„Uram, nem csodákért és látomásokért
fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!”
Antoine de Saint-Exupéry

Előszó
1989-ben egy kislány meggyógyult a
leukémiából.
Erre
akkoriban
mindössze 30% esélye volt, ez az
arány mára szerencsére megfordult, s
egyes betegségtípusoknál már a 90%ot is meghaladja. Az ő szüleinek igen
nagylelkű
és
előrelátó
kezdeményezésére, a Gyermekklinika
akkori
igazgatójának
együttműködésével, s a Debreceni
Egyetem jólelkű adományozóinak
támogatásával jöhetett létre 1990ben
Hajdú-Bihar
megye
első
közhasznú
civil
szervezete,
a
Leukémiás Gyermekekért Alapítvány.
Huszonöt esztendőt tarthatunk hosszú
és rövid időnek. Talán „történelmi
távlatról” még nem beszélhetünk,
noha akik az alapítás idején születtek,
már fiatal felnőttek. Sok gyermek,
akiket akkor kezdtünk el kezelni, mára
meggyógyult,
elvégezte
iskoláit,

szakmát, pályát választott, társat talált,
családot alapított.
E gyermekek gyógyulási lehetőségeinek
fejlesztését,
kivizsgálásuk
korszerűsítését, gondozásukat, társadalmi visszailleszkedésüket támogatta
rendszeresen, sokrétűen és a legközvetlenebb formában az Alapítvány,
az eltelt negyed évszázad alatt több
mint kétszázmilió forinttal.
Biztos vagyok benne, hogy az ÉszakAlföld Régió egyetlen Gyermekhematológiai-onkológiai Tanszékén a
ránk bízott gyermekek érdekében az
Alapítvány ennek a nemes hivatásnak
az Önök segítségével messzemenően
képes lesz megfelelni a következő
huszonöt évben is – hogy mosolyt
csalhassunk a hozzánk forduló
gyermekek és szüleik arcára.

Örömmel és büszkén nyújtom át ezt a
kiadványt
Önöknek,
melyben
összegyűjtöttük
a
Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány 25 éves
munkájának legszebb eredményeit és
pillanatait.

Prof. Dr. Kiss Csongor
A kuratórium elnöke

Tények a gyermekkori rákról
Magyarországon
2013-ban
az
Országos Gyermektumor Regiszter
adatai alapján 223 új gyermekkori
rosszindulatú
megbetegedést
regisztráltak. Míg a múlt század
közepén a leukémiás gyermekek szinte
kivétel nélkül meghaltak, napjainkban,
az új protokollok kidolgozásának és a
kemoterápiás szerek fejlődésének
köszönhetően, a gyógyulási ráta
ugrásszerűen megnőtt. Sajnos még a
közel 80%-os öt éves túlélési arány
ellenére is a gyermekhalandóság okai
között a második helyen szerepelnek.
A gyermekkori daganatok kezelésében a cél a teljes gyógyulás
elősegítése. A terápia három fő pillére
a kemoterápia, a sugárkezelés és a
sebészet (a jövő reménye pedig a
molekuláris terápia lehet). Az egyre
nagyobb teret nyerő kemoterápia
mellékhatásai gyakran igen súlyosak, s
emiatt ún. szupportáló, támogató

kezelésre
is
szükség
van,
a
mellékhatások,
a
szövődmények
megelőzése és csökkentése érdekében. Nagy figyelmet kell fordítani a
kezelésre nem vagy rosszul reagáló
betegek lehető legjobb életminőségének biztosítására. A test és a lélek
együtt gyógyul leghatékonyabban:
nagyon fontos, hogy ápolásuk nem
csak szakszerű, de szeretetteljes
legyen,
barátságos,
emberi
és
családközpontú
környezetben
gyógyuljanak a gyerekek.
A leukémiák, limfómák kezelése
csaknem folyamatos. A kezelés első hat
hónapjában csak 1-2 hetes szünetek
vannak.
A
magányos
tumorok
kezelésében általában 3-4 hetente
alkalmaznak egy-egy 3-7 napos
kezelést.
A hatékony kezelések és az
emelkedő gyógyulási arány miatt a XXI.
század első évtizedében már minden

715.
fiatal
felnőtt
valamilyen
gyermekkori rosszindulatú daganat
túlélője. Mindennek következményeként
jelentősen
több
késői
mellékhatással is számolnunk kell, s a
későbbi években pedig az újabb
betegségek kialakulásának esélye miatt
folyamatos követés javasolt. A kezelés
befejezése után kezdetben néhány
hetente, később félévente, majd
évente járnak ellenőrzésre ezek a
gyermekek. Általában a kezelés után 3
évvel valószínű a gyógyulás, s 5 év után
csak kivételes a visszaesés.
Ha az ötéves ellenőrzésen is
minden rendben van, a debreceni
Gyermekhematológiai
elvesztésOnkológiai
Tanszéken
kezelt
gyermekek megkapják az „Élet
Karkötőjét”, hogy emlékezzenek arra,
milyen bátran küzdöttek azért, hogy
újra egészségesek legyenek.

