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TTANÁCSOKANÁCSOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az orvos-beteg kommunikáció 
jelentősége a gyógyításban

Magyarországon egyes becslések szerint

évente közel 160 millió találkozás történik

orvos és beteg között. Ez annyit jelent, hogy

a csecsemõtõl az aggastyánig minden ál-

lampolgár átlag kb. 16-szor találkozik orvo-

sával. Természetesen ezek között vannak

olyan emberek, akik évekig nem találkoz-

nak egészségügyi személyzettel, míg a kró-

nikus kezelésben részesülõ betegek akár

több százszor is szembesülnek az egész-

ségügyben használatos kommunikáció elõ-

nyeivel, de inkább hátrányaival. 

Azt szokták mondani, hogy minden pro-

duktum, illetve eredmény egyenlõ a mögöt-

tes tartalom és annak kommunikációja

szorzatával. Amennyiben ezek közül vala-

melyik tényezõ nulla, az eredmény is nulla

lesz. Hiába szakmájának nagymestere vala-

ki, hiába a leghíresebb professzor, ha nem

tudja a betegnek átadni, közvetíteni az álta-

la birtokolt tudást. Ezért van az, hogy a be-

tegek zöme elégedetlen az egészségügyi el-

látással. Lehet, hogy a legkorszerûbb diag-

nosztikai eljárásokban részesül, lehet, hogy

a legjobb gyógyszereket kapja, mégsem tá-

vozik jó szájízzel az adott egészségügyi in-

tézménybõl.

Bárkit megkérdezhetünk errõl a témáról,

szinte mindenkinek vannak történetei az õt

ért sérelmekrõl és megaláztatásokról. Tény,

hogy az egészségügy intézményrendszeré-

ben a dolgozók jelentõs többsége alulfize-

tett, túlterhelt, igen sokszor frusztrált és

ezek az emberek kerülnek kapcsolatba

olyan betegekkel, akik az õket sújtó problé-

mák, fájdalmak és életüket nagyfokban kor-

látozó tünetek miatt elkeseredettek, türel-

metlenek és haragszanak a világra. Nyugod-

tan kijelenthetjük, hogy az egészségügy a

szociális problémák megnyilvánulásának

egyik leggyakoribb színtere. A betegségek

nagy része az ember által nehezen feldol-

gozható élethelyzetek és konfliktusok miatt

következik be. Az orvosok és asszisztensek

testi tünetekkel találkoznak, amelyek meg-

oldására az esetek túlnyomó többségében

csak gyógyszeres kezelés alkalmazására

kaptak kiképzést. A betegségeket kiváltó

okok megoldása nem lehet feladatuk. A pá-

ciens azért fordul orvoshoz, mert valakinek

szeretné elmondani a problémáját és sok-

szor elég lenne számára, hogy jól kipanasz-

kodja magát egy olyan valakinek, akiben bí-

zik. A betegnek ezt az illúzióját szinte lehe-

tetlenné teszi az a tény, hogy egy betegre az

orvosnak átlagosan nem jut több ideje, mint

hat és fél perc. Ez alatt még tisztességes kór-

elõzmény felvételre sincs idõ, arról nem is

beszélve, hogy a megelõzéshez vagy a visz-

szaesés elkerüléséhez szükséges életmód

tanácsokkal sokszor még az egészségügyi

személyzet sincs tisztában. A beteg nem te-

het mást, mint elfogadja az orvos által aján-

lott gyógyszerezést, mert csak keveseknek

van arra lehetõsége, hogy úgynevezett má-

sodvéleményt kérjenek egy másik szakem-

bertõl. Pedig az esetek egy jelentõs részé-

ben egyáltalán nem biztos, hogy azt és úgy

kell tenni, amit az adott szakember nekünk

tanácsol. A terápiák jó része sematikus,

rossz értelemben protokollizált és nem rit-

kán káros is. A páciensek azonban sokszor

önbizalomhiány miatt nem mernek kérdez-

ni, pedig a jó döntéshez, megfelelõ mennyi-

ségû, korrekt információ szükséges. Ez kü-

lönösen a beteg gyermekek szüleinél nagy

probléma, mert egy anyának vagy apának

nemcsak saját magáról kell döntenie, ha-

nem komoly felelõsséget vállal magára az-

zal, hogy a gyermekének javasolt terápiát el-

fogadja. 

Feltételezzük a legjobbakat: egy dagana-

tos gyermek a nemzetközi protokollokban

lefektetett és itthon is elfo-

gadott kemoterápiát kap-

ja. A szülõben számtalan

kérdés fogalmazódik meg

– ez az egyetlen terápia,

ami célravezetõ? Milyen

más alternatívák lehetsé-

gesek? Mik a tapasztala-

tok az adott protokollal?

