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Mo/a Moninia
- Mamuslu, czy ty mnie kochasz?
- Bardzo Ci§ kocham
- Ale ja ciebie wi^cej!

MonikaZalewska byla pacjentk^WHO. Chorowata
na rdzeniowy zanik miesni.
Pisac o mojej jedynej, najukochahszej
coreczce jest mi niezwykle trudno. Odeszta
zaledwie cztery miesiace temu. Kazde wspomnienie wywofuje tzy, zal, bol i ogromnq tesknote. Ale
jeszcze tylko to, oprocz modlitwy, moge dla Niej
uczynic.
Moja najblizsza przyjaciotka, Joanna Majczak
(ukochana przez Monike ciocia Ania), pragn^c
pocieszyc mnie po stracie dziecka, powiedziata, ze
powinnam podziekowac losowi za to, ze Monika
tak bardzo wzbogacita moje zycie. Na pewno ma
racje.
le niespetna dziewiec lat, ktore dzieki
Mitosierdziu Bozemu dane nam byto razem
przezyc, mog$ okreslicjako niezwykle szczesliwe.
Monika byla radosnym, spontanicznym, obdarzonym
dowcipem i nie pozbawionym autoironii dzieckiem.
Bardzo brakuje mi Jej trafnych, inteligentnych
uwag i btyskotliwego humoru.
Bytam bardzo dumna, gdy w czerwcu 2002 r.
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ukohczyta pierwsz^ klas§ szkoty podstawowej jako
najlepsza uczennica i odebrata nagrod? z ra_k
wychowawczyni i dyrektora.
Monika odnosila sukcesy w dzielnicowych
konkursach rysunkowych, zdobywaja_c dyplomy za
wspaniate prace. Byta bardzo szczesliwa, gdy w
ogolnokrajowym konkursie plastycznym, organizowanym przez znanq firme austriackq, wygrata
upragniony wielofunkcyjny zegarek japonski.
Moninia bez problemu postugiwata si? laptopem i telefonem kom6rkowym.
Uwielbiata czytac. Przeczytata wszystkie
szkolne lektury. Sukcesy byty odzwierciedleniem
Jej licznych talentow i ogromnej wrazliwosci. Lubita
spiewac, kochala muzyke i marzyta o tym, zeby
tanczyc. Czesto do mnie mowita:
- Mamus/u, tak bym chciafa si?
zakr?c/c, zeby sukienka zawirowala...
Od czerwca 2002 r. Moniniazentuzjazmem
pisata pamietnik. Napisata wiele wierszykow, a
ostatnio pisata piosenki.
Jej narodziny 3 I maja 1994 roku przyniosty
mi najwieksze szczescie, a odejscie 20 marca 2003
roku zadato najwiekszy bol.
Dlaczego tak kochane, wartosciowe,
dobre, ma/Jre, inteligentne dziecko mnie opuscito?
Dlaczego Pan Bog zabrat najcenniejszq dla samotnej
matki Istote? Dlaczego odchodzi Osoba bardzo
kochana i potrzebna? Na ziemi wciaz pozostajq
przestepcy, nieudacznicy i zto, ktorego wokot
coraz wiecej. Pozostatam zrozpaczona i zupetnie
opuszczona. Nigdy nie pogodz? si$ z Jej
odejsciem. Gate szczescie, ze moje dziecko traflto
na ludzi mtodych o niezwyktych sercach i umystach,
0 ogromnej sziachetnos"ci, na osoby petne oddania
1 prawdziwej przyjazni, kt6re nie opuszczaty mojej

