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A sport szerepe a betegségek kezelésében

HHosszú évek óta mûködõ életmód szaktanácsadó mobilte-
lefon szolgáltatásom alatt többször elõfordult, hogy kü-
lönbözõ betegségekben szenvedõ gyermekek utókezelé-

sénél rendszeres sporttevékenységet javasoltam és számomra
meglepõ módon a szülõ közölte, hogy a kezelõorvos a gyerme-
ket ettõl kifejezetten eltiltotta. Az egyik esetben I. típusú cu-
korbetegségben szenvedõ, inzulinnal kezelt gyermeknél java-
soltam sportot, amit csak nehezen fogadtak el, miután a gyer-
mek orvosa erre nem hívta fel a figyelmet, pedig a cukorbeteg-
ség kezelésében a rendszeres testmozgásnak alapvetõ szerepe
van. Allergiában szenvedõ gyermekeknél sok esetben javaslom
– amennyiben a körülmények megengedik – a lovaglás elkez-
dését, melyet sokszor a kezelõorvosok õszinte megdöbbenés-
sel fogadnak. Saját rokonunknál sem akarták elfogadni azt,
hogy a 15 éves fiatalember, akit hosszú évek óta antibiotikum-

ok, antiallergének, szteroid
gyulladásgátlók tucatjaival ke-
zeltek eredménytelenül, a lo-
vaglás megkezdését javasol-

tam. 
Természetesen a fiú öröm-
mel vállalta ezt a „terápi-
át”, amit azzal kezdtünk,
hogy eleinte a lovak alól

hordta ki a trágyát, tisztítot-
ta a lovak szõrét, ápolta a

szerszámokat, majd késõbb
megtanulta az állatokkal való
bánásmód minden csínját-
bínját. Másfél év alatt kitûnõ
lovassá vált és ma lovasbe-
mutatók ünnepelt „sztárja”.
Mondanom sem kell, hogy
az istállóba való belépése

után néhány napon belül elfe-
lejtette, hogy mi is az allergia. A

gyermekekben más élõlények iránt megjelenõ felelõsség, ezen
keresztül a saját fontosságuk tudata az állattal való foglalkozás,
törõdés, a vele kapcsolatos pozitív élmények jótékony hatással
vannak a gyermek lelkivilágára és az immunrendszerét olyan
elõnyös módon optimalizálják, amely a gyógyulásukhoz nagy-
mértékben hozzájárul. Tehát minden olyan sport, ahol állatok
is részt vesznek (lovak, kutyák) hasznos lehet a gyógyulás
szempontjából. 

Nagyon hasznosnak tartom bizonyos önvédelmi sportok
megtanítását gyermekeknek. A nem agresszív, támadó sportok
közül a tai-chi vagy az aikido egyaránt alkalmas lehet a gyermek
személyiségének formálására és önbecsülésének javítására. A tu-
moros megbetegedés elõtt ûzött sport folytatása akár csökkentett

intenzitással is javasolható. Lehetõleg minél többet legyen a gyer-
mek friss levegõn, társaságban és ne kényszerbõl vagy a teljesít-
mény hajhászása céljából sportoljon, hanem a jó közérzetéért,
az egészségért és az örömmel eltöltött, hasznos idõért. 

AA sport jótékony hatását felismerve a Gyermekrák Alapít-
vány – az orvosi kezelés stádiumától és a beteg állapotá-
tól függõen – lehetõséget biztosít az Alapítványhoz for-

duló gyermekeknek arra, hogy heti rendszerességgel szakértõ
edzõ irányításával elkezdjék a testüket és személyiségüket for-
máló sporttevékenységet, melyben alakformáló torna, atlétika
és tenisz szerepel. Egyelõre csak azoknak a gyermekeknek van
erre lehetõsége, akik Budapesten vagy környékén laknak és
szüleik vállalják, hogy az edzés színhelyére a gyermeket elvi-
szik, de lehetõségeinkhez mérten a jövõben vidéki városokban
vagy más településeken is megkíséreljük megszervezni a
remisszióban lévõ gyermekek rendszeres sportoltatását. A
sport ugyanis önbizalmat, sikerélményt ad és nagymértékben
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek ne essen vissza ebbe az
alattomos betegségbe.

