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Korszerű légzésfunkciós készüléket adományoz a Gyermekrák Alapífvány
a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikának

A Gyermekklinika igazgaíója Prof. Dr. Tulassay Tivadar és Dr. Kovács Lajos a
pulmonológiai osáály vezetője kéréssel fordult a Gyermekrák Alapítviitryhoz. A klinikán
másfél éltized alatt elhasználódott légzésfi.rnkciós készülék cserejéhez kérték az alapítvány
segítségét.

A Gyermekrák Alapítvány a rákos gyermekek ryógyulását szem előtt tártva mondott
igent a támogatásra, és megvásáro|ta a 7,2 millió forint értékű teljestest
plethysmographot. A mai kor elvárásainak mindenben megfelelő új diagnosztikus
készüléket Balogh István, az alapitvány elnöke 2012. május 9-én 11 órakor kezdődő
sajtótájékoztatón adja át a klinika vezetőinek.

A gyermekkori daganatos betegségek kezelésének mellékhatásaiként fellépő késői
szövődmények gyakran károsítjak a légzőrendszert A korai elváltozások felismeréséhez
sziikséges diffuziós kapacitás vizsgálatokat országos centrumként azI. sz. Gyermekklinikrán
végezték. A pulmonológiai osaályon használt légzésfunkciós készülék elöregedett, egyre
többször meghibásodott, majd teljesen javíüatatlanná vá|t. Ezért a beteg gyermekeknek az
utóbbi idóben felnőttek vizsgálatára szakosodott intézményekbe kellett menniük a szükséges
ellenőrzéseke.

A Gyermekrrik Alapítvány most átadásra kerüló adományának köszönhetően újból lehetővé
válik a gyermekek teljeskörú légzésfunkciós vizsgáIaía az l.sz. Gyermekklinikín. Az
intézmény műszerparkjának korszenisítését a 15 éve mriködő alapítvány korábban már több
alkalommal támogatta.

A szervezet legfontosabb célja, hogy a Magyarországon megbetegedett rákos
gyermekeknek ug;ranolyan esélyei legyenek a gyógyulására, mint a Nyugat-európában
megbetegedett sorstársaiknak.

A Gyermekák Alapítvány jelenleg 660 rakos beteg gyermeknek nyújt rendszeres anyagi
segitséget, továbbá térítésmentesen bi2tosítják szrimukra a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen
gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítő készítményeket. Sziimos rendkívüli kérést is
teljesítenek. Az onkológiai kezelésben részesüló kis betegek életmód, illetve életvezetési
tanácsadást kapnak az alapítvíny szakorvosától.
A rákos gyermekeket gyógyító kőrházak, klinikák részére megvás álroljék az általuk kért
orvosi múszereket, Ösáöndíjat alapítottak a gyermekonkológus rezidensek számára és
biztosítj{ik a tanulmrinyaikhoz szükséges naprakész szakirodalmat.
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