coreczki w zabawie, na lekcjach, na wakacjach i
w chorobie. Odwiedzaja^ Jq teraz na cmentarzu,
pamietajq o rocznicach i urodzinach. Zostawiaja^
zabawki na grobie, na przyktad miniaturke wiezy Eiffia
(Moninia marzyta o wycieczce do Francji, napisata
tak w swoim zeszycie). To 53 fakty. Fakty, ktore
swiadcz^ o ogromnym uczuciu i przywiazaniu do
mojej Monini. Na pewno moja coreczka obserwuje
nasze poczynania z gory i wciaz stysze, jak mowi:
- Mamo. nie rozmawiaj beze mnie,
nie pisz beze mnie
Zawsze chciata we wszystkim uczestniczyc.
Wiedziata, co aktualnie dzieje sie w domu, rzetelnie
pilnowata wszystkich spraw, przypominata mi o
istotnych rzeczach do zatatwienia, Przypominata
ukochanemu dziadkowi Andrzejowi Pustota o
wzieciu lekarstw. Tak bardzo nam Jej teraz brakuje.
Pozostawita mnie i swojego dziadka w nieukojonym
bolu i zalu. Zadne stowa nie sq w stanie oddac tego,
co teraz czuje. Giggle trapia^ mnie mysli, ze nie
spetnitam Jej marzeh, nie potrafitam zorganizowac
dziecku wyjazdu nad morze, ktore tak pragneta
zobaczyc...
Nie bytysmy nigdy w ogrodzie zoologicznym... Ani w kinie...
Gdy umierata, do ostatniej chwili ze sobq
rozmawiatysmy. Moninia byta dzielna i opanowana,
ja bezsilna i catkowicie bezradna. Tuz przed smierciq

Moninia zapytata:
- Mamusiu, pow/edz.... jak to jest w
kinie? Czy jest ciemno?
Bardzo bata sie ciemnosci.
Moja Coreczko najukochansza, dziekuje Ci
za to, ze bytysmy razem. Giggle widze i pamietam
Twoje ufne spojrzenie, petne oddania i mitosci.
Stysze, jak do mnie mowisz:
- Mamusiu, jestes moim promyczkiem
szczescia
Coreczko, Ty dla mnie bytas i jestes WSZYSTKIM.
Pamietam nasze rozmowy:
- Mamusiu, czy ty mnie kochasz?
- Bardzo Cie kocham
- Ale ja ciebie wiecej!
Nie moge pogodzic sie z odejsciem mojego
dziecka. Jest to okrutne i niesprawiedliwe. Wbrew
Naturze. Teraz Moninia spoczywa razem ze
swoJ3 ukochanq babciq sp. Hannq Pustota w Alei
Zastuzonych. Aleja A16, rz^d 4, grob 5, Cmentarz
Powqzkowski w Warszawie.
Matgorzata Pustota-Zalewska
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Siemanko
Bogumita Siedlecka

Bogusia z mama_ Elzbiet^ w ogrodzie

Pozdrawiam
serdecznie
wszystkich
Czytelnikow Informatora z mojego skromnego
ka_cika redakcyjnego. Na wst?pie chciatabym
podzi?kowac tym z Was, ktorzy napisali do mnie
takie wspaniate, ciepte listy. Dzieki Warn czuje, ze
zycie ma sens.
Odka_d zaczetam pisac o sobie i swoich
przezyciach zrozumiatam, jak trudno jest czasami
wyrazic stowami to, co czuje. Czesto stowa nie
oddaj^w petnitych emocji i uczuc, ktore chciatabym
wyrazic. Poza tym ogranicza mnie szerokosc i
dtugosc strony. Inaczejjest jednakz wierszami...
Czesto spotykam si? z pytaniem dlaczego
zacz?tam pisac wiersze? Wszystko
rozpoczeto
si? od proby napisania listu do Pana Boga. Dtugo
zastanawiatam si? od czego zacza_c. Poskarzyc si?,
poprosic o cos czy podzi?kowac? Pomyslatam
sobie, ze tak cz?sto st?kam i wzdycham, ze tego

Ryb?, ktora potkn?ta Jonasza, a krukom kazat
przynosic jedzenie Elizeuszowi, to dlaczego nie
moze uzyc matej dziewczynki na wozku inwalidzkim?
Lubi? czytac Bibli? i szczerze mowi^c
zaczynam doceniac historic biblijne, poniewaz
cz?sto pomagajq mi w rozwia_zywaniu roznych
problemow. Wtedy napisatam wiersz pod tytutem:
"List do Pana Boga". W wierszu tym chciatam
powiedziec Bogu, ze zyj? na przekor wszystkim i ze
moje zycie, tak jak moje imi?, jest zwyci?stwem nad
choroba_, bolem i przeciwnosciami losu. I dzi?kuj?
Mu za to, bo On zawsze zwyci?za. Bogu mite jest
zwyci?stwo, czyli wiktoria, a Wiktoria to przeciez
ja. Wiersz ten zostat juz zamieszczony w jednym
z numerow gazetki, ale pozwol? sobie zacytowac
kilka linijek:

