeti besorolás. Ezt csak 
azok kapják meg, akik kormányzati, illetve önkormányzati feladatokat látnak el. Azzal, hogy 
ezt a lapot Ön kezébe veszi, Ön is segíteni fog abban, hogy leküzdhetővé váljék a rák! 
Mindenkiben tudatosítani akarjuk, hogy küzdeni kell, hisz "nem halott, míg meg nem halt"! 
Abban az esetben, ha Önnek bármilyen jobbítási szándéka vagy ötlete van, kérem, írja meg 
nekünk, és így az Ön segítségével közösen szerkeszthetjük ezt a lapot, melynek egyetlen célja 
a segíteni akarás. 
Balogh István 
 
Cím nélkül 
 
A Gyermekrák Alapítvány címére nap mint nap érkeznek segítséget kérő levelek, 
telefonhívások, melyek nyomán az Alapítvány munkatársai minden lehetőséget felkutatnak, 
valamint meglévő saját eszközeikkel, módszereikkel igyekeznek segítséget nyújtani a beteg 
gyermekeknek és elkeseredett hozzátartozóiknak. Sajnos, sokszor kevés a jóakarat. 
Közreadjuk most egy Anya naplójának részletét 
. -TeA- 
 
99.10.29. csütörtök Bp. Reggel vért akartak venni, de nem jött a vér. 10 percig gyötörték. Már 
csuromvizesek voltunk. Kivették az egyik branült, mert elmozdult. Élvezi a branül és infúzió 
nélküli mozgást, tud szabadon szaladgálni, játszani. 10.30. péntek (Bp.) Reggel branült tettek 
be...(no comment) 8 helyett 9-kor kapta meg az altatót. 10-re kellett menni az Onkológiára. 
Tudtam, hogy nem fog elkábulni. Éppen csak bágyadt volt. Húztak a fejére egy hálót, rátették 
a maszkot, de mivel éber volt, mozgott. Nem tudták bemérni. Végeredmény nem csinálják, 
csak áprilisban. Visszaúton végig ordított, rugdalózott, iszonyú volt. Este hányt először. 
11.11. szerda (Bp) Egy ordítás volt a vizsgálat! Vérvételkor 4-en közremuködtünk, mire a 4 
vénából sikerült 3 kémcsőnyi vért venni! Holnap Port-a-coot beültetés. /Leesett a 3. körme is. 
Valószínűleg a kezeléstől/ 11.28. szombat (itthon) Reggeli után elmentünk hajat vágatni, mert 



elkezdett hullani. Most szinte kopasz, de csomókban hullik. 12.08. kedd (Bp.) Fél 9-kor hányt 
az infúziótól. Jó kedve van, de nem eszik és nem iszik semmit. 1 kg-ot fogyott. Egész délután 
hányt és aludt felváltva. Jell: hamar kijön a sodrából, fáradékony, fájnak a lábizmai, éjszaka 
jajgat és sír. 02. 27. szombat (itthon) Reggel nagyon sírt, a fejét fájlalta ! 02.28. vasárnap 
(itthon) Reggel megint fejfájásra panaszkodott, a gyógyszertől elmúlt. Este megint nagyon fájt 
a feje, fél 7-kor már lefeküdt. Azonnal MRI vagy CT vizsgálatot kértem a kezelőorvostól. 
03.01. hétfo Délután 4-re mentünk MRI vizsgálatra. Valamit találtak ott, ahol volt a daganat! 
Egész éjjel fájt a feje. 03.02. kedd Délutánra már szenvedett a fájdalomtól, elindultunk az 
Amerikai úti Klinikára. Ott közölték velünk, hogy már nem segít rajta semmi. Most mondták 
meg, hogy ez a daganat nem gyógyítható, a sugárkezelés sem segített volna. 03. 03. szerda 
Nyöszörgött, fájdalmai voltak, csak annyit mondott folyton: Anya, fáj! Székesfehérvárra 
vitettük, emelték a fájdalomcsillapítót. 16-kor még lehetett beszélni vele. 18-kor heves 
rohama volt, ettől kezdve már nem vett tudomást a külvilágról. Óráról-órára romlott az 
állapota. 03. 04. csütörtök Éjjel 1-kor megemelkedett a pulzusszáma, alig lélegzett. Fél 2-kor 
elaludt. Örökre. (Fél éve tudtuk meg, hogy daganatos.) 
 