A szeretet öt síkja

MM int már elõzõ számainkban is sokat beszéltünk errõl,
a betegségek zömének hátterében lelki okok állnak:
önbizalomhiány, megfelelési kényszer, bûntudat, ha-

rag, agresszió és még számos negatív gondolat. Ezeket az em-
ber általában gyermekkorából hozza (bizonyos elméletek sze-
rint, már a méhen belüli életben is érik a gyerekeket olyan ha-
tások, melyek rendkívül negatívan hatnak személyiségfejlõdé-
sükre). A gyermekkorban elszenvedett negatív hatások oka
többnyire az, hogy a szülõknek nincs ideje gyermekük nevelé-
sére, mert a fiatal emberek általában egzisztenciájuk megte-
remtésével, az ehhez szükséges tanulmányok folytatásával,
pénzcsinálással, otthonteremtéssel és egyéb „fontos” teendõk-
kel vannak elfoglalva és a gyereket a bölcsödére, óvodára, leg-
jobb esetben a nagyszülõkre bízzák. Õk úgy gondolják, hogy
gyermekük számára legfontosabb az anyagi biztonság, az,
hogy „mindent” megadjanak neki, lehetõleg többet, mint amit
a szülõ gyermekkorában kaphatott és eközben elfelejtkeznek
arról, hogy a gyermek személyiségfejlõdése három éves kor-
ban befejezõdik. Tehát pontosan a gyermek három éves korá-
ig kellene mind a két szülõnek minden szabad percét a gyer-
mekkel tölteni, mert ezután már késõ lesz. A gyermek számá-
ra ugyanis a szülõi szeretet mértékét a vele eltöltött idõ meny-
nyisége és minõsége jelenti. Ha a gyermekkel nem töltenek
elég idõt, akkor õ ezt úgy éli meg, hogy az õ személyisége a
szülõ számára nem fontos, tehát õ felesleges. A számára drága
pénzen megvásárolt játékok és egyéb tárgyak semmiképpen
nem pótolják a vele való beszélgetést, foglalkozást, közös
sport, kirándulások és utazások örömét.

(Folytatjuk)

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

Legyen elegendő időnk gyermekeink nevelésére!
Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovataBácstopolya és Kishegyes Községközi

Rákellenes Társasággal együttmûködve
április 18-án interaktív fórumot rendezett
Szabadkán a gyermekkori daganatos be-
tegségek megelõzésérõl a Gyermekrák
Alapítvány. A vasárnapi programon orvo-
sok, egészségügyi szakemberek ismertet-
ték a civil szervezetek szerepét a rákelle-
nes harcban, valamint elõadás hangzott el
a gyermekkori akut limfoblasztos leuké-
miáról és a szupportív terápiáról. Az in-
teraktív konferencia nagy érdeklõdést vál-
tott ki. Az egész napos rendezvényen a

résztvevõk kérdéseket tettek fel
az elõadóknak, akik készségesen
válaszoltak. 

A Gyermekrák Alapítvány 13
éve támogatja a rákos beteg gyer-
mekeket és az õket gyógyító kór-
házakat, egészségügyi intézmé-
nyeket. Nemzetközi konferenciá-

kon vesz részt, támogatja a rák-
kutatást.

Kiemelten fontosnak tartja,
hogy a hazai beteg gyermekek tá-
mogatásán túl segítse a határon
túli magyar beteg gyermekek
gyógyulását is.

Szabadkán tartott interaktív fórumot 
a Gyermekrák Alapítvány

2010. április 18-án került megrendezés-
re a Szabadkán a Szabadkai Népkör szín-
háztermében az elsõ szerb-magyar interak-
tív fórum a daganatos betegségek megelõ-
zésérõl. A szimpózium egyik legfontosabb
célja az volt, hogy a Vajdaságban mûködõ
orvosok illetve a daganatellenes kezelésben
résztvevõ többi egészségügyi szakember
kicserélje tapasztalatait a magyarországi
rákellenes küzdelemben hosszú évek óta a
civil szféra részérõl legnagyobb aktivitást
mutató szervezet – a Gyermekrák Alapít-
vány – munkatársaival. 