poj?kiwania wystarczy w niebie na cata^ wiecznosc.
Nie b?d? si? skarzyc. A moze poprosic? Nie, to
chyba zbyteczne. Bog zna doskonale moje potrzeby
nie od dzisiaj. On troszczy si? o mnie kazdego dnia
a nawet czasami robi mi mite niespodzianki. A wi?c
zostato tylko podzi?kowac? I wtedy przypomniatam
sobie, ze przeciez moje imi? brzmi Bogumita
Wiktoria. To imi? do czegos zobowiqzuje. Dlaczego
Bog nie miatby uzyc mnie do czegos pozytecznego.
Jesli uzyt osta, ktory przemowit do Balaama, Wielka^

Gdy na swiat wylaztam
straszn/e polamana,
Caia w bolach by/am,
ale by/am chciana.
Choc c/'a/o mi doskwiera,
wdaz trzeszczy i uw/era,
To jednak zyje w peini,
aby me zycie spelnic.
I spetniam je, drogi Ojcze.
Tobie miia Wiktoria.
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Drogi O/cze

Bardzo lubie ten wiersz, poniewaz oddaje wszystko,
czego nie jestem w stanie opisac ani opowiedziec.
Ten wiersz po prostu zyje razem ze mna_.
Nastepnie napisatam kolejny wiersz pod
tytutem: "Czy jestem gotowa?" Jesli ktos chciatby
dowiedziec sie, jak wyglqda moj dzieh, to
zapraszam go do przeczytania tego wiersza.
W tych kilku stowach wyrazam caty sens mojego
zycia.
Czy jestem gotowa?
Leze choc nie chce, /eze bo musze
Wszystko mnie boll, gdy sie porusze.
Lecz wc/az mam szanse w/e//ca od Boga.
Zyc, kochac ludzi...? Jestem gotowa!
Dlatego kocham ludzi. Kocham moich
rodzicow i rodzehstwo, dzieki ktorym nie jestem
sama. Kocham moich przyjaciot, wolontariuszy,
kolezanki i kolegow. To jest naprawde wielka
szansa dana kazdemu cztowiekowi. A ja musze
wykorzystac kazdq chwile. Wiec jestem gotowa w
kazdej chwili odwzajemnic najmniejszy gest, kazdy
usmiech i zyczliwe stowo. Wtedy wiem, ze moje
zycie ma sens.
Ten wiersz doczekat sie publikacji w kilku
gazetach. Byto mi bardzo mito. Poza tym recytuja_c
go zdobytam w zesztym roku pierwsza_ nagrode w
konkursie recytatorskim. Fakt ten zachecit mnie
do napisania kolejnych wierszy. I znow w tym
roku moj wiersz "Modlitwa" zajaj pierwsze miejsce.
Chociaz jest to bardzo osobisty wiersz, spotkat sie
z cieptym przyjeciem. Jak zwykle rozmawiam z Bogiem o swoich problemach, a w wierszu napisatam o
najwiekszym marzeniu:

Modlitwa
Panie moj i Boze,
popatrz na mnie prosze.
Czy widziszjak derpliwie
codziennie los moj znosze?
Mysl o tym by chodzic
jeszcze mi nie zbrzydta.
Nie dates chodzic nogom to daj mi w zamian
skrzydta.
Zdaje sobie sprawe z ograniczeh jakie
natozyta na mnie choroba. Nie moge chodzic. Cho-