Van-e olyan dolog, ami-

ben a szülõ aktívan segít-

het? És még számtalan

kérdést sorolhatnánk fel,

amire idõhiány vagy türel-

metlenség miatt a szülõ

csak részleges vagy sem-

milyen választ nem kap.

Természetesen mindig

vannak kivételek, amikor

a beteg mosolygós, türel-

mes, empatikus szakem-

berrel találkozik, de na-

gyon sokszor a kiszolgál-

tatottság érzését fokozó

megalázó helyzetrõl pa-

naszkodnak a páciensek

és szüleik. Pedig a megér-

tés, a türelem, a szeretet és

az empátia nem kerül

semmibe és sokkal eredményesebbé teheti

a kezelést. Amikor magunk vagy gyerme-

künk egészségérõl és életérõl van szó, ne le-

gyünk szerények vagy önbizalom-hiányo-

sak. Udvariasan, de határozottan kérjük el

azokat az információkat, amelyek a kezelé-

sekkel kapcsolatos döntéseinket befolyásol-

hatják, nehogy késõbb bûntudatunk legyen

amiatt, hogy nem tettünk meg mindent be-

teg gyermekünk gyógyulása érdekében.

Dr. Bakanek György
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AADÓDÓ 1%1%
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az Ön 1%-a segített meggyógyulni!

A közösség érdekében létrejövõ civil szer-

vezetek, alapítványok tevékenysége nélkü-

lözhetetlen Magyarország fejlõdéséhez. 

A non-profit szervezetek döntõ többsége

nem folytat vállalkozási tevékenységet; fõ

célkitûzéseiket külsõ forrásokból, adomá-

nyokból próbálják minél hatékonyabban el-

érni. Az állam, elismerve a társadalmilag

hasznos tevékenységet, lehetõséget biztosít

az adózó magánszemélynek arra, hogy sze-

mélyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásá-

val támogassák a civil szervezeteket.

Számos, az szja 1% fogadására jogosult

szervezet vállalta fel, hogy a daganatos gyer-

mekeknek nyújt segítséget. Hazánkban

évente átlagosan 300-320 gyermeknél diag-

nosztizálnak valamilyen rosszindulatú beteg-

séget és kb. kétezer gyermek áll kezelés alatt. 

A Gyermekrák Alapítványnál 16 éve ál-

lunk a rákos gyermekek szolgálatában. Jelen-

leg 573 család számára nyújtunk rendszeres

anyagi támogatást, a kis pácienseknek térí-

tésmentesen biztosítjuk a teljes gyógyulásuk-

hoz nélkülözhetetlen gyógyszereket, vitami-

nokat, táplálék-kiegészítõ készítményeket,

melyek kiválasztásához és adagolási útmuta-

tásához szakorvosunk nyújt segítséget. A

szülõktõl érkezõ rendkívüli támogatási kéré-

seket is támogatjuk. 

A kicsiket kezelõ kórházak számára meg-

vásároljuk a kérésük szerinti, nagy értékû or-

vostechnikai eszközöket, diagnosztikus mû-

szereket, melyeket a kórházak saját költség-

vetésükbõl nem tudnak kigazdálkodni.

Ösztöndíjat alapítottunk a gyer-

mekonkológia, illetve gyermekhematológia

iránt elkötelezett rezidenseknek, és segítjük a

szakirodalom-beszerzésüket.

Támogatjuk továbbá a hasonló célkitûzé-

sû alapítványok karitatív tevékenységét.

A 2012. rendelkezõ évben hatvankétezer

adózó döntött úgy, hogy tevékenységünket

megismerve Alapítványunkat jelöli meg szja

1%-ának kedvezményezettjeként. Büszkék

vagyunk, hogy ilyen sokan azonosultak

missziónkkal és hálásan köszönjük a segítsé-

get. Ismerve azonban a hazai rákgyógyítás

nehézségeit és a gyermekük betegsége miatt

elszegényedõ családok szinte kilátástalan

helyzetét, nyilvánvalóvá válik, hogy bár so-

kan gondolkodunk a fontos célokról hasonló-

an, de további támogatókra van szükségünk.

Szóljon bele Ön is az állami pénzek szétosztásába, rendelkezzen jövedelemadója

1+1%-ról! Gondoljon arra, hogy egy beteg gyermek támogatása az Ön felajánlásával

kezdõdik! Adója 98%-ának felhasználásába amúgy sincs beleszólása, ne hagyja, hogy a

fennmaradó részt is elnyelje a költségvetés. Tartozzon a megfontoltak közé és támogassa

a rákos gyermekeket adója 1%-ával a Gyermekrák Alapítványon keresztül. Ne felejtse,

most úgy segíthet, hogy nem kell mérlegelnie, megengedheti-e magának a támogatást,

hiszen egy fillérjébe sem kerül, csupán néhány percébe.

A leukémiás Mátét 2006-ban regisztráltuk.

