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Sajnos tapasztalatból tudom, hogy a mellrákos nőknek sokszor komoly problémáik vannak az 

öltözködéssel. Ilyen, a speciális protézistartó melltartó fazonja, vállpántja, ami behatárolja a 
ruházatot, vagy éppen a kezelések miatt megnövekedett testsúly, ami főleg a has területén 

látványos. 

Az ösztöndij segítségével ezekre a problémákra kerestem választ különleges kialakítású 
ruhadarabok tervezésével, hogy a betegség miatt ne kelljen lemondani a csinos, mégis 

kényelmes öltözködésről. 

 
Az ösztöndíjat az alábbiak szerint használtam fel: 

 

- Hosszú tervezés, és többszöri alakítás után elkészült a “The POP” póló alapdarabjai, 
melyek különböző anyagok és kiegészítők segítségevel jól variálhatók. 

Az alap darabok úgy kerültek kialakításra, hogy minden szempontnak megfeleljenek, 

amire a betegeknek szükségük lehet.  
A pólók enyhén “A” vonalúak, ami lehetővé teszi, hogy a hagyományos szabású 

pólókkal szemben kedvezően befolyásolja a testképet, nem emeli ki a protézis miatt 

megváltozott külsőt, ott takar, ahol szükséges, mégsem mutat olyan képet, mintha túl 
nagy méretű lenne, ami sajnos gyakori a normál ruhák esetén. 

Az ujjatlan verzió pántja elég széles, hogy megfelelően rejtse a speciális melltartó 

pántját, de nem túl széles, így fiatalok számára is megfelelő viselet. 
Az elkészület darabokat mellrákos betegek kapták meg. 

 

- Elkészült egy több funkciós kiegészítő ruhadarb is, ami hatalmas segítség lehet a 
kezelések alatt. Finoman átölel, melegen tart, kényelmes, megis nőies. 

Variálható, több féle képpen hordható mellényként, illetve a karkivágások 

összepatentolásával takaróvá alakítható. Ez a darab elsősorban azok számára készült, 
akik kemoterápiára járnak. 

Eddig 50 darab speciális kialakítású mellényt kaptak meg betegek. 

 
- Sajnos a COVID-19 járvány miatt nekem is változtatnom kellett a munkálatokon. A 

veszélyhelyzet ideje alatt több, mint 200 darab kétrétegű arcmaszkot készítettem, 
melyet a házban lakó, és a környék idősei, valamint betegek, és egészségügyi 

dolgozók kaptak meg. 

A maszkok külső rétege vászon, belső rétege pedig speciális orvosi textil, mely 
mosható. 

 

Minden, amit készítettem gondosan válogatott, bőrbarát OKO-TEX minősítéssel rendelkező 
pamut anyag, mely tökéletesen megfelel a kemo- és sugárterápia miatt érzékeny bőr 

számára. 

Bár a járvány megnehezítette a dolgom, a most elvégzett munka a jövőben is lehetővé teszi, 
hogy segíthessek a betegeknek visszanyerni önmagukat. 

 

Köszönöm, hogy Újbuda Önkormányzata támogatta a projektet, és ezzel hozzájárult, hogy a 
mellrákos beteg életminőségének javításához. 

 

Melléklet: fényképek 
 

 

 
 

 

 