ciaz latac tez nie potrafie. Zamiast skrzydet musi
wystarczyc mi wozek elektryczny, ktory podobno
robi i tak wystarczajqco duzo zamieszania. Od rana
do wieczora od kogos zaleze. Rano mamusia mnie
ubiera a tata przenosi z tozka do wozka. Wtedy
chwytam za drqzek napedu wozka i pedze przed
siebie. (Zapytajcie mojego kota co mysli na ten
temat, nie raz ogon byt w opatach). Po chwili jestem
w kuchni, oczekujqc sniadania. Niestety znowu
zaleze od domownikow. I tak caty dzieh. Czasami
mysle, ze majq mnie dosyc. Potem przychodz^
nauczycielki, poniewaz mam lekcje indywidualne w
domu. Gate szczescie, ze moge pisac i trzymac w
rekach ksi^zke. I tak caty dzieh. Na koniec myciu,
piciu i znowu Iqduje w tozku styszqc jak bardzo
jestem ciezka... A jednak zycie jest piekne. Czasami
jednak pojawia sie pytanie: Czy...? Moje mysli i
uczucia przelewam jak zwykle na papier. Wiersz
pod tytutem: "Chce wiedziec" mowi o moich
rozterkach dnia codziennego.
Chce wiedziec
Powiedz mi tato,
mow do mnie mamo,
Ze jestem warn droga,
ze jestem kochan^,
Powiedz mi mamo,
mow do mnie tato,
Ze nie zaiujede,
ze mnie made ta/ca.
Powiedz mi Ojcze,
mow do mnie Boze,
Ze nie nas na wieki roz/aczyc nie moze.
Dzieki moim wierszom rozmawiam z mojq
dusza_. Dzieki modlitwie rozmawiam z Bogiem. Opieke
zapewnia mi hospicjum. L^cznosc z przyjaciotmi
utrzymuje dzieki komorce a Internet tqczy mnie ze
swiatem. Poza tym lubie otrzymywac listy i prezenty.
Kocham muzyke, taniec i podroze. A moje marzenia?
Moje marzenia sq proste i jasne jak w moich
wierszach.
No i powiedzcie Drodzy Czytelnicy, czy
pragne tak wiele?

Bogusia Siedlecka
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Wywiad
z prof. Kazimierzem
Imielihskim
prezesem Polskiej Akademii Medycyny oraz prezydentem Albert Schweitzer World Academy of
Medicine dla "Informatora" Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci

Grazyna Zarzycka: Jaka byta geneza powstania
Swiatowej Akademii Medycyny im. Alberta
Schweitzera?
Prof. Kazimierz Imielihski: Swiatowa Akademia
Medycyny stanowi przedtuzenie dziatalnosci Polskiej
Akademii Medycyny, a takze rozszerzenie zakresu
jej dziatania. W 1990 roku zorganizowatem Polskq
Akademi^ Medycyny, w ktorej sktad wchodzili
polscy profesorowie medycyny, cieszacy si$
duzym autorytetem. Obok profesorow medycyny
cztonkami Polskiej Akademii Medycyny byli profesorowie prawa, psychologii i socjologii.
Wkrotce stworzylismy pion zagraniczny,
sktadaj^cy sie z cztonkow zagranicznych Polskiej
Akademii Medycyny. Ten pion rozrostsietakbardzo,
ze w krotkim czasie polskich profesorow byto okoto
szescdziesieciu, a profesorow z zagranicy prawie
dwustu. To nasuneto mi mysl, by poszerzyc zakres
dziatalnosci i wejsc na pole swiatowe. Z pionu zagranicznego Polskiej Akademii Medycyny powstata
Swiatowa Akademia Medycyny, przeksztalcono jej
nazw§ i form^ dziatania.
Celem dziatania Polskiej Akademii
Medycyny byta humanizacja postepu naukowego
i technicznego w medycynie. Zatem ta dziatalnosc
ograniczata si§ gtownie do medycyny. Po pewnym
czasie powstata koniecznosc poszerzenia zakresu
dziatania Polskiej Akademii Medycyny. Dlatego w
1998 roku zatozylismy Swiatowq Akademi^
Medycyny im. Alberta Schweitzera, ktora ma juz
trzy cele:
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1 . Humanizacja wszystkich sektorow zycia
cztowieka, ze szczegolnym uwzglednieniem
medycyny.
2. Rozwoj cztowieka ku cztowieczehstwu.
3. Aktywnosc na rzecz pokoju przeciwko broni
nuklearnej.
Grazyna Zarzycka: Kto obecnie wchodzi w sktad
Swiatowej Akademii Medycyny?
Prof. Kazimierz Imielihski: W tej chwili jest to
niezwykle elitarna Akademia, do ktorej nie mozna
sie po prostu zapisac, poniewaz to my wybieramy
odpowiednie osoby. Obecnie w sktad Swiatowej
Akademii Medycyny wchodzi 252 profesorow
uniwersyteckich z 71 krajow. Wsrod nich znajduje
si$ 205 rektorow i dziekanow, 22 laureatow
Nagrody Nobla oraz inne znaczqce osobistosci
swiata nauki.
Grazyna Zarzycka: Jak dzisiaj powinnismy
odczytywac przestanie Alberta Schweitzera?
Prof. Kazimierz Imielihski: Swiatowa Akademia
Medycyny stanowi sztab generalny Swiatowego
Ruchu Alberta Schweitzera, liczqcego obecnie wiele
tysiecy ludzi. Kazdy cztonek naszej Akademii jest jej
reprezentantem w swoim kraju. Do niego nalezy
inspirowanie i koordynowanie dziatan zwiazanych
z ruchem Alberta Schweitzera, z jego filozofiq, z
dziatalnosciq naukowa^ i edukacyjn^. Celem tego