Eddig 1.633.432 Ft értékben kapott támogatást, 

melyhez 418 felajánlásra volt szükségünk.

A leukémiás Lucát 2010-ben regisztráltuk.

Eddig 844.227 Ft értékben kapott támogatást, 

melyhez 216 felajánlásra volt szükségünk.

A leukémiás Juditot 2006-ban regisztráltuk.

Eddig 1.391.642 Ft értékben kapott támogatást,

melyhez 356 felajánlásra volt szükségünk.

A leukémiás Lilit 2011-ben regisztráltuk.

Eddig 959.555 Ft értékben kapott támogatást, 

melyhez 245 felajánlásra volt szükségünk.

A leukémiás Petrát 2006-ban regisztráltuk.

Eddig 2.996.542 Ft értékben kapott támogatást, 

melyhez 766 felajánlásra volt szükségünk.

A veserákos Anitát és Zoét 2008-ban 

regisztráltuk. Eddig 2.793.857 Ft értékben kaptak

támogatást, melyhez 714 felajánlására volt

szükségünk.
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AADOMÁNYDOMÁNYOKOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Talpra állt az agydaganatban lebénult 16 éves fiú

Kálmán szülei azzal a kéréssel fordultak Alapítványunkhoz,

hogy az agydaganat következtében lebénult gyermeküknek próbál-

junk segíteni a mozgásában. A fiatal fiút 2010. óta havi rendszeres

anyagi támogatásban részesítjük és térítésmentesen biztosítjuk szá-

mára a fenntartó kezeléshez szükséges gyógyszereket, vitamino-

kat, táplálék-kiegészítõ készítményeket. A kérelem megérkezése

után nem volt kérdés, hogy segítenünk kell a teljesen mozgáskép-

telen gyermeken. Az internet segítségével megtaláltuk azt a francia-

angol gyártású elektromos kerekesszéket, mely képes felállítani

használóját és állva is lehet vele közlekedni.  A „csodamasinát” meg-

vásároltuk, és komoly médiaérdeklõdés mellett adtuk át az Alapít-

ványunk irodájában. A szerkezetet egy joystick-kal lehet irányítani,

melyre Kálmán legyengült keze is alkalmas, így már szülei segítsé-

ge nélkül, önállóan is tud közlekedni.

Adományunk nagyban hozzájárul a fiatal fiú mielõbbi gyó-

gyulásához, aki két és fél év után végre önállóan is mozgásképes.

Segítségünkkel leküzdötte depresszióját, és újra mosolyog.

Patríciánál ötéves korában agydaga-

natot diagnosztizáltak az orvosok. A ke-

moterápiás- és sugárkezelések követ-

keztében kihullott a haja, és sajnos, az-

óta sem nõtt vissza. Édesanyja számos

parókát vásárolt, hogy pótolja lánya el-

vesztett haját.

A kislányból 13 éves tinédzser lett, aki

egyre nehezebben viseli a mûparókákat,

amelyek irritálják a fejbõrét. Hamar el-

használódnak és ilyenkor már egyáltalán

nem hasonlítanak az igazi hajra.

A gyógyulás hosszú ideje alatt a fiatal

lányt egyre többször találta édesanyja a

tükör elõtt állva szomorkodni, és igazi

hajról ábrándozni, hiszen pont abban a

korban van, amikor a szépség és a töké-

letesség különösen fontos szerepet tölt

be nála.

Az édesanyának minden alkalommal

összeszorult a szíve, ahányszor fölvette

Patrícia a régi parókáját. Tudta, hogy

gyermeke szomorúságát csak egy igazi

hajból készült paróka tudná megváltoz-

tatni, de egy ilyen paróka nagyon drága,

ezt õk nem tudják kifizetni. A hosszan-

tartó betegség alatt elfogyott minden

anyagi tartalékuk, ráadásul egyedüli

szülõként kellett megbirkóznia minden

akadállyal.

Alapítványunk 2009 óta támogatja

rendszeresen Patríciát, ezért az édes-

anya ezúttal is hozzánk fordult segítsé-

gért. Mi pedig – Gréta nemes felajánlásá-

nak köszönhetõen – valóra váltottuk

Patrícia álmát.

Gréta, a hosszú évek óta növesztett

hetven centis hajkoronájától vált meg,

hogy az abból készült paróka pótolhassa

egy rákos beteg gyermek elvesztett haját. 

A felajánlott hajból hamarosan elké-

szült az a paróka, melyre Patrícia már

évek óta várt.

Alapítványunk átvállalta a paróka ké-

szítésének kifizetését, így a sok éve

gyötrõdõ fiatal lány álma végre valóra

vált: saját haja visszanövéséig valódi

hajból készült parókát viselhet.

