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Másodpercenként 2000 mérést és akár 500 beavatkozást tud produkálni

Adomány

Aligha van szívszorítóbb látvány, mint amikor betegen fekvő gyermeket szenvedni látunk. Sokszor a
tehetetlenség a legnehezebb... Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány nem is nézi tétlenül!

8 millió forintos támogatást adott át a Heim Pál Gyermekkórház onkológiai osztályának egy életmentő, a
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piacon fellelhető egyik legnagyobb érzékenységű és leggyorsabb reakcióidejű életmentő altató-lélegeztető
rendszer beszerzésére.

Közel 1500-2000 daganatos
gyermek küzd az életéért, akik
közül néhány évtizede még alig tíz
százalékuk járt sikerrel – mostanra
azonban – hála a modern
gyógyászati eszközöknek – a
daganatos gyermekek 75%-80%-a
sikeresen gyógyítható.

A magyarországi viszonylatban
újdonságnak számító berendezést
számos magánszemély és cég
nagylelkű adománya tett lehetővé.
A berendezés az agresszív
kemoterápiás kezelésben
résztvevő leukémiás gyermeknél a
legoptimálisabb kemoterápiás
stratégia megválasztása
érdekében nélkülözhetetlen,
hiánya akár a gyermek életébe is
kerülhet.

Az ára miatt kiemelkedően
nehezen beszerezhető moduláris,
bővíthető steril berendezést a
gyermekonkológián üzemelte be a
Heim Pál Kórház Madarász utcai részlege. Itt kezelik az agresszív kemoterápiás és egyéb kezelésben
résztvevő leukémiás illetve más daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekeket.

A nagy összegű adományt az Alapítvány kuratóriumi elnöke, Fodor Zsuzsa adta át Dr. Nagy Anikónak, a Heim
Pál Gyermekkórház főigazgatójának.

– Nagyon hálásak vagyunk az adományozóknak és az Alapítványnak is az önzetlen segítségért. A
berendezésre nagy szükségünk volt, reményeink szerint a jövőben ennek segítségével még több gyermeket
sikerül meggyógyítanunk – mondta el a főigazgató asszony.

Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 2003-as működése óta több mint 566 millió forintot tudott
átadni magyarországi gyermekkórházak onkológiai osztályainak, amiből több mint 51 millió Ft-tal a leukémiás
gyermekeket nevelő családokat támogatta családtámogatási programja keretében.



Az Együtt a Leukémiás
Gyermekekért Alapítványról

A 2000-es évek elején egy
szülőkből és szakemberekből álló
csoport összefogott annak
érdekében, hogy javítson a
leukémiás és egyéb rákos
megbetegedésekben szenvedő
gyermekek és családjuk
életkörülményein, a gyermekek
gyógyulási esélyein. 2003.
szeptember 23-án ugyanezzel a
szándékkal jött létre az EGYÜTT A
LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY, közhasznú,
nonprofit szervezet. Az Alapítvány
elsőrendű céljának tekinti, hogy
hozzájáruljon a magyarországi
gyermekkórházakban a
leukémiában szenvedő gyermekek
gyógyítása érdekében folyó
kutatásokhoz, illetve a kórházi
osztályokon folyó gyógyító
tevékenységhez.

Az Alapítvány közvetlenül részt
vesz a magyarországi onkológiai
centrumok által végzett
közfeladatok végrehajtásának
előmozdításában a gyógyító
tevékenység anyagi támogatása
útján. Ennek elérése érdekében
az Alapítvány –- mivel központi
költségvetési forrásból nem
részesedik – kizárólag önzetlen
magánszemélyek, illetve
társadalmi felelősséget érző
cégek, és szervezetek
adományaira támaszkodik.
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