ruchu jest organizowanie na uniwersytetach
centrow Alberta Schweitzera, ktore zajmujq sie
wprowadzaniem filozofii Alberta Schweitzera do
programow nauczania. Jest to filozofia mqdrosci,
humanitaryzmu i pokoju. Zatem gtownym celem
naszej Akademii jest zmiana mentalnosci cztowieka.
Podam przyktad uniwersytetu w Damaszku
w Syrii, ktory skupia niemal sto tysiecy stuchaczy.
Rektor tego uniwersytetu jest czlonkiem naszej
Akademii, beda^c rownoczesnie naszym reprezentantem na Syrie. I on, za zgodq prezydenta Syrii,
wprowadza filozofie Alberta Schweitzera w swoim
kraju. Jak wiadomo, w Syrii trudno jest wprowadzac
nowe ideologie, a nam sie jednak udato. Na
uniwersytecie w Damaszku istnieje centrum
Alberta Schweitzera. Takie centra tworzone
54 takze na innych uniwersytetach. Skupiajq ludzi,
ktorzy prowadza^ wyktady z filozofii Alberta
Schweitzera. W ten sposob powstaje ruch
Alberta Schweitzera o charakterze swiatowym na
poziomie uniwersyteckim.
Juz Papiez Jan Pawet II wspominat, ze
wszystkie nowe epoki zaczynaty sie od ruchow na
uniwersytetach.
Wydaje mi sie, ze zapetniamy istniejqcq w
spoteczehstwach pustke myslowa_, odpowiadamy
na zapotrzebowanie cztowieka mysla_cego na tego
typu zmiany. Nasza dziatalnosc przynosi coraz
wiecej owocow. Nawetwjaponii, na uniwersytecie
w Nagasaki mamy cztonka naszej Akademii, rektora
uniwersytetu, ktory zorganizowat tarn centrum
Alberta Schweitzera. Gtowna siedziba zlokalizowana
jest w Instytucie Chorob Bomby Atomowej, tam
propagowana jest dziatalnosc na rzecz pokoju,
przeciwko broni nuklearnej.
Dwa lata temu napisatem apel o pokoj
poprzez zmiane mentalnosci cztowieka. Ten apel
skierowatem do rektorow wyzszych uczelni,
wysytajqc go do tysiqca najlepszych uniwersytetow
na swiecie. Zaktadatem, ze jezeli przynajmniej 1%
rektorow pozytywnie odpowie na moj apel, to
uznam to za sukces. Tymczasem ponad 13% rektorow
wioda_cych uniwersytetow na catym swiecie
przystato mi entuzjastyczne wyrazy poparcia,
podziekowania oraz gotowosc wprowadzenia
zaproponowanej filozofii na swoich uczelniach.
Jest to dla mnie dowodem na to, ze taka potrzeba
drzemata w tych ludziach, moj apel pomogt ja_ rozbudzic. Jest to konkretny krok w kierunku tworzenia