Az interaktív fórum meglehetõsen nagy
médiavisszhangot váltott ki és a Vajdaság-
ban mûködõ rádiós és televíziós szerveze-
tek nagy számban képviseltették magukat,
melyeknek a Gyermekrák Alapítvány
munkatársai több interjút is adtak. Az ese-
mény jelentõségét jelzi, hogy azt megtisz-
telte jelenlétével Szerbia vajdasági konzulja
– dr. Félegyházi Péter – is, aki a megnyitón
külön kiemelte a civil szervezetek és külö-
nös tekintettel a Gyermekrák Alapítvány te-
vékenységét és Magyarország illetve a kör-
nyezõ országok magyar lakta területeinek
együttmûködését a daganatos gyermekek
gyógyításában. A fórum bevezetéseként
dr. Tót Isaszegi Sándor a Bácstopolya és
Kishegyes Községközi Rákellenes Társasá-
gának elnöke vázolta társaságuk tevékeny-
ségének alapelveit és ezen keresztül a civil
szféra mûködésének jelentõségét a vajda-

sági daganatos gyermekek kezelésében és
a különbözõ szakemberek munkájának
összehangolásában. Elõadásában elhang-
zott, hogy az onkológiai ellátásban aktívan
résztvevõ orvosok illetve egészségügyi
szakszemélyzet is fontosnak tartja a szü-
lõk és gyermekek megfelelõ felvilágosítá-
sát, minél több információval való ellátását
és a hiteles kommunikáció fenntartását. Ki-
emelte a nemzetközi rákellenes szerveze-
tekben való részvétel, valamint a más or-
szágokban – különös tekintettel Magyaror-
szágra – folyó civil tevékenység összehan-
golásának fontosságát. Ezt követõen dr.
Varga Lívia gyermekgyógyász, a Bácsto-
polyai Egészségház Gyermekosztályának
vezetõje vázolt fel statisztikai adatokat a
daganatos betegségek elterjedésérõl a Vaj-
daságban, amelyekbõl kiderült, hogy a ren-
delkezésre álló adatok szerint Szerbiában,
illetve a vajdasági területeken sem nagyobb
a regisztrált daganatos esetek száma, mint
Magyarországon. 

A szünet utáni elsõ elõadást dr. Dragan
Micic fõorvos tartotta. Õ a szerb Onko-
hematológiai Szervezet elnöke és a gyer-
mekkori akut limfoblasztos leukémiáról
hallhattunk tõle rendkívül érdekes adato-
kat és összefüggéseket.  A prezentációban
szó esett a megbetegedés klinikai tünetei-
rõl, elõfordulásának gyakoriságáról a kü-
lönbözõ országokban, és Szerbiában, vala-
mint a terápia eredményeirõl és a túlélési

statisztikákról. Örömmel állapíthattuk
meg, hogy bizonyos limfoblasztos leuké-
miáknál a gyógyulási ráta megközelíti a
100%-ot. A szerbiai onkológiai ellátásban is
fontosnak tartják a kiegészítõ, illetve támo-
gató terápiát és a betegekkel történõ hiteles
és korrekt kommunikációt.  A fórum utol-
só felszólalójaként dr. Bakanek György – a
Gyermekrák Alapítvány szaktanácsadó or-
vosa – tartotta meg nagy érdeklõdést kivál-
tó elõadását a szupportív terápia jelentõsé-
gérõl a daganatos gyermekek kezelésében.
A prezentáció végén a hozzászólások és a
kommentárok arról tanúskodtak, hogy a
fórumon résztvevõ szakemberek egyetér-
tenek az elõadó azon megállapításaival,
hogy az akadémiai orvoslás által alkalma-
zott terápiás eljárások eredményeit nagy
mértékben javítják és kiegészítik a szup-
portív terápia (pszichés vezetés, táplálko-
zás, mozgás, étrend kiegészítõk) elemei. 

A helyszín és a résztvevõk megtisztelé-
seként szinkrontolmács segítette az elõ-
adók munkáját. A résztvevõ szerbiai szak-
emberek a fórumot mind szakmai, mind
kommunikációs szempontból nagyon fon-
tosnak és eredményesnek ítélték meg, amit
az elõadások végén kiosztott kérdõíveken
is pozitívan értékeltek. A jelenlévõk remé-
nyüket fejezték ki abban, hogy hasonló jel-
legû rendezvényekre és szakmai fórumok-
ra a közeljövõben is sor kerülhet.