Valódi hajból készült parókát viselhet
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AADOMÁNYDOMÁNYOKOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Cintia álma valóra vált
Rohanó társadalmunkat sokszor éri az a vád, hogy éle-

tünk mindennapjaiban egyre kevesebb idõt fordítunk egy-

másra, nem figyelünk kapcsolataink ápolására, és egyáltalán

a közvetlen környezetünkre sem.

Azonban mi, a Gyermekrák Alapítvány munkatársai

számtalan olyan önzetlen, – pénzbeli, vagy természetbeni –

felajánlással találkoztunk már, ami alapján bátran kijelent-

hetjük, hogy vannak még olyan emberek, akik jóindulatból

szeretnének segíteni.

A közelmúltban felkereste Alapítványunkat egy Török-

országban élõ, magyar származású hölgy, aki digitális

fényképezõgépét szerette volna átadni egy beteg gyermek

számára.

Alapítványunk 2010 óta támogatja a 14 éves Cintit, akinek

régen dédelgetett álma volt egy ilyen készülék. Egészségügyi

állapota miatt jelenleg is magántanuló, és a ballagására a csa-

ládjától egy digitális fényképezõgépet szeretett volna kérni.

A kamera felajánlás ezért a legjobbkor érkezett.

A nagy távolság miatt az ajándék személyes átadására

nem nyílt lehetõség, a nagylány postán kapta meg a gépet,

amivel a mai napig szívesen fényképez.

A felajánló hölggyel azóta is e-mailben tartják a kapcsola-

tot, így nemcsak egy fényképezõgéppel, hanem egy baráttal

is gazdagabb lett a rákos betegségbõl gyógyuló Cintia.

Tina ma már lovas-terapeutának tanul

Tina 14 éves volt, amikor gyakori

rosszullétei miatt orvoshoz fordult. A

vizsgálatok során kiderült, hogy a mell-

kasában kialakult daganatok okozzák

panaszait.

A szövettani vizsgálat Hodgkin kórt

igazolt, ami a nyirokrendszer egy fajta

rosszindulatú daganata.

Fél évig tartottak a kemoterápiás

kezelések, melynek mellékhatásként

elvesztette a haját és a szempillái is ki-

hullottak. Intenzív kezelésre szorult

egy alkalommal a tüdejét megtámadó

fertõzés miatt.

Sajnos idegrendszeri problémákat is

okozott a daganatellenes terápia. Fél

éven keresztül Tina nem tudta behajlí-

tani az egyik lábfejét, így teljes talpára

lépve tudott csak járni. De az újabb terá-

piának és a rendszeres gyógytornának

köszönhetõen ma már ugyanúgy tud

járni, mint a betegsége elõtt.

Ez a nehéz idõszak lelkileg is megvi-

selte a gimnazista lányt, hiszen nem-

csak a betegségével kellett harcolnia,

hanem önmagát is meg kellett gyõznie,

hogy ezek a testi és lelki sérülések csak

átmenetiek, ha véget érnek a kezelések

ismét visszakapja régi önmagát.

A szülei és a barátja kitartásra bíztat-

ták és mellette voltak minden nehéz pil-

lanatban.

Alapítványunk már negyedik éve tá-

mogatja Tinát. Rendszeres anyagi segít-

séget kap tõlünk, és térítésmentesen

biztosítjuk számára azokat a vitamino-

kat, táplálék-kiegészítõ készítményeket,

melyekkel immunrendszerét sikerült

újra felépíteni.

Alapítványunk orvosának életmód

tanácsait megfogadva Tina sikeresen

végigment a gyógyulás nehéz útján. 

Ma már 19 éves, gyönyörû, egészsé-

ges lány, aki lovas-terapeutának tanul.

Meggyõzõdése, hogy gyógyulásához

a rendszeres lovaglás is nagyban hozzá-

járult.

Hároméves kora óta lovagol, és

ahogy õ mondja, a „pacik” között min-

den gondját elfelejti, és négylábú baráta-

itól nagyon sok szeretetet kap.

Ezt az érzést szeretné továbbadni a

rákos betegséggel még küzdõ sorstársa-

inak, és lovas-terapeutaként aktívan

szeretne hozzájárulni a beteg gyerme-

kek gyógyulásához.
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EEGGYÜTTMÛKÖDÉSYÜTTMÛKÖDÉS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Kitüntették Alapítványunkat

A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumban

a VIII. Kapcsolat Napja került megrendezésre. 

Az eseményen a Gyermekgyógyászati Intézet igazgatója, Prof. Dr.

Balla György akadémikus elõadásában megköszönte Alapítványunk

kimagasló nagyságrendû támogatását. Az elmúlt években 120 millió

forint értéket meghaladó támogatást biztosítottunk a Debreceni Egye-

tem klinikái számára. Adományaink nagyban segítik az orvosok

munkáját a diagnózis felállításában és a kezelésekben.