nowego sposobu myslenia cztowieka.
Historia cztowieka jest historic wojen. Teraz,
gdy mamy brori masowego razenia, nastepna
swiatowa wojna zniszczy nie tylko ulice czy miasta,
ale stworzy zagrozenie dla catej ludzkosci. Dotychczasowe dziatania
uktady, pakty, demonstracje - nie przynosity zamierzonych rezultatow.
Wojny byty nadal. Wobec tego uwazam, ze nalezy
zmienic mentalnosc cztowieka, co postulowat
Albert Schweitzer. Zmienic ja_ na skale nowego
Renesansu, zgodnie z wytycznymi filozofii Alberta
Schweitzera. Bez tego za kilka lat ponownie moze
znalezc sie osoba na miare Hitlera, ktora rozpeta
kolejna^ zawieruche. Wielkie religie tez nie zdotaty
zapewnic Ziemi pokoju, wojny nadal sq i to nawet
miedzy religiami. Wielkie religie popetniaja_ pewien
bt^d - kazda z nich uwaza, ze jest jedyna^ prawdziw^
religiq. To sq dogmaty, ktore tez sq przyczynq
konfliktow.
Albert Schweitzer opracowat wtasnq etyke,
ktora jest ponad religiami. Wysmiat dogmaty,
uwazat, ze kazdy cztowiek moze znalezc swoja_
wtasn^ droge do Boga. Jesli ktos zachowuje pewne
zasady wspotzycia miedzyludzkiego, pomaga ludziom,
buduje a nie niszczy, to jest na dobrej drodze do
Boga, niezaleznie od tego, czy jest buddystq czy
chrzescijaninem.
Grazyna
Zarzycka: Dlaczego Akademia
wyroznita Ztotym Medalem Alberta Schweitzera
dra Dangla i drajanuszahca?
Prof. Kazimierz Imielihski: Ogolne reguty
przyznawania nagrod obejmujq tematyke zwiqzanq
z cztowiekiem. Nie interesuje nas metoda wbijania
gwozdzia w tokiec, poniewaz tematami naszych
sympozjow sq zawsze problemy ogolniejsze.
Jestesmy zainteresowani stosunkiem lekarza do
pacjenta jako do cztowieka, a nie do uszkodzonej
czesci jego ciata. Nas interesuje cztowiek chory
i jego uczucia. Uwrazliwiamy lekarzy na to, by
dostrzegali catego cztowieka.
Prowadzimy tez dziatalnosc edukacyjnq,
dostarczajqc do Warszawy najswiezsze informacje
ze swiata medycyny. Wyktady laureatow Nagrody
Nobla, ktore nawet w czasopismach medycznych
ukazuj^ sie dopiero po okoto pot roku, dla nas 53
dostepne na bieza_co.
Tematem ostatniego sympozjum byta "Sztuka
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tagodzenia bolu i cierpieh". Stany terminalne sa_
ekstremaln^ forma^ tej sztuki. Sztuka tagodzenia
cierpienia nie moze odnosic sie tylko do cztowieka,
ktory umiera, poniewaz cierpia^ tez jego bliscy,
wszyscy ktorzy sa_ z nim zwiazani. Opieka paliatywna
obejmuje catego cztowieka a takze wsparcie dla jego
rodziny. To skierowato nasza^ uwage na hospicja w
ogole. Wybralismy hospicjum dla dzieci, poniewaz
cierpienie dziecka jest faktem, z ktorym najtrudniej
sie pogodzic i ktory nietatwojestzrozumiec. To wzbudza
wyjatkowo silne emocje w otoczeniu.
Nasza mysl zwrocita sie do ludzi, ktorzy
sq blisko chorego. Nie myslelismy o generatach,
prezesach czy dyrektorach, ktorzy zarzqdzaj^ zza
biurka, ale o zwyktych pracownikach, ktorzy "walcza_
wokopach". Ci ludzie zastuguja_ na odznaczenia.
Nie popieramy tych, ktorym tatusiowie
umozliwili szybki awans, ale tych, ktorzy w trudnych
warunkach, nierzadko samotnie, poswiecali swoj
czas a czasem tez zdrowie. Dowiedziatem sie, ze
doktor Tomasz Dangei, tworz^c swoje hospicjum,
z plecakiem jezdzit do chorych autobusem. Ta
informacja bardzo mnie do niego przywiazata. Dla
mnie to znaczy wiecej niz praca w dwoch pieknie
wyposazonych osrodkach medycznych.
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Monar i
strazacy wyroznili sie ratujac ludzkie zycie i tagodzqc
bol. Dlatego Akademia wyroznita ich Ztotym
Medalem Alberta Schweitzera.
Grazyna Zarzycka: Co chciatby Pan przekazac
naszym Czytelnikom, osobom wspierajqcym
dziatalnosc Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci?
Prof. Kazimierz Imielihski: Ludzie, ktorzy
wspieraj^ waszq dziatalnosc i czytajq wasz Informator,
sq na wtasciwej drodze. W moim mniemaniu
robia^ to, co nalezy i co powinno sie robic. Wspieraj^
jedn^ z najpiekniejszