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KKONFERENCIAONFERENCIA AAJÁNDÉKJÁNDÉK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A világ szinte valamennyi jelentõs rák-
kal foglalkozó alapítványa, kórházak pro-
fesszorai és szakemberek vettek részt a
nem mindennapi eseményen. Az elõadók
között Egyesült Államok, Ausztrália, Kana-
da, Oroszország és valamennyi tagállamá-
nak képviselõi, Japán, Görögország, Né-
metország, India, Korea, Nepál, Kína,

Thaiföld, Románia, Szaúd-Arábia, Marok-
kó, Irán, Irak, Törökország, szakemberei is
felszólaltak. Hazánkat Balogh István, a
Gyermekrák Alapítvány elnöke képviselte.
Az Alapítvány elnöke elõadásában hang-
súlyozta mennyire fontos a prevenció, a
gyógyuláshoz nélkülözhetetlen orvostech-
nikai eszközök biztosítása, a beteg gyer-

mekek családtagjainak anyagi támogatása,
és nem utolsó sorban a nélkülözhetetlen
helyreállító kezelés fontossága.

A megnyitón részt vett Abdullah Gül
Törökország köztársasági elnöke, Recep
Akdag Törökország egészségügyi minisz-
tere, az APOCP elnöke prof. A. Murat
Tuncer, valamint külképviseletek vezetõi,
és jelentõs szerepet kaptak a világ civil
szervezetei.

Isztambulban került megrendezésre 2010. április 3-tól 7-ig
a „Híd a kontinenseken át” elnevezésű konferencia

Alapítványunk elnöke a konferencián

A konferencia szervezõi és az ECPC egyik elõadója

Balogh István elõadása

Tudtuk, hogy azok az élmények, ami-
ket a kedvenceikkel való személyes be-
szélgetés, egy ölelés és egy puszi jelent, so-
káig az emlékeikben fognak élni. A gyer-
mekek boldogok, izgatottak és sokszor
alig akarták elhinni, hogy a kedvencükkel
állnak szemben. Minden közéleti szemé-
lyiség boldogan mondott igent a felkérés-
re, mert õk is érzik, hogy azzal, ha idõt
szakítanak a beteg gyermekekre, a köze-
lükben vannak, személyes kontaktust ala-
kítanak ki velük, nagyon sokat tesznek ér-
tük, mivel a kis betegek arra vannak kény-
szerülve, hogy ágyba fekve, emberektõl
elzárva otthon, vagy a kórház falai között
töltsék minden percüket. A kedvenceikkel
eltöltött idõ pedig erõt ad nekik. Olyan
emberek veszik õket körül, akik mosolyt
csalnak az arcukra, okot adnak az önfeledt
nevetésre, ami tudjuk, hogy a legjobb
gyógyír minden betegségre.

Az Alapítvány munkatársainak ötlete volt, hogy milyen nagy öröm lenne a beteg gyerkõcöknek – azon felül, hogy állandó
támogatást kapnak tõlünk – rendszeresen találkozásokat szervezni a kedvenceikkel… Hittünk abban, hogy az ilyen prog-
ramok jót tesznek a kis lelkiviláguknak, hosszabb-rövidebb idõre elfelejthetik azt a sok fájdalmat és megpróbáltatást, amin
keresztül mennek a kezelések folytán. Kérdõíveket osztottunk szét, amire ráírhatták, hogy kik a kedvenceik, kikkel talál-
koznának szívesen. Láttuk a gyerekek szemében az izgalmat, az örömet. Éreztük, hogy ezzel az ötlettel a fájdalomtól meg-
gyötört arcocskákra még egészen biztosan nagyon sok mosoly fog kerülni.