Dr. Bakanek György

Orvosi beszámoló a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatásával a magyarországi Gyermekrák Alapítvány és 
Bácstopolya és Kishegyes Községközi Rákellenes Társaság által közösen megrendezett interaktív fórumról

A Magyar Köztársaság Fõkonzulátusa nevében 
dr. Félegyházi Péter konzul köszöntötte 

a konferencia résztvevõit

Dr. Varga Lívia gyermekgyógyász
(Bácstopolya Egészségház) és 
dr. Dragan Micic fõorvos a Szerb Orvosi 
Egyesület Gyermek Hematoonkológiai 
Szekció elnöke

Dr. Bakanek György a Gyermekrák
Alapítvány orvosa és dr. Tót Isaszegi

Sándor Bácstopolya Kishegyes 
Községközi Rákellenes Társaság 

elnöke
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Varsóban került megrendezésre az Onko-Olimpia, ahol a rá-
kos megbetegedésbõl gyógyult gyermekek négy korcsoportban
küzdöttek meg egymással. 

A nemzetközi sporteseményen meghívott díszvendégek között
volt a Lengyel Köztársasági elnök felesége, Varsó polgármestere, a
Varsói Polgármesteri Hivatal egészségpolitikai igazgatója, a lengyel
Testnevelési Egyetem rektora, neves elõadómûvészek, médiasztá-
rok, valamint a Lengyelországba akkreditált diplomáciai képvisele-
tek vezetõi. 

Az olimpiai lángot a stadionba Jacek Wszo³a sportoló vitte,
aki a magasugrásban szerezte meg olimpiai bajnoki címét. A
nyerteseknek az érmeket olimpiai és világbajnokok adták át.

Az Onko-Olimpiai fõ szervezõje Magyarországon a Gyer-
mekrák Alapítványt kérte meg a versenyzõk kiválogatásával, fel-
készítésével és nevezésével. 

A 7 és 17 éves kor közötti versenyzõket közel nyolcszáz rá-
kos gyermek közül választottuk ki.

Az általunk jelölt, már gyógyult gyermekek között volt olyan
versenyzõ, aki korábban semmilyen sportot nem ûzött rendsze-
resen, csupán hobbiszerûen focizott, úszott vagy atletizált. A fel-
készítõ táborban az általunk felkért egyéni edzõk és orvosok ké-

szítették fel versenyzõinket a komoly megmérettetésre. A csa-
patban végül hat lány és tizenkét fiú képviselhette hazánkat. If-
jú sportolóink Varsóban az olimpi-
ai fõpróbán találkozhattak elõször
a többi ország résztvevõivel és már
akkor világossá vált, hogy nem
könnyû versenyben lesz részük. A
versenyeken hat ország (Magyar-
ország, Szlovákia, Ukrajna, Orosz-
ország, Törökország, Lengyelor-
szág) tizenöt csapata vett részt.

A gyermekek hatalmas küzdeni
akarása és nyerési vágya minden
szurkoló elõtt felejtette, hogy ezek
a versenyzõk korábban a leghalá-
losabb kórral: a rákkal küzdöttek
meg. Az erõs nemzetközi me-
zõnyben Magyarország csapata
hozta el összesítésben a legtöbb
érmet: hat arany-, négy ezüst- és
hat bronzérmet. 

A magyar csapat nyerte a leg-
több aranyérmet és volt olyan ver-

senyzõnk, aki két sportág-
ban indulva két éremmel
is büszkélkedhetett. A ren-
dezõ ország sportvezetõje
záróbeszédében külön ki-
emelte a magyar csapat fan-
tasztikus küzdeni akarását és
elért sikereit. 

Az Olimpiai csapat összeállítá-
sa, a gyermekek utaztatása na-
gyon komoly elõmunkálatokra kö-
telezte a Gyermekrák Alapítványt. A
nemes célt támogatta az Önkor-
mányzati Minisztérium, az Országos
Sportegészségügyi Intézet, a Malév
Zrt. és köszönet illeti meg a lengyelor-
szági fõszervezõ Orimari Alapítvány ve-
zetõségét is. 