A betegség neve pedig: rák 
 
Csövek, tuk, gépek, kopasz, sovány embererek, csillapíthatatlan köhögés, hányás, soha be 
nem gyógyuló sebek és fekélyek, sugár, kemo... Sarkoma, adenoma, carcinoma, melanoma, 
lymphoma, leukémia... Nem mondunk semmit, ha megtudjuk valakiről vagy valaki 
hozzátartozójáról, hogy rákos, mert nem találunk szavakat. Félünk, olyan misztikus az egész, 
mert annyira nem tudjuk, hogy ez a halált jelenti-e, vagy meg lehet gyógyulni. Azt suttogták, 
ha valakiről kiderült, hogy rákja van, "jobb lenne már elmennie, ne szenvedjen". Úgy 
beszéltek róla, mint akit a végső veszedelem ért el, rémült, halk hangon, tabuként ejtettek róla 
minél kevesebb szót, már temették is. A meg nem értés, a magára maradottság még inkább 
nehezíti a betegséggel küzdő mindennapjait. -TeA- 
 
Á, dehogy! Semmiség! Csak rákos vagyok. 
 
"Egyszer például megkértek, hogy kézjegyemmel ellátva ismerjem el azt, hogy egy 
videófilmet kikölcsönöztem és mivel akkor már "ette" jobb kezemet a rák, így nem tudtam 
felemelni a pultig, mire kértem, hogy legyen szíves lejjebb tenni nekem, mert nem tudom 
odáig felemelni kezemet. Erre a kölcsönző elvigyorodott és azt kérdezte: - Csak nem valami 
sportbaleset? Na, erre már én vigyorodtam el és finoman közöltem vele: - Á, dehogy! 
Semmiség! Csak rákos vagyok. Valószínű, csak azért nem esett hanyatt, mert meg tudott 
fogódzkodni még idejében a pultban. Ezek után csak annyit mondott, hogy majd őigazolja a 
kazetta átvételét. Amikor kifelé robogtam, hátamon éreztem sajnáló tekintetét. Most 
megkérdezhetnék, hogy miért nem írtam alá a bal kezemmel, vagy miért nem mondtam azt, 
hogy igen, sportbaleset volt. A válaszom igen egyszerű, bár erre csak hosszabb idő alatt 
jöttem rá. Valahol azt akartam elérni, hogy tiszteljen, igenis tiszteljen azért, mert megküzdök 
ezzel a betegséggel és nem hátrálok meg tőle. Megküzdök az életemért, és ez nagyobb dolog 
annál, mint hogy valaki megküzd azért, hogy jobb állása legyen, vagy megküzd a karrierjéért. 
Ezek nem küzdelmek. Ezek célok, amiket el lehet érni.Az igazi küzdelem nálunk zajlik, 
nálunk rákos gyerekeknél. Mi küzdünk azért, hogy életben maradjunk. A sajnálat azokat illeti, 
akik nem tudnak küzdeni. Ezért szeretném, ha mindannyian, akik olyan közelségben vannak 
az ilyen betegekhez, ne azt éreztessék vele, hogy ot mennyire sajnálni kell, hanem azt, hogy 
tisztelik, és igenis becsülik őt. Ezzel hozzásegítik ahhoz, hogy küzdeni tudjon. Ezek után már 
belekezdhetek a saját betegségem történetébe... Bálint soha nem fejezhette be írását. 
Elhunyt:1998. márciusában. Élt 19 évet. 



 
Betegjog 
 
A Gyermekrák Alapítványhoz igen sokan fordulnak azért, hogy válasz kapjanak betegjoggal 
kapcsolatos kérdéseikre. Az Alapítvány kiváló jogi tanácsadója, Dr. Erdos György, szívesen 
válaszol, kérjük forduljon Ön is bizalommal Hozzá. Várjuk levelét! 
 