Pikó Zsuzsi története
Pikó Gáborné: „1989 áprilisában egy
rutin vérvételen derült ki, hogy
kislányom vérének a hemoglobin
értéke nagyon alacsony, s azonnali
kivizsgálásra vittük a debreceni
Gyermekklinikára. Már aznap délután
megtudtuk, hogy nagyon nagy a baj:
gyermekünknek
akut
limfoid
leukémiája van.
Elmondták a kezelő orvosok, hogy
kislányomnak 40% esélye van a
gyógyulásra. Ekkor szinte sokkos
állapotba kerültem. Folyton azt
kérdeztem magamtól, miért az én
gyermekem?
Eddig
mindent
megtettünk érte, óvtuk mindentől,
orvosi rendelőt sem látott…
Az osztályon nagyon kedvesen
fogadták a kislányunkat. Végig

követtük, amint az orvosok és a
nővérkék egy éven keresztül minden
nap tiszta szívvel és magas szakmai
tudással kezeltek az osztályon minden
gyermeket. Sok erőt kaptam ezektől az
emberektől.
Láttam
mindennapi
munkájukban azt a harcot, amit
minden gyermekért megvívtak és ez
segített bízni. Tudtam, hogy nem lehet
semmi baj. Olyan volt ez az osztály,
mint egy nagy család: mindenki
vigyázott mindenkire.
Mikor a gyermekünk meggyógyult,
férjemmel úgy gondoltuk, hogy egy
alapítványt hozunk létre, amivel
segíteni tudjuk ezeknek a nagyszerű
embereknek a munkáját és a beteg
gyermekek gyógyulását.”

Pikó Zsuzsi: „Még csak két éves voltam,
mikor
akut
limfoid
leukémiát
állapítottak meg nálam és kezelni
kezdtek a debreceni Gyermekklinikán.
Szüleim sokszor mesélték, milyen
emberfeletti segítséget és mennyi
szeretetet kaptam az ott dolgozóktól.
Igyekszem ezt a magam módján
meghálálni nekik: megpróbálok a
tőlem telhető legjobban teljesíteni és jó
emberré válni.
Érettségi
után
külkereskedelmi
üzletkötő végzettséget, angol nyelvvizsgát
és
számítógéphasználói
bizonyítványt szereztem.
2011 óta Londonban élek és dolgozom, de az Alapítvány munkásságát
folyamatosan követem és támogatom.

Mérföldkövek a debreceni onkológia és az alapítvány életében

1971

1980-as évek

1990

1992

A munkacsoport
csatlakozik az Országos
Hálózathoz.
Először Dr. Székely Katalin
tanárnő, majd Dr. Kovács
Ilona adjunktusnő
foglalkozott külön
figyelemmel a leukémiás
és daganatos gyermekek
kezelésével, gondozásával.

külön részlegbe kerül az
osztály

Alapítás.
Kuratórium elnöke:
Prof. Karmazsin László, a
Gyermekklinika igazgatója

önálló pavilonépületbe kerül az
osztály

1989
fény derül Pikó Zsuzsi
betegségére (ALL)

1994
osztályvezető: Prof. Kiss Csongor
főnővér: Beregszászi Erzsébet

1995
Gajtkó Pálné hagyatéka

1997

2008

2010

2012

személyi jövedelemadó 1%
felajánlásának bevezetése

megalakul a
Gyermekhematológiaionkológiai Tanszék,
a Tanszék vezetője és
egyben a Kuratórium új
elnöke:
Prof. Kiss Csongor

20 éves jubileumi
ünnepségsorozat:
rajzpályázat, Rotary futás,
születésnapi ünnepség,
karneváli kerekezés,
Gondolunk Rátok kampány

új épületbe költözik a Tanszék;
a Gondolunk Rátok-díj megalapítása

2002
kórházpedagógus dolgozik
az osztályon, alapítványi
munkatársként

az alapítvány tagja az
Országos Szövetség a
Daganatos és Leukémiás
Gyermekekért
egyesületének

új arculat, honlap,
facebook-oldal kialakítása

2014
Szociális Alap létrehozása a
hátrányos helyzetű családok
támogatására

2015
25 éves a Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány

Remény a gyógyuláshoz
Talán fáj, úgy dübörög

Gyere velem, a kezed a kezemben,

Mint zord folyó a rossz vér hömpölyög,

Gyógyuló testem, lelkem a lelkedben,

Beteg testemben a remény a fáklya

Újjá születek én.

A lobogó tűz a gyógyulást várja.
Segítettél, mellettem álltál,
Nem félek, hisz itt vagy te velem,

Mikor beteg voltam, napfénnyel vártál,

Az álmomat álmodtad éjjelente nekem,

Köszönöm neked az új életem.

A pirkadat mindig a megváltást hozza,
Szemedbe nézek és talpra állok újra.