Minden fáradságot felejtetett a résztve-
võ gyermekek kimondhatatlan öröme és
az õket kísérõ szülõk buzdítása, hisz min-

den versenyszám elõtt és közben visszhangzott a stadionban a
„Ria, ria, Hungária”. A magyar drukkercsapat piros-fehér-zöld lo-

bogói önálló színfoltot képeztek
Olimpiai Játékokon. Versenyzõink
az esemény nagyságának megfele-
lõen formaruhában, a szívük fölött
a Magyar Köztársaság címerével,
hátukon Hungary felirattal, kezük-
ben magyar lobogóval vonultak a
megnyitón. 

Az egész ország büszke lehet
ezekre a rákból gyógyult gyerme-
kekre, akik az elért eredményeik-
kel is szeretnének betegtársaik-
nak hitet adni, hogy a küzdelmet
nem szabad feladni, lehet gyõzni
a gyilkos kór felett! A sikereken
felbuzdulva ismét elindulunk
ezen a nyáron a Varsóban meg-
rendezésre kerülõ következõ
Onko-Olimpián. 

Sok Sikert gyerekek!

Gyõztünk!!! Mi vagyunk a legjobbak!

Magyarok nyerték a legtöbb érmet
Rákból gyógyult gyermekek vettek részt Varsóban az Onko-Olimpián

A legtöbb érmet a magyarok gyûjtötték

Versenyzõink 
a bevonuláson boldogan

emelik magasba
Magyarország 

zászlaját

A résztvevõ teljes magyar küldöttség. A legfiatalabb versenyzõnk 7 éves, és a legidõsebb versenyzõnk 17 éves.

Az Onko-Olimpia magyar aranyérmesei: Vass Viktória (16 éves): 
100 m futás, Turán Gabriella (13 éves): 25 m hátúszás 

Galgócz Deák Bence (14.5 éves): 100 m síkfutás, Böhm Bálint 
(9 éves): 60 m síkfutás, Lázár Gréta (17 éves): súlylökés,

Balogh Roland (16 éves): 25 m mellúszás.

Bronzérmes versenyzõink: Tokody Viktória (13 éves): gyorsúszás, 
Zsíros Egon (11 éves): 25 m hátúszás, Tardy Júlia (7 éves): 60 m síkfutás, 

Balogh Roland (16 éves): 25 m gyorsúszás, 
Balla Ádám (11 éves): 25 m gyorsúszás, 
Simon Krisztián (12 éves): távolugrás.

Ezüstérmet nyert versenyzõink: Zöld Krisztián (9 éves): távolugrás, Molnár
Zsolt (17 éves): 25 m mellúszás, Simon Krisztián (12 éves): 60 m síkfutás, 
A magyar labdarúgócsapat: Balla Ádám (11 éves), Balogh Roland (16 éves),

Dénes Gábor (10 éves), Fodor Norbert (12 éves), Galgócz Deák Bence 
(14.5 éves), Galambos Pál (13 éves), Simon Krisztián (12 éves)
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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

7

A nyolcéves M. Babett szüleivel birtokba vehette azt a la-
kást, ahol biztosan gyógyulhat a súlyos betegségébõl. A
szülõk, barátaik, valamint Alapítványunk mindent megtett
annak érdekében, hogy a kislány gyógyulásához nélkülöz-
hetetlen feltételek megvalósuljanak. Nagy részben saját,
kétkezi munkával, barátok segítségével rakták le a járólapo-
kat és festették, mázolták a falakat, nyílászárókat, míg Ala-
pítványunk az anyagok megvásárlását és a szakiparosok ki-
fizetését vállalta. Szervezetünk tizenhárom éves mûködése
alatt már megszámlálhatatlan beteg gyermeknek és család-
jának nyújtott rendkívüli támogatást, hogy ezzel is segítse
a gyermekek gyógyulását, de ez a lakásfelújítás sem jöhe-
tett volna létre, ha a támogatók nem azonosulnának Alapít-
ványunk célkitûzéseivel. Köszönjük valamennyi támoga-
tónknak, hogy õk is segítettek Babettnek és családjának.

Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon szépen megköszönöm, hogy a Margarétának

megvették a számítógépet, mert sajnos, én ezt nem tudtam
neki teljesíteni, ezért még egyszer nagyon szépen köszön-
jük:

én és a férjem.
Margaréta: Elnök Úr! Nagyon szépen megköszönöm a se-

gítségét. Nagyon sokat segített rajtunk.
O. Margaréta

Összefogtunk Babett 
lakásának felújításáért
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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!