Rákos gyermekek találkozása kedvenceikkel

Anita Csonka Andrással akart találkozni Lajos otthonában találkozott Nócival

Ádám kipróbálta az autóversenyzést Palik Lászlóval
és Héder Barnával

Dévényi Tibor „Tibi Bácsi” ajándékot hozott 
a gyermekeknek Karcsi és Mónika a Vadasparkban találkoztak

Évikének Liptai Klaudia a kedvence Volt mirõl beszélgetni Dolák-Saly Róbertnek Zsófival Erdei Zsolt „Madár” Dávid kérését teljesítette
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AADOMÁNYDOMÁNYOZÁSOZÁS OORVRVOSIOSI TTANÁCSOKANÁCSOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A rendszeres fizikai aktivitás (sport) szerepe 
az egészség megõrzésében és az önbecsülés

javításában

AAz élet egyik nagyon fontos jellemzõje a folytonos
mozgás. Rendszeres mozgás nélkül lehetetlen egészsé-
günk megõrzése. Ezt a tényt az emberek nagy része fi-

gyelmen kívül hagyja, mert mindenki egy ún. kényelmi zóná-
ban él, vagyis arra törekszik, hogy életében a változásokat, a vélt
nehézségeket kikerülje és minden cselekedetét a lehetõ legké-
nyelmesebben hajtsa végre. Az egész napi fárasztó munka, a
sok frusztráció után csak kevesen húznak egy futócipõt, vagy
vesznek fel melegítõt és mennek el egy órácskát sétálni.
Az egészséges életmód alapja a helyes étkezés, a megfe-
lelõ gondolkodás és az örömmel végzett mindennapi
testmozgás.

Sokan úgy gondolják, hogy a mozgást csak akkor te-
szik rendszeressé, ha testsúlyt szeretnének csökkenteni. Fel
kell azonban hívnunk a figyelmet a természet egy érdekes pa-
radoxonára, miszerint a mozgás nem fogyaszt, viszont a hiá-
nya hizlal. Tehát, ha nem figyelünk a kalóriát csökkentõ étke-
zésre, akkor pusztán sportolással nem fogunk tudni számotte-
võ súlyt leadni. A rendszeres mozgás ellenben megakadá-
lyozza plussz zsírszövet lerakódását.

MM it értünk helyesen végzett testmozgáson? Na-
gyon fontos a fokozatosság, a rendszeresség,
a mozgással együtt járó öröm és az emelke-

dõ terhelés. Nem helyes tehát, ha egy jelentõs súly-
többlettel rendelkezõ ember minden elõkészület
nélkül másfél órás „sörmeccset” játszik, érde-
mes a rendszeres sportolást könnyû 30-40 per-
ces sétával kezdeni, melyet naponta öt-hat perc-
cel emelünk, a napi egy órás idõtartamig (nem
baj, ha ez akár két órára is felmegy). Néhány
hét múlva a séta vagy gyaloglás átmehet köny-
nyû kocogásba, késõbb futásba, de nagyon
hasznos a természetben történõ túrázás, in-
tenzív kertészkedés, kerékpározás, úszás, te-
niszezés és aki megteheti annak a lovaglás is.
Nagyon fontos a rendszeresség, ami azt je-
lenti, hogy hetenként legalább ötször
sportoljunk. Rendkívül pozití-
vak tapasztalataink a tánccal
is, a zenére végzett mozgás
örömet okoz, rendszerint part-
ner is szükségeltetik hozzá és a

mozgás kapcsán történõ társalgás önbiza-
lom-növelõ tényezõ is lehet. Minden olyan
dolog ugyanis, amely az embernek örömöt
és pozitív élményeket okoz, javítja az önbi-
zalmát. Ezért tanácsoljuk szülõknek azt,

hogy a gyermeket bízzák meg könnyen vég-
rehajtható, apróbb feladatokkal, melyek után
mindig hangosan és szembe dicsérjék meg õt.