Kukovecz Dorina, 14 éves, Pusztaszabolcs,
a „Szeretet, remény, gyógyulás”
irodalmi pályázat I. helyezettje, 2011

Bemutatkozik a Gyermekhematológiai-Onkológiai Tanszék
A Debreceni Egyetem az országban
elsőként
létesített
Gyermekhematológiai-Onkológiai Tanszéket a
Gyermekgyógyászati Intézeten belül.
Az Észak-Alföld Régióban egyedül
15 ágyas Tanszékünk nyújt lehetőséget
a mindenre kiterjedő gyermekhematológiai-onkológiai
betegellátásra, gondozásra. Itt a legkorszerűbb kivizsgáló módszerek és
kezelési
eljárások
biztosítják
a
gyógyulás
nemzetközi
színvonalú
lehetőségét.
Évente 60-70 új
leukémiás-daganatos, valamint súlyos
vérszegénységben és vérzékenységben
szenvedő beteget diagnosztizálunk,
több mint 300 gyermek folyamatos
fekvőbeteg
ellátását
biztosítjuk.
Ezernél is több járóbeteg jelenik meg
szakrendelésünkön.
Fekvőbeteg
osztályunk a 2012-ben átadott
Belgyógyászati Intézet „B” épületben
található, 4 egyágyas, 5 db kétágyas és

1 egyágyas nappali kórteremben zajlik
a gyógyító munka. Három szakorvos és
két rezidens, hét ápoló, egy
asszisztens, s további öt munkatárs
(pedagógus, pszichológus, adminisztráció) dolgozik fáradhatatlanul a
daganatos és leukémiás gyermekekért.
Speciális műtétek, sugárkezelés és
egyéb beavatkozások elvégzésére az
Egyetem társklinikáin nyílik lehetőség.
A
betegség
elhelyezkedésének,
kiterjedésének, természetének megítélésében a képalkotó diagnosztika:
CT, MR, SPECT és PET CT segít. A
társintézetek
munkatársai
nagy
empátiával
és
szakértelemmel
vizsgálják,
kezelik
a
legkisebb
betegeket is. Különlegesen szoros,
szerződésen alapuló az együttműködésünk az ikerrégió miskolci
központjával, ahol közös tervezés és
vizitek keretében a vérképző őssejtek
átültetését, a „csontvelő transzplantá-

ciót” végezzük. A debreceni Tanszék a
Gyermekgyógyászati Intézet és az
Egyetem társlaboratóriumaival, így a
Laboratóriumi
Medicina
Intézet
laboratóriumaival, a Klinikai Genetikai
Tanszékkel, a Klinikai Laboratóriumi
Kutató Tanszékkel, a Patológiai
Intézettel és az Orvosi Mikrobiológiai
Intézettel együttműködve, nemzet-közi
tanulmányok keretében vállal vezető
szerepet a gyermekkori vérképzőszervi
betegségek korszerű kivizsgálásában,
molekuláris hátterének kiderítésében.
A gyermekek kezét az aktív kezelés
után sem engedjük el. Gondozásukat,
ellenőrző vizsgálataikat felnőttkorukig
folytatjuk. A családokat az orvosok és
nővérek
mellett
a
Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány és más civil
szervezetek támogatásával pszichológusok, tanítók, lelkészek és szociális
munkások is segítik.

A gyógyuláshoz kell egy csapat

Prof. Dr. Kiss Csongor
tanszékvezető
egyetemi tanár

Dr. Szegedi István
osztályvezető
egyetemi docens

Dr. Gáspár Imre
klinikai szakorvos

Dr. Kadenczki Orsolya
klinikai szakorvos

Gyurina Katalin
tudományos
segédmunkatárs

Hetey Attiláné Rita
gazdasági felelős
alapítványi koordinátor

Miholecz Judit
pszichológus

Vona Barbara
egészségügyi adminisztrátor

(a Remény a Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány
támogatásával)

(a Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány támogatásával)

gyermekgyógyász
rezidensek,
szakorvosjelöltek

A család

Verő Annamária
osztályvezető
főnővér

Beregszászi Erzsébet
kuratóriumi tag,
korábban főnővér

Nyakó Edit
szakrendelési
asszisztens

Bobkó Stella
onkológiai
szakápoló

Bohács Krisztina
csecsemő- és
gyermek szakápoló

Görögh Szilvia
csecsemő- és
gyermekápoló

Nagy Róza
onkológiai szakápoló

Pap Jánosné Ica
onkológiai szakápoló

Ácsné Engi Mónika
kórházpedagógus

Szilágyi Krisztina
kórházpedagógus

Csirpák Anetta
csecsemő- és
gyermekápoló

(a Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány támogatásával)

Önkéntesek

Béres Babett története
Ugye ismerik a kislányt a borítóról? Ő
Béres Babett, a 11 éves hajdúdorogi
kislányt, aki a Children Of Distance
srácaival szerepelt egy fotón a „Hogy
érzed magad, ha nincs hajad”
Kampányunkban.
Babett 2008-ban magas, hosszan tartó
láz miatt került a Debreceni Kórházba,
ahol
ALL
típusú
leukémiát
diagnosztizáltak nála. Kb. a kezelés
felénél azt mondta egyszer, hogy ő lesz
a legügyesebb a kórházban, mert ő
mindent megeszik és megiszik és ő fog
a leghamarabb meggyógyulni. Látta,
hogy nagy örömet okozott ezzel az
édesanyjának, és igyekezett is ehhez
tartani magát.
A kezdetben zárkózott kislányból egyik
napról a másikra a kórház ügyeletes

mosolymanója
lett.
A
legjobb
barátnőjét is a kórházban ismerte meg.
Nyolc hónapi kezelés után már nagyon
jól érezte magát. Gyönyörű, cserfes
kislány, mint a képeken is látszik,
olyan, mint egy kis angyal. A kórházban
egyik kedvenc időtöltése a kirakózás
volt, 15 éves fiúkat megszégyenítő
gyorsasággal
rakta
ki
a
legbonyolultabbakat is. Nem lett tabu
téma a családban a leukémia,
régebben ő is mesélt ismerősöknek
„kórházas történeteket”.
Babett jelenleg 4. osztályos tanuló, aki
szereti a kihívásokat, rendszeresen
vesz
részt
különböző
iskolai
versenyeken. A Black Time Tánciskola
hip-hop versenytáncosa. Hegedülni
tanul, gyönyörű hangon énekel, imád

öltözködni, ugyanakkor nagyon huncut
kislány.
Ő gyógyult leukémiás. Igazi győztes, aki
talán élete legnagyobb harcán már túl
van. Nem emlékszik már a kórházban
töltött nehéz napokra, talán nem is
tudja miért olyan amilyen, miért vágja
ki magát a szorult helyzetekből, vagy
miért mer előre menni a sorban, ha a
suliban védőoltást kap az osztály.
Szerencsére a kórházban korszerű,
eredményes kezelést kapott. A
mellékhatások
közül
mára
a
talpraesettség és a bátorság maradt
meg. Ha megkérdezzük, tőle, hogy
„Babett, mire emlékszel a kórházból?”,
a válasza az, hogy „ott sok barátom
volt”.

Hogyan segít az Alapítvány a gyógyulásban?
Az elmúlt 25 évben mintegy 40 MFt
értékben vásároltunk nagy értékű
műszereket:
„lamináris
boxot”,
infúziós pumpákat, pulzoximétereket,
automata vérnyomás-mérőket, EKG
és EEG készüléket, gasztroszkópot,
mérlegeket,
biometrikus
betegágyakat,
intenzíves
ágyakat,
betegőrző monitor rendszert, oxigénés vákuum-hálózatot, ágytálmosót.
Költségvetésünk jelentős tétele a
teljes és részmunkaidős munkatársak
(kórházpedagógus,
adminisztratív
munkatársak)
fizetésének
és
közterheinek kigazdálkodása. Az
orvosok
és
ápolók
szakmaitudományos fejlődését kongresszusi
részvételük részleges átvállalásával
támogatjuk.

Minden kórteremben és a mamaszállón van tv, laptop, DVD-lejátszó,
könyvek és játékok a gyerekeknek,
számítógép a munkatársaknak. „Babamama” kórtermek kialakításával és
felszere-lésével
támogattuk
a
Gyermekgyógyászati
Intézetnek
azokat a társosztályait is, ahol sebészi
kezelésük, intenzív ellátásuk ideje
alatt megfordulnak a betegeink.
Kutató laboratóriumainkat folyamatos
fejlesztésére is gondot fordít az
Alapítvány.

szájmaszkokra, speciális védőkesztyűk
vásárlására költ.

Egyre jelentősebb összeget fordítunk
egyszer-használatos eszközökre, így
infúziós
szerelékekre,
csontvelő
biopsziás és lumbálpunkciós tűkre,
perifériás és mélyvéna kanülökre,
tápláló
szondákra,
védőruhákra,

Nem feledkezünk meg hangulatos
rendezvények,
foglalkozások,
kirándulások szervezéséről sem. A
hátrányos helyzetű betegeket és
családjaikat igyekszünk a lehetőségeinkhez
mérten
kiemelten
támogatni.

Folyamatosan biztosítjuk a gyermekek
részére az osztályon és otthon az
egészséges gyümölcsöket, 100%-os
gyümölcsleveket,
probiotikus
és
egyéb tejtermékeket. A súlyos
állapotú
betegek
számára
gyógytápszereket szerzünk be. A
fekvőbetegek
táplálási
tervét
egyedileg, szakember segítségével
dolgozzuk ki.