A Kapcsolat Napja alkalmából rendezett fogadáson részt vettek or-

szággyûlési képviselõk, a hazánkba akkreditált nagykövetségek kép-

viselõi, politikusok, a média munkatársai és nagy számban voltak je-

len különbözõ kórházak, klinikák igazgatói, orvosai.

Alapítványunk elnöke felszólalásában elmondta, hogy több mint

másfél évtizede azért dolgozunk, hogy mindenben segítséget nyújt-

sunk a rákkal küzdõ beteg gyermekeknek és az õket gyógyító intéz-

ményeknek. Kifejtette, hogy Alapítványunk munkáját már nemcsak

Magyarországon, Európában, hanem az Amerikai Egyesült Államok-

ban is ismerik. Az intenzív osztályt is meglátogatták a vendégek

Alapítványunk elnöke, Prof. Dr. Csernoch László dékán, 

és Prof. Dr. Kiss Csongor a hematológiai osztály vezetõje

Prof. Dr. Balla György 

a DE OEC Gyermekklinika igazgatója

emléklapot ad át Balogh Istvánnak, 

Alapítványunk elnökének

Alapítványunk 15 éves mûködése so-

rán megismertük a hazai rákgyógyítás

nehézségeit, tudjuk, hogy jelentõs for-

ráshiány tapasztalható többek között a

gyermekonkológusok és gyermekhema-

tológusok képzési ösztönzésében és to-

vábbképzésében is.

A szakemberképzés kiemelt fontosságát

átérezve indítottuk el hosszú távú finanszí-

rozási programunkat: 2011-ben együttmû-

ködési megállapodást kötöttünk a Magyar

Gyermekorvosok és Gyermekhematoló-

gusok Társaságával. A szakképzési prog-

ram keretében évi nyolcmillió forint támo-

gatás biztosítását vállaltuk.

Ösztöndíjat alapítottunk tíz fiatal,

gyermekonkológia iránt elkötelezett re-

zidens számára. Az ösztöndíjat elnyerõ

orvosok fejenként havi ötvenezer forin-

tos támogatásban részesülnek, évi 12 al-

kalommal. További évi kétmillió forintot

biztosítottunk a szakmai folyóiratok elõ-

fizetésére és szakkönyvek vásárlására.

Szakképzési programunk elsõ éve si-

kerrel zárult. Az ösztöndíjat elnyerõ tíz

fiatal orvost hazánkban tudtuk tartani.

Támogatásunknak köszönhetõen a Ma-

gyarországon gyógyító gyermekonkoló-

gusok és gyermekhematológusok ötven-

két nélkülözhetetlen, új szakkönyvhöz

juthattak hozzá.

A program tovább folytatódik: a

2013. év elsõ féléves támogatását, négy-

millió forintot már a Társaság rendelke-

zésére bocsátottuk.

Milliókat fizet Alapítványunk 
A szakképzési program elsõ éve
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Közös a cél
Alapítványunk és a Magyar Rákellenes Liga

évtizedek óta azért küzd, hogy csökkentse a

rákhalálozást és segítse a rákkal diagnosztizált

betegek gyógyulását. Addig, míg a Gyermekrák

Alapítvány 0-24 éves korig nyújt támogatást a

beteg gyermekeknek, a Magyar Rákellenes Liga

a felnõtteknek segít. A még hatékonyabb

gyógyulás érdekében támogatási szerzõdést kö-

tött a két szervezet, amit Prof. Dr. Simon Tamás

a Magyar Rákellenes Liga elnöke és Balogh 

István a Gyermekrák Alapítvány elnöke írt alá.

A Magyar Rákellenes Ligával és a Magyar

Gyermekonkológusok és Gyermekhema-

tológusok Társaságával kötött szerzõdéseink

fontos lépcsõfokok, hiszen célunk közös, javí-

tani hazánkban a rákos betegek gyógyulási

esélyeit.

Balogh István Alapítványunk elnöke és Prof. Dr. Simon Tamás 

a Magyar Rákellenes Liga elnöke

Ismételten anyagi válsághelyzetben 
a Rehabilitációs Otthon 

Az évek óta jelentõs forráshiánnyal

küszködõ bakonyszücsi Daganatos Bete-

gek Rehabilitációs Otthonának vezetõje,

Dr. Bakos-Tóth Márta az intézmény to-

vábbi mûködése érdekében fordult segít-

ségkéréssel Alapítványunkhoz. 

A Gyermekdaganat-centrumként üze-

melõ Rehabilitációs Otthon a daganatos

beteg gyermekek és családjuk komplex

lelki rehabilitációja érdekében fejti ki te-

vékenységét. A 35 férõhelyes intézmény-

ben évente több százan vesznek részt a

programokban. Az Intézmény hiánypót-

ló munkája, a lelki támogatás testet gyó-

gyító ereje, jól ismert Alapítványunk

elõtt. Meghallva a csendes kérést, ne-

gyedszer is segítõ kezet nyújtottunk a

fennmaradásáért hosszú idõ óta elszán-

tan küzdõ Otthonnak és másfél millió fo-

rintot utaltunk a legégetõbb tartozások

teljesítésére. 