Ebben az esetben nem baj, ha ez a dicséret
mások elõtt hangzik el, szemben a szidás-
sal és a kritikával, amelyet mindig négy-

szemközt kövessünk el a gyerekkel,
ügyelve arra, hogy a gyermeket soha

ne alázzuk meg, ne a személyisé-
gét kritizáljuk, hanem az adott
cselekedetet jelenséget, vagy ese-
ményt illessük negatív kritiká-

val, valahogy így: „Kisfiam/kislá-
nyom, tudod, hogy nagyon szeretlek téged,
nagyon sok jó tulajdonságod van, egy érté-
kes ember vagy, azonban ez a mai dolog, ami
történt, illetve amit tettél, nem helyes és re-

mélem, levontad a tanulságokat és ez töb-
bet nem fog elõfordulni!” Sajnos a gyer-
mek szidásával, mások elõtti megalázá-
sával, üvöltözéssel próbálják meg ma a
legtöbb gyereket manipulálni, mert a
szülõk azt hiszik, hogy ez az egyetlen
eredményes út, hogy gyermeküket ne-
veljék. Sokkal jobban járna mindenki,
ha a gyermekeket inkább a rendszeres
sportolás felé terelnék, mert a sport

az, ami az embert mindenre – gyõz-
ni és veszíteni egyaránt –

megtanítja. 

AAGyermekrák Alapítványnál folyó
életmód-szaktanácsadási szolgáltatás keretében – a gyer-
mek állapotától függõen – javasoljuk a szülõknek a gyer-

mekkel végzett közös örömteli sportolás elkezdését, illetve foly-
tatását. Az e téren szerzett tapasztalatainkról a következõ szám-
ban írunk.

A Gyermekrák Alapítvány egyik legfontosabb célja, hogy anyagi, testi és nem utolsó sorban lel-
ki támaszt nyújtson azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik kénytelenek voltak szembe-
sülni a rosszindulatú megbetegedések alattomos következményeivel. Az alapítvány az elmúlt
években sok ezer beteg és szenvedõ gyermeken segített közvetlen anyagi támogatással, étrend-
kiegészítõk 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 ol-
vasóinknak.

A gyógyító segítsége nélkülözhetetlen

A rendszeres fizikai aktivitás (sport) szerepe
az egészség megőrzésében

Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata

Az ország egyik legnagyobb kórházá-
nak gyermekosztályán évente több mint
400 endoszkópos vizsgálatot végeznek.
Azonban a nagyobb gyermekek kontrol-
lálása, diagnosztizálása problémát oko-
zott, ugyanis azokat a felnõtt endosz-
kópiára kellett vinni. A csecsemõk vizsgá-
latára egyáltalán nem volt lehetõség,
ugyanis hiányoztak a szükséges technikai
eszközök. Esetenként Budapestre kellett
szállítani a beteg gyermeket, ami külön
pénz idõ és egyéb kockázatokkal járt. Az
osztályon a vizsgálatokat egy több mint
tíz éves eszközzel végezték, mely mára
már teljesen elhasználódott. A kissúlyú
koraszülötteket, kemoterápia után lévõ
gyermekeket sajnos egyáltalán nem tud-
ták megvizsgálni. A kórház kezelõorvosa

– mint kérelmében írja – szeretne min-
dent megtenni, hogy a kis betegek minél
hamarabb és a lehetõ legkevesebb fájda-
lommal gyógyulhassanak meg. Ezeket a
tényeket mérlegelte a Gyermekrák Alapít-
vány mikor döntött, hogy megvásárolja
33 millió forintos készüléket, ugyanis
pénzen nem múlhat egy beteg gyermek
gyógyulási esélye.

Az új rendszer segítségével a korábbi-
akhoz képest sokkal hatékonyabban tud-
ják kiszûrni a daganatos megbetegedése-
ket, és a vizsgálatok már csecsemõkorban
is lehetõvé válnak az eszközök kis átmérõ-
je és jó manõverezõ-képessége segítségé-
vel. Ez az új technológia nagyban elõsegíti
a korai, pontos diagnózis felállítását, eset-
leges mûtéti beavatkozás szükségességét. 

A kórház önerõbõl nem tudta megvá-
sárolni ezeket a XXI. század igényeit min-
denben teljesítõ mûszereket, ezért támo-
gatók segítségére szorult. 

Az Alapítvány jelenleg 756 regisztrált
rákbeteg gyermeknek biztosít térítésmen-
tesen gyógyszereket, vitaminokat, táplá-
lék-kiegészítõ készítményeket, családjuk-
nak rendszeres anyagi támogatást nyújt. 