Hogyan segít az Alapítvány a gyógyulás utáni időszakban?
A hétköznapi életbe való visszatérés
nem könnyű a gyermeknek, nem
könnyű a családnak – sem anyagilag,
sem lelkileg.
Általában a kezelés időtartama
felemészti
a
családok
anyagi
tartalékait, gyakran jár az egyik vagy
mindkét
családtag
munkájának
átmeneti vagy tartós elvesztésével,
ugyanakkor az otthonába visszatérő
gyermeknek továbbra is szüksége
lehet gyógyszerekre, steril szobára, s
az ellenőrzésekre történő utazások is
költségesek.
Ehhez nyújt támogatást az Alapítvány
megalapítása óta, s kiemelten 2014
óta, amikor a Szociális Alap
létrehozásával a családok rendszeres
támogatásra is lehetőség nyílt.
Emellett a legszegényebb családokat
az
ünnepekkor
élelmiszer-

csomagokkal,
a
gyermekeknek
ajándékok vásárlásával is támogatja
az Alapítvány.
Annak érdekében, hogy a gyermek
számára
megkönnyítsék
a
visszailleszkedést, fontos a tanulásban
való lemaradás csökkentése, a
barátságok
megtartásának
megkönnyítése.
A
fekvőbeteg
osztályon tartózkodó gyermekek
felzárkóztatásával kórházpedagógus
foglalkozik. Elindult a „Panda a
székemben” program: a gyermek
iskolai székébe egy nagy panda kerül,
míg egy hasonló kicsi a gyermeknél
van a klinikán. A nagy pandánál lévő
táskába az iskolatársak tehetnek
üzenetet beteg társuknak és viszont.
Régi hagyomány a gyógyult és kezelés
alatt álló gyermekek számára
nyaralások, kirándulások, táborok

szervezése, s 2014-ben sor került egy
Rekreációs táborra is, ahol a kezelés
idején „szétszakadt” családok újra
együtt lehettek, kikapcsolódhattak.
Sajnos sokan számolnak be arról,
hogy betegségük miatt távolságtartóak velük a nem beteg gyermekek
és felnőttek, ezért fontos feladata az
Alapítványnak, hogy a beteg, gyógyult
gyermekek és egészséges társaik
közötti szakadékot áthidalja. Ezért
minden alkalmat megteremtünk,
amikor a gyógyult és egészséges
gyerekek
együtt
játszhatnak,
ünnepelhetnek, szórakozhatnak, s
alkotói pályázatok kiírásával is
ösztönöztük a Régióban élő civileket
(rajz, irodalmi és fotópályázat), hogy
közelebb kerüljenek e kétségkívül
ijesztő témához: a betegséghez.

„Két alapvető választás van az életben: elfogadjuk
a körülményeket, ahogy vannak, vagy elfogadjuk
a felelősséget a megváltoztatásukra.”
(Denis Waitley)

Közösségteremtés
Az Alapítvány húszéves jubileumán azt
terveztük, hogy 2010 az Alapítvány
életében az ünneplés éve lesz, ám
ennél sokkal több történt: 2010
valójában a közösség-teremtés éve
lett. A számtalan rendezvény nem csak
összekovácsolta az Alapítvány segítőit,
de sok értékes, jó szándékú, különleges
Ember kötött ismeretséget, nem
egyszer barátságot a segítés közös
mezsgyéjén.
Azóta folyamatosan törekszünk arra,
hogy a kezelés alatt álló, gyógyult és
egészséges gyermekek számára minél
több alkalmat teremtsünk egymás
megismerésére, felhívjuk a társadalom
figyelmét a hazai gyermekgyógyítás
nehézségeire és szolidaritási akciókkal
hívjuk cselekvésre a gyermek és felnőtt
lakosságot,
tulajdonképpen
a
„segítés”-t próbáljuk népszerűsíteni.

Ilyen állandó alkalmak minden évben:
 Rotary Futás – március végén;
 alapítványi születésnapi ünnepség –
tavasszal;
 Rekreációs tábor – nyáron;
 Virágkarneváli kerekezés – augusztus
20-án;
 Mikulás kézilabda Kupa – december
elején;
 „Gondolunk Rátok” szolidaritási akció
és becsületkasszás jótékonysági vásár
– advent idején;
 „Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka”
program – karácsonykor.
Számos
közösség
támogatja
alapítványunk munkáját: példaként
említendő a Hajdú Bihari Motorosok
Egyesületének
havonta
történő
látogatása, a klinikai ovisok rendszeres
műsorai, kézműves ajándékai, a
magyar
és
külföldi
hallgatók

tettrekészsége, a falfestéstől a futáson
át a Mikulás napi ajándékosztásig,
bármire is legyen szükségünk.
Ha szeretne többet megtudni a
rendezvényekről, részt venni vagy új
ötlete támadt, figyelje facebookoldalunkat
(facebook.com/
leukemiasgyermekekert) és jelentkezzen Heteyné Rita kuratóriumi tagnál
(elérhetőségek a hátsó borítón).
Emellett rendszeresen szervezünk
kikapcsolódási lehetőséget a kezelés
alatt lévő gyermekek részére a Tanszék
épületén belül (farsang, anyák napja,
gyereknap,
sütögetések,
mikulás
ünnepség, advent, karácsony), melyre
szeretettel várjuk a segítséget a
lebonyolításban, az ajándékok, ételek,
italok beszerzésében.

Dr. Horváth Klára története
Klárinál 2001-ben, 15 éves korában
Hodgkin limfómát ismertek fel.
Kezelése három nehéz hónapig tartott,
szerencsére súlyosabb mellékhatások
nélkül. Klári 2006 óta gyógyultnak
minősíthető. A Debreceni Egyetem
Általános
Orvostudományi
Karán
végzett, jelenleg orvosként dolgozik
egy megyei kórház gyermekosztályán.
Sok dolgot elfelejthetek, „kimehet a
fejemből”, vagy éppen az évek
múlásával halványabban derenghet, de
az a pillanat, amikor kimondták a
betegségem, ma is ugyanolyan élénk és
valóságszerű. Professzor úr próbálta
tudatosítani, hogy a betegség és a
kezelés nem azt jelenti, hogy
mindennek vége, és nincs tovább.
Akkor azonban nem értettem ezt, nem
tudtam a betegségemről semmit.
Nagyon féltem. Csalódott, ugyanakkor

dühös
voltam.
Teljes
reménytelenséggel és bizonytalansággal érkeztünk édesanyámmal a
Gyermekklinikára, ahol megkezdődött
a gyógykezelésem.
A sokkoló hír, a „miért pont én?”, és a
reményvesztett jövő gyötrő kérdései
közepette a legfontosabb meghallani
azt az embert, aki törhetetlen hitével
érezteti nap, mint nap, hogy meg fogok
gyógyulni. Ez az ember számomra az
Édesanyám volt. A megértő, hazaváró
család, a támogató barátok további
húzóerőként tanúsítják, hogy meg kell
gyógyulni. Mert annyira várnak haza.
Mert hiányzok. Mert be kell pótolnunk
a kirándulást, a táborozást. Mert nem
lehet feladni…
Azért támogatom a Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány programjait,

mert ugyanúgy segíteni szeretnék,
ahogy egykor nekem is segítettek.
A másik célom a szemléletformálás. A
beteg gyermekek ugyanolyanok, mint
bárki
más,
csak
éppen
kimondhatatlanul
vágynak
a
megértésre és a támogatásra. A
kezelés során és azt követően a
„Klinikán kívülről” érkező segítség,
szeretet ezért számít olyan sokat.
Fontosnak tartom, hogy a köztudatban
a gyógyult gyerekek ne egy külön
kategóriaként legyenek jelen, hanem
úgy, mint akik erősek voltak, és
megküzdöttek azért, hogy újból
egészségesek legyenek!

Számolatlan és számon tartott segítés
Szent Ágoston azt mondta: „A szeretet
azzal mérhető, hogy valaki méricskélés
nélkül szeret-e.” Nos, mi mindent
megteszünk, hogy a beteg gyermekek
végtelen szeretetet kaphassanak a
gyógyulás időszakában – de a
Leukémiás Gyermekekért Alapítványt
támogató jóakarók adományainak
felhasználását nagyon is számon
tartjuk, és a szigorú hatósági
elszámolásokon túlmenően is nagy
gondot fordítunk arra, mire költi el az
Alapítvány a rá bízott támogatásokat.
Az elmúlt 25 év alatt több mint 230
millió forintot fordított az Alapítvány a
debreceni
GyermekhematológiaiOnkológiai Tanszék által gondozott
betegekre, gyógyulási esélyük, kezelési

feltételeik, hangulatuk és közérzetük
javítására.
Az utóbbi években több mint száz kisés nagyvállalkozás, egyesület, iskolák,
óvodák támogatták a Debrecenben
gyógyuló gyerekeket, s töretlen
lelkesedéssel
és
elszántsággal
folyamatosan kapcsolatban állnak az
Alapítvánnyal.
A Régióban egyedüliként több mint
ötezer adózó állampolgár ajánlja
Alapítványunknak adója 1%-át, mely
évente mintegy 17 millió forintos
bevételt jelent. Emellett egyedi
támogatásokkal, az ADHAT vonalra
érkező adományokkal, kampányokkal
és pályázatokkal egészítjük ki az
Alapítvány bevételeit.

Számos projektből sikerült hagyományt
teremtenünk: a kezelés alatt álló
gyermekek táplálkozási programja, az
egészségesekkel közös sportprogramok
(Rotary
Futás,
virágkarneváli
kerékpározás, Mikulás kézilabdakupa),
az ünnepségek, a Gondolunk Rátok lila
karácsonyfadísz akció és a Gondolunk
Rátok díj, s emellett minden évben
kiemelt célokat is kitűzünk.
2015. évben a prioritások: rekreációs
családi tábor megszervezése; 13
intenzíves ágy beszerzése és a
családtámogatási rendszer továbbfejlesztése (a gyógyult gyerekek
mikrokörnyezetének
felújítása,
a
hátrányos helyzetű családok anyagi
támogatása érdekében).

Adó 1% felajánlások
2001-2014

Az SZJA 1% és az egyéb
bevételek 2003-2014

25 000 000 Ft

Adó 1%

Egyéb bevételek

40000000
20 000 000 Ft

35000000

30000000
15 000 000 Ft

25000000
20000000

10 000 000 Ft

15000000
10000000

5 000 000 Ft
5000000
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

2003

0

0 Ft

Amit tudni érdemes az adó 1%-ról
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
egyik fő bevételi forrása 2001 óta az
állampolgárok adójának 1%-a. Az elmúlt
14 évben összesen több mint 180 millió
forintot kapott Alapítványunk a
Régióban élőktől ilyen formában, ami
kivételes a vidéki alapítványok körében
(bár
a
budapesti
alapítványok
némelyike akár 1-2 év alatt is ennyi
SZJA felajánlást kap – ezért is fontos a
vidéki ellátóhelyek és alapítványaik
népszerűsítése).
A 2014. évben 5799 fő felajánlásából
17.5 millió Ft-ot kapott az Alapítvány,
ami az ország több mint 24 ezer (!)
jogosult szervezetéből a 42. legnagyobb
összeg – végtelenül hálásak vagyunk a
bizalmukért. A fenti adatból egy gyors

számolással kiderül, hogy egy adózó
átlagosan mintegy 3-4000 Ft-ot ajánl fel
az éves adójából. Nem nagy összeg,
mégis igaz a mondás: sok kicsi sokra
megy.
Az
adózók
felajánlása
alapítványunk éves költségvetésének
50-60%-át teszi ki.
A
magánszemélyek
1997
óta
ajánlhatják fel befizetett személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát, 1998 óta
pedig 1+1 százalékát a törvényben
megjelölt kedvezményezetteknek.
A rendelkezésre jogosultak közel fele
azonban annak ellenére nem él ezzel a
támogatási lehetőséggel, hogy ez nem
járna számára költséggel. Nagyon
fontos tehát, hogy mindenki ismerje a

felajánlás módját, és beszéljen erről
ismerőseivel, családtagjaival: ez olyan
módja a támogatásnak, ami valóban
csak egy kis odafigyelésbe kerül – az
alapítványoknak azonban a hatékony
működés záloga lehet.
A legfontosabb tudnivalók: a felajánlást
egy nyomtatványon kell megtenni,
melyet
kérhet
Alapítványunktól,
letöltheti honlapunkról ill. a NAV
honlapján
és
elektronikus
nyomtatványkitöltő programjában is
szerepel. A nyomtatványra kizárólag a
célzott szervezet adószámát kötelező
beírni. A nyomtatványt minden év
május 20-ig kell eljuttatni a NAV-hoz.

25 ötlet, amivel segítheted a beteg gyerekek gyógyulását
1. Adj bátorítást rajzzal, üzenettel,
verssel.

8. Gondolj
ünnepekkor
karácsony)

rájuk,
(farsang,

különösen
gyereknap,

akik megtalálták az önzetlen segítés
különleges módját

9. Gondolj rájuk az adóbevalláskor:
19123958-1-09

14. Segíts népszerűsíteni az alapítványt
és programjainkat a facebookon,
ismerőseid körében

10. Gondolj rájuk, ha úgy érzed, sok jót
kaptál az élettől és szeretnéd
megosztani

15. Jelentkezz, ha szeretnéd az autódra
matricáztatni az alapítvány bájos
doktor-figuráit

11. Gondolj a szegény családokra,
akiknek
talán
még
nehezebb
megküzdeni gyermekük betegségével

16. Legyél Te is karácsonyi angyalka egy
beteg gyermek számára. És a gyerekek
mindig örülnek az ajándéknak – kivált,
ha az egyedi készítésű, kézműves
ajándék

2. Vágj bele: légy önkéntes
3. Légy tájékozott: betegségük nem
fertőző
4. Hívd fel mások figyelmét a
gyermekgyógyítás helyzetére (speciális
szaktudást,
speciális
felszerelést
igényel, ami költséges)
5. Mondd el nekik, mindenkinek, hogy
büszke vagy rájuk
6. Hívd az ADHAT vonalat vagy küldj
sms-t (250 Ft): 13600/45
7. A tett többet ér a szónál: figyeld a
közösségi programokat, hozd el
gyereked, szüleid a rendezvényekre

12. Jót tenni jó, de lehet szórakoztató is
– kézműveskedés, előadások, zene,
közös ünneplések, melyekben te is részt
vehetsz, ha segíteni szeretnél
13. Tanulj a legjobbaktól: a Gondolunk
Rátok díj tulajdonosai olyan emberek,

17. Karácsonykor ne felejtsd el feltenni
a fára a lila gömböt, mely a reményt és
az együttérzést jelképezi.
18. A lila karácsonyfadísz ajándéknak is
kiváló: lepd meg ismerőseidet is egy lila

„Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb
volna a tenger.”
(Teréz anya)

gömbbel,
kérhetsz.

melyet

az

alapítványtól

19. Társadalmi munkával is segíthetsz:
sokszor elkél a kétkezi munka a
tanszéken vagy a beteg gyermekek
hazaköltözésekor otthonukban
20. Élelmiszercsomag összeállításával,
felajánlásával
is
segítheted
a
gyermekek gyógyulását, ez különösen
ünnepek előtt hasznos ajándék

21. Ha van megunt játékod, ajándékod,
ami fertőtleníthető, ajánld fel a beteg
gyermekeknek
22. Szoktál
futni,
biciklizni,
kézilabdázni? Csatlakozz csapatainkhoz
a Rotary Futás, a Virágkarneváli
Kerekezés és a Mikulás Kupa
alkalmával!
23. Keresd adománygyűjtő dobozainkat
a város számos kisvállalkozójánál. Ők

egész évben gyűjtik számunkra az
adományt.
24. Ha úgy érzed, pénzt szeretnél
adományozni, kérhetsz csekket az
alapítványtól vagy átutalhatod az
összeget:
10200304-4141374600000000
25. Decemberben
keresd
új
kártyanaptárunkat – ha részt tudsz
venni annak terjesztésében, keresd fel
alapítványi koordinátorunkat

Hajtogass szerencsecsillagot a beteg gyerekeknek
Régi kínai hagyomány a szerencsecsillag
hajtogatása. Általában gyermekek
készítik egymásnak, mert szerencsét
hoz. A csillag egy papírcsíkból készül, a
mellékelt ábrák szerint.
A csillagok mennyisége annak jele, hogy
mennyire fontos számodra az a
személy, akinek készíted.
Azt is mondják, hogy aki 100 vagy 1000
darab csillagot hajtogat, teljesül egy
kívánsága.
Készíts csillagokat a lila árnyalataiból és
juttasd el a debreceni Gyermekhematológiai-Onkológiai
Tanszékre,
hogy a kezelés alatt álló kis betegeink
kívánhassanak!

„Mindig messze keresik valahol az Istent, a nagy dolgokban, mintegy távcsővel
és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között.
De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom őt az egészen kis dolgokban,
a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban,
mikor csodálkozva pillantunk fel, valamit értünk, amit az elébb,
az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva, nem értettünk.
Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami,
ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajol Isten.”

/Márai Sándor/

Istentiszteletek az Egyetemen
Református Egyházi szolgálat
a Klinika I. számú telephelyén
közvetlenül a Klinika mozi mellett:
Hétfőtől péntekig minden nap
10:00-12:00 és 13:00-15:00
Tel: 52/411-717/54978-as mellék
(üzenetrögzítős)
Mobil: 30/224-4338
Klinikai református istentiszteleti rend
Bőrgyógyászati Klinika tanterme
és az Urológiai klinika tanterme:
vasárnaponként 10 óra
I. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme
és a Tüdőgyógyászati Klinika tanterme:
vasárnaponként 11 óra

Római katolikus miserend
Auguszta főépülete,
földszinti előadóterem:
minden második szombaton 16 órától
További felvilágosítás:
Szent László Plébánia (Debrecen,
Füredi u. 6.), Major Pius római
katolikus lelkész
Tel.: 52/412-472
Görögkatolikus liturgia
a Gyermekklinika Kápolnájában:
minden hétfőn és szerdán 14 óra

A
Gyermekklinika
főépületében
ökomenikus kápolna található, a bal
épületszárny földszinti folyosójának
végén. A kulcsot a portástól kérjék.

Adószám: 19123958-1-09
Számlaszám: 10200304-41413746-00000000
Elérhetőségek:
Levelezési cím:
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: 06-52/452-747
Fax: 06-52/255-893
Mobil: 30/249-2873
Iroda
Cím: Debrecen, Miklós u. 20.
Fogadóóra:
szombat 8:00-12:00

E-mail:
info@leukemiasgyermekekert.hu
Honlap:
www.leukemiasgyermekekert.hu
Facebook:
facebook.com/leukemiasgyermekekert
Bírósági bejegyzés száma:
Apk. 1/1990/2. 1990. március 1.,
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Az Alapítvány közhasznú:
1998. január 1-től

A kuratórium elnöke:
Prof. Dr. Kiss Csongor
A kuratórium tagjai:
Pikó Gáborné
Hetey Attiláné
Beregszászi Erzsébet
Czirbusz István
Gaál István Ákosné
A felügyelő bizottság tagjai:
Dr. Szondy Zsuzsa
Dr. Nagyné Dr. Stieber Tünde
Réz-Nagy Zoltán

A kiadvány a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány megbízásából készült 2015-ben.
A kiadványban szereplő képek nem illusztrációs fotók, mind az alapítványhoz kötődő munkatársak, önkéntesek képei, melyekért
ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki.