6 éves kisfiam fáradt, nyugös, étvágytalan, gyakran fájlalja a fejét. Háziorvosunknál 
többször voltunk, aki javasolt vitaminokat, de kérésem ellenére sem küldi kisfiamat 
kivizsgálásra. Beutaló nélkül van-e jogom kérni kórházban vagy szakrendelőben, hogy 
alaposan vizsgálják ki kisfiamat, csináljanak labor- meg egyéb vizsgálatot? 
Ön kérheti gyermeke kivizsgálását, de javaslom, kérjen írásos diagnózist, megokolását annak, 
hogy a háziorvos miért nem látja szükségesnek a további kivizsgálást. 
4 éves kislányom súlyos rákbetegségben szenved. Kezelik sugárral, és kap kemoterápiát. 
Kezelőorvosa szűkszavú, nem kapok részletes információt arról, hogy mi is történik a 
kicsivel. Nem is nagyon tudok bízni az orvosában. Van-e jogom konzíliumot, 
szakvéleményt kérni más intézménytől? 
Az Egészségügyi Törvény értelmében a kezelőorvos köteles Önt részletesen tájékoztatni a 
beteg állapotáról valamint betegség, a kezelés minden stádiumáról. Javaslom, forduljon a 
kórházi betegjogi képviselohöz. Önnek természetesen joga van más szakvéleményt, 
konzíliumot kérni, azonban e lépést megelőzően tanácsos szóra bírni a kezelőorvost. 
7 éves kisfiam leukémiás. Sokat vagyunk a kórházban, én is szinte állandóan vele 
vagyok. Az éjszakát nem tölthetem vele, reggel 7-re mehetek be hozzá. Volt úgy, hogy 
mire beértem, addigra már agyonszúrkálták vérvétel miatt, és nem is mondták nekem 
előző este, hogy hajnalban már vért vesznek. Jogom van-e mindig mellette lenni, ha 
vizsgálják, vagy valamilyen beavatkozást végeznek nála? 
Amennyiben a gyógyító munkát nem gátolja, nem zavarja, és a helyi lehetőségek erre módot 
adnak, Önnek joga van jelen lenni gyermeke vizsgálatánál, vagy - a műtétet kivéve - 
valamilyen orvosi beavatkozásnál. Elképzelhető, hogy a vérvételt más időpontban nem tudták 
megejteni mint a hajnali időpont, de erről valóban tájékoztatni kellett volna Önt. 
 
Harag és részrehajlás nélkül 
 
Tudom, nehéz indulatok és érzelmek nélkül szemlélni a Gyermekrák Alapítvány működését. 
Gyanakvás és hátsó szándék nélkül könnyű. Könnyű, mert az Alapítvány minden törvényi 
kötelezettségének eleget tesz, és muködése során egyetlen célt tart szem előtt: a rákban 
megbetegedett gyermekeken kell segítenie. Nehéz, mert, ha tudjuk is, hogy az egészségügyi 
intézmények agyonterhelt, alulfizetett dolgozói mindent megpróbálnak megtenni a beteg 
gyermekek gyógyítása érdekében, mégsincs minden rendben. Számos elismerésre méltó 
kezdeményezést ismerünk - például már sok helyütt lehetővé teszik, hogy a rákos gyermekek 
mellett tölhessék a szülők a nap 24 óráját -, de az egészségügyi intézményeknek nincsen 
módjuk a teljes körű gondozásra. Számos olyan dolog van, amiben csak az összefogás, a civil 
szerveződés, a jóakarat, a szolidaritás segíthet. Melyek ezek a dolgok? A gyermek az, aki a 
legfantasztikusabban viseli a betegséget. Ha van három perc, amikor jobban van, vágyódik a 
labdára, biciklire, új cipőre, képeskönyvre, új játékra, sütit enne, moziba menne,...Az 
egészségügyi intézményekben dolgozók nem tudják vállalni a szociális gondoskodást, még ha 
próbálkoznak is emberi összefogással némi segítséget adni. Az anyagi segítségen túlmenően 
óriási szüksége van az elcsigázott szülőnek lelki, életvezetési tanácsokra, a jó szóra, 
eligazításra. Eligazítani és segíteni Őt abban, hogy hogyan és miből oldja meg gyermeke 
számára a legjobb körülmények biztosítását, hogyan és miből oldja meg, hogy a gyermek 



megkapja azokat az elengedhetetlen vitaminokat és táplálékkiegészítőket, amelyeket a TB 
nem finanszíroz, hogyan és miből oldja meg a a vidéken élő család a gyermek budapesti 
kontrollvizsgálatokon való megjelenését, sorolhatnám....Kinek van szüksége a Gyermekrák 
Alapítványra? A beteg gyermekeknek. Az aggódó családoknak. Hogy valakitől önzetlenül, 
sok szeretettel kapják azt, amit csak innen kaphatnak 
.-TeA- 
 