A megyében jelenleg 102 rákos gyer-
meknek nyújt készpénz, gyógyszer és
táplálék-kiegészítõket térítésmentesen a
kiemelkedõen közhasznú szervezet. 

Köszönjük, hogy adója 1%-ának fel-
ajánlásával lehetõvé tette, hogy a rákos
beteg gyermekeken és az õket gyógyító
kórházakon is segíteni tudunk!

Április elején teljesítette a Gyermekrák Alapítvány a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház kérését, melyben egy video-
endoszkópos vizsgáló rendszert vásárolt a Gyermekosztály számára. A közel 33 millió forint értékû orvosi mûszer egy ki-
fejezetten csecsemõk és gyermekek számára fejlesztett komplett endoszkópos vizsgáló rendszer. 

33 millió forintos adomány a nyíregyházi 
Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályának

A mûszerátadáson a kórház vezetõsége, a Megyei közgyûlés elnöke és Alapítványunk elnöke tájékoztatta a sajtó képviselõit a péda értékû adomány fontosságáról

Dr. Guthy Ildikó a gyermekosztály fõorvosa, gasztro-enterológus régi álma vált
valóra, már a kisgyermekeket és csecsemõket is meg tudja vizsgálni ezzel a

modern endoszkópos mûszerrel
Dr. Kiss Zoltán a kórházat igazgató Holding fõigazgatója megköszöni 

az értékes adományt
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A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyermek szü-
lei, vagy a gyermekek írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn belül vála-
szolnak az alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakorta érkeznek kö-
szönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, civilközösségektõl. Ro-
vatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények
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V. János életét kétszer is megmentettük
„Tisztelt 
Elnök Úr!

Köszönetemet fejezem
ki a Debreceni Gyermek-
klinikán kezelt V. János
nevû gyermek kezelésé-
ben nyújtott segítségért.
A kezelés anyagi vonzata
messze meghaladja klini-
kánk költségvetési lehetõ-
ségeit, ezért nagy segítsé-
get jelent a támogatás,
amit a Gyermekrák Ala-
pítvány biztosított szá-
munkra!”

Prof. Dr. Oláh Éva
klinikaigazgató

Magosliget község polgármesterének köszönõlevelébõl:

„Tisztelt Elnök Úr!
Engedje meg, hogy utólag, de annál nagyobb tisztelettel kö-

szönjem meg Önnek és az Ön által vezetett Gyermekrák Ala-

pítványnak a Magosliget településen élõ V. János Márk nevû
gyermek felgyógyulásáért és lakáskörülményeinek javításáért
tett fáradozásait. Biztosan állíthatom, hogy az Önök segítsége
nélkül ez a gyermek ma már nem élne!

Horváthné Orbán Katalin polgármester”

A gyermek gyógyulásához a kért gyógyszereket és egyéb támogatásokat követõen a „koronát” az általunk felújított ház tette fel

A budapesti 4-es
metrót építõ Vinci
Construction Grands
Projets adomány-
gyûjtést szervezett
munkatársai köré-
ben a Magyarorszá-
gon megbetegedett
rákos gyermekek
megsegítésére. Az
1.300.000 forintos
adományt Francois
Pogu február 13-án
adta át a Gyermek-
rák Alapítvány elnö-
kének. A projekt-
igazgató a sajtótájé-
koztatón kiemelte,
hogy munkájuk ré-
vén Magyarország,
ezen belül Budapest
része lett életüknek,
ezért a tõlük telhetõ
módon segíteni kí-
vánják a nemzetkö-
zileg is elismert
Gyermekrák Alapít-
ványon keresztül a
beteg gyermekeket.
Az átadáson jelen
voltak a multinacio-
nális cég vezetõi és
az adományozó
munkatársak képvi-
selõi.

Nemzetközi cég is segíti a rákos gyermekek
gyógyulását Magyarországon

Francois Pogu projektigazgató jelképesen átadja az 1.300.000 Ft adományt



8

IINFNFORMÁCIÓKORMÁCIÓK

FFONTONTOS INFOS INFORMÁCIÓKORMÁCIÓK
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 köszönhe-

tõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhat-
ják 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 adományiga-
zolást 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!