Alapítványunk az elmúlt években ez-

zel már hétmillió forinttal támogatta a

bakonyszücsi intézményt.

KÖSZÖNET A GYERMEKRÁK
ALAPÍTVÁNYNAK!

A bakonyszücsi Második Otthon év

elején mindig nehéz helyzetben van.

A Gyermekrák Alapítvány az elsõ ne-

gyedévben mindig segít.

Ezek a tényközlõ rövid mondatok egy

másfél évtizedes kapcsolatra utalnak,

amely kapcsolat lényege: 

a BIZALOM.

Aki kért, tudta, az adományozó isme-

ri az Otthon értékeit. Aki segített

megbecsüli az Otthon munkáját.

Napjainkban nemcsak gazdasági ne-

hézségek sújtják a világot, hanem el-

felejtettünk hinni, és bízni.

Amikor most újra köszönetet mon-

dunk Balogh István elnök úrnak,  Ca-

pote-C. Krisztinának és az Alapítvány

munkatársainak, nemcsak a túlélés-

hez szükséges támogatást köszönjük

meg, hanem azt is, hogy bízhatunk.

Szent Pál egykor így nyilatkozott:

„Tudom, kinek hittem.”

Amikor bekopogtattam 

Balogh István ajtaján, ez a gondolat

vezetett.

Tudom, kinek hittem.

Dr. Bakos-Tóth Márta

otthonvezetõ

Daganatos Betegek 

Rehabilitációs Lelki Otthona

Bakonyszücs
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Tincses Sziget 
„Neked egy tincs, neki nagy kincs!”

A Tincses Sziget Gyermek Élmény-

fodrászatot 5 évvel ezelõtt nyitották meg

a budapesti Rózsakert Bevásárlóköz-

pontban. A minden tekintetben gyer-

mekbarát fodrászat kialakításakor arra

törekedtek, hogy a berendezéstõl kezdve

a fodrászati eszközökön és alapanyag-

okon át a fodrászok kiválasztásáig min-

den a gyerekeket szolgálja. Fontos szá-

mukra, hogy a gyerekek jól érezzék ma-

gukat, kellemes élményként maradjon

meg bennük a hajvágás vagy éppen egy

új frizura készítése. Sok kreatív ötletet

latba vetnek annak érdekében, hogy el-

oszlassák a fodrászathoz kapcsolódó fé-

lelmeket. Az emlékbe adott hajtincs mel-

lé – bátorságuk jutalmául – oklevelet kap

minden kisgyerek, aki itt vágatja le az el-

sõ haját.

Az elmúlt öt évben sok ezer gyerek ha-

ját vágták már le, s eközben többször is

megfordult a fejükben, hogy milyen jó

lenne a parókakészítésre alkalmas tincse-

ket megmenteni, és jótékony célra fel-

ajánlani. Külföldön erre nagyon sok jó

példát lehet látni, de Magyarországon a

hajadományozásnak egyelõre még nincs

igazán kultúrája.

Gyermekfodrászokként a szívük ter-

mészetesen elsõsorban a gyerekekért do-

bog. Tudván, hogy milyen sok gyermeket

érint hazánkban a rákbetegség, és sajnos

ezek a gyerekek a kemoterápiás és sugár

kezelések következtében elveszítik a ha-

jukat, a Tincses Sziget vezetõi elhatároz-

ták, hogy a saját eszközeikkel és lehetõsé-

geikkel megpróbálnak segíteni, hogy mi-

nél több rákos betegséggel küzdõ gyer-

mek juthasson élõhajból készült paróká-

hoz.

Így indult el a Gyermekrák Alapítvány-

nyal közösen a „Neked egy tincs, neki

nagy kincs!” elnevezésû program. 

A kezdeményezésrõl április elején egy

televíziós magazinban lehetett hallani.

Szerencsére ez a nemes cél megnyitotta

az emberek szívét, és azóta nagyon sok

pozitív visszajelzés, bíztatás és felajánlás

érkezett a fodrászatba, valamint az Alapít-

vány irodájába.

A gyerekeket és szülõket tovább báto-

rítva a Tincses Sziget Gyermekfodrászat

vállalta, hogy 2013-ban ingyenesen vágja

le a parókakészítésre alkalmas, és felaján-

lott hajakat.

T. Inez volt az elsõ hivatalos hajadományozó

aki 2013. április 12-én vágatta le haját a Tincses

Szigetben, és 30 cm hosszúságú hajtincseit fela-

jánlotta a Gyermekrák Alapítványnak

parókakészítés céljára.Inez 12 éves, Budapesten

jár általános iskolába, kitûnõ tanuló és keresi a

lehetõségeket, ahol hasznossá teheti magát. Az

iskola mellett például gyermekvasutas is. A

Tincses Sziget hajadományozó programjáról az

édesanyjával együtt az M1 Család-Barát magazin-

jában hallottak, és Inez úgy gondolta, hogy a

hajadományozás olyan cél, amiért nem sajnálja

levágatni 6 éve növesztett, sötétbarna tincseit.

„Nagyon büszke vagyok a lányomra, hogy fiatal

kora ellenére is ilyen érzékenyen reagál a se-

gélykérésre. Sajnos a mi családunkban is elõfor-

dult már rákos megbetegedés, és tapasztaltuk,

hogy a haj elvesztése még felnõtt korban is komoly

lelki traumát okoz egy rákos betegnek, egy gyer-

mek esetében pedig lehet, hogy ez még inkább így

van.Ha csak egy kicsit is, de hátha tud a lányom

segíteni.” – mondja Inez édesanyja.
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Megörökítették Alapítványunk elnökének lábnyomát
Rendkívüli meghívást kapott Alapítványunk elnöke a

Jakabszálláson felépített Magyarkert szezonnyitójára.

A különleges hely megépítõi mertek na-

gyot álmodni, és 93.000 m
2
-en elkészí-

tették Magyarország kicsinyített má-

sát. A méretarányosan kialakított

területen megtalálható az ország

valamennyi települése a legki-

sebbtõl a fõvárosig. A csobogó

folyócskákból felismerhetõ a

Duna, a Tisza, a Dráva… stb.,

és a domborzati formák ponto-

san ábrázolják a Mátrát, Bör-

zsönyt és a Balatont.

A Magyarkert létrehozói az em-

beriség „aranykorából” származó ter-

vek alapján készítették el az elsõ Földhá-

zat, mellyel visszatekinthetünk a több ezer év-

vel ezelõtt élt õseink életébe.

Az odalátogatóknak bebizonyítják,

hogy egy kicsi odafigyeléssel, a termé-

szettel szembeni alázattal hogyan lehet

boldog, harmonikus és a mai rohanó

világban élt életünk helyett egy élhe-

tõbb életet élni. A terület építése még

folyik, de már most több iskola kötött

le programokat, hogy élõ földrajz és

történelem óra keretein belül a diákok

bepillanthassanak õseink életébe.

Az Európában egyedülálló kezde-

ményezés iránt már uniós reklámszak-

emberek is érdeklõdnek. A Föld Napja

alkalmából felkértek két arra érdemes

személyt, hogy lábnyomaikat megörö-

kíthessék az utókor számára.

A Toldiról elnevezett sétány elsõ malomkövén

Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok, és

kétszeres világbajnok, kiváló úszó lábnyomát rög-

zítették, míg a második malomkõ Balogh István,

Alapítványunk elnöke lábnyomát õrzi a jövõ nem-

zedék számára.

Alapítványunk kutatásaiból pontosan tudjuk,

hogy a környezetszennyezés és az egészségtelen

életmód milyen szinten okozója a gyilkos kórnak.

Szervezetünk már 16 éve küzd a rákos gyerme-

kek gyógyulásáért 100 milliókat költve a gyógyí-

tásra. Jelentõs hangsúlyt fektetünk az egészséges

életmód fontosságára, amely nélkülözhetetlen a

betegség megelõzésénél és legalább ennyire fon-

tos a kezelések kapcsán legyengült immunrend-

szer felépítésénél.

Elnöki láblenyomatKészülõfélben lévõ gyermekbarát hálószoba

Már gyermekkorban az állatok szeretetére tanítanak

Egerszegi Krisztina lábnyomának megörökítése

A park egy részlete

Egy életre szóló emlék
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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. A beteg gyermekek és az õket gyógyító intézmények ha-

tékony támogatásához a továbbiakban is szükségünk van felajánlásokra. Kérjük, gondoljon

ránk, amikor adományával rákos beteg gyermekeknek szeretne segítséget nyújtani!

Tisztelt Olvasóink, Támogatóink!

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy

gyermekem K. Máté lábmûtéte utáni gyógyulásához az önök

által finanszírozott könnyített gipsz megvásárlásában segí-

tettek. A mellékelt fényképeken látható fiam, akinek járását

és mozgását megkönnyíti a gipsz és hálás szívvel köszönjük

az önök adományát és mindazt, amit ebben a nehéz idõ-

szakban segítettek rajtunk.

Munkájukhoz önöknek és családtagjaiknak sok sikert és

egészséget kíván a K. család Ajkáról.

Hálás szívvel és köszönettel: Ajka, 2013. 04. 12. 

Kné V. Tímea

Gyermekünk az idei tanévben kezdett kerámiával

foglalkozni a Vakok Iskolájában és úgy gondoljuk, abban

hogy idáig eljutott az Önök Alapítványának nagy szerepe

van. Milán úgy érezte, hogy elsõ munkáinak egyik

legszebb darabja a Gyermekrák Alapítványt illeti.

Köszönjük szépen az elmúlt 10 évben nyújtott támo-

gatást és segítséget, ami reméljük hamarosan a gyó-

gyuláshoz vezet minket!

További jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel: Milán és 

a T. család nevében Tné. S. Erzsébet
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Tisztelt Gyermekrák 
Alapítvány!

F.Z. Vincéné vagyok, támogatott-

juk F. Nóra anyukája.

Azért írok, mert szeretném meg-

köszönni a támogatásukat.

Nórát decemberben megoperál-

ták. Eltávolították baloldalon a VIII-as

bordáját és a környéki daganatot. 

Jelenleg is tart a kemoterápia. Saj-

nos a mûtét miatt szervezete igen le-

gyengült, ezért többször kellett vérké-

szítményt kapnia. Nagy segítségünk-

re voltak a táplálék kiegészítõk miket

önöktõl kaptunk. Ezúton szeretném

ezeket megköszönni!!

Remélem sok gyermeknek tudnak

még segíteni a jövõben is!!

Köszönettel és tisztelettel:

F.Z. Vincéné

Tisztelt Gyermekrák
Alapítvány!

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton szeretném megköszönni

újabb segítségüket, hogy kislányom

S. Melissza gyógyulását évek óta

folyamatosan figyelemmel kísérik és

mindig támogatják.

Most a nagyobb mennyiségû

GLND táplálék-kiegészítõ termékek

biztosítását szeretném megköszönni,

amelyeket mi sajnos nem tudtuk

volna megvásárolni a kislány részére.

Nagyon hálás vagyok, hogy

Önökre mindig számíthattunk, és

számíthatunk.

Zamárdi, 2013. április 5.

Tisztelettel és köszönettel: 

Sné R. Zsuzsanna

Még tart honlapunkon (www.gyermekrak.hu) 
a Jótékonysági Aukció!

Továbbra is várjuk az ajánlatokat Mary Zsuzsi mûvésznõ 

fellépõ ruháira, cipõire, táskáira.

A teljes befolyt összeg a Gyermekrák Alapítványon keresztül 

a rákos beteg gyermekekhez kerül.

Az árverés eredményérõl a honlapunkon és facebook oldalunkon

(www.facebook.com/gyermekrakalapitvany) is tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

Néhány darab az árverésre bocsátott ruhákból és kiegészítõkbõl
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Mit ajánlunk támogatóinknak?
Közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõen a bennünket támogatók az adomány összege

után adókedvezményt érvényesíthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthetõ kedvez-

mény mértéke tovább emelkedik. (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

7.§). A támogatásról a jogszabályban meghatározott adattartalmú adományigazolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben nyilvánossá tesszük. Rendezvényeinken kiemelt tá-

mogatóinkat 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 segít-

sék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Küldjön egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy milyen segítségre van szük-

sége. 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, melyeket a továbbiakban havi rendszerességgel biztosítunk!

Tájékoztatás, 1%
A személyi jövedelem-

adóról szóló törvény 

lehetõséget teremt arra,

hogy a magánszemé-

lyek, a adójuk meghatá-

rozott részérõl (1+1%)

rendelkezzenek. Kedvez-

ményezettet két 

csoportból lehet válasz-

tani: civil és egyházi

kedvezményezettek kö-

zül, de mindkét csoport-

ból csak egyet-egyet. A

civil szervezetek adó-

számmal, míg egyházi 

kedvezményezettek

technikai számmal 

rendelkeznek. Az 1%-ok

nem oszthatók meg és

nem is vonhatók össze. 

A rendelkezésre többféle

lehetõséget sorol fel 

a törvény: benyújthatja

az adóbevallás részeként

vagy a nyilatkozatát 

átadhatja a munkáltató-

jának, vagy beküldheti 

az adóhatósághoz a 

bevallástól elkülönülten

önállóan. Ez utóbbira

2013. május 21-ig 

akkor is lehetõsége van,

ha a korábban 

benyújtott bevallásában

nem rendelkezett és 

a munkáltatója felé sem

nyilatkozott. 

Ebben az esetben 

helyezze a kivágott 

nyilatkozatot lezárt, az

Ön nevével, lakcímével

és adóazonosító jelével

ellátott borítékba, 

amit személyesen vagy

postai úton juttathat el

az adóhatósághoz. 

A borítékot a ragasztási 

felületen átnyúlóan alá

kell írni, mely nélkül a

rendelkezés érvénytelen.

(A tájékoztatás nem 

teljes körû. Részletes

információt az adóható-

ság honlapján talál.)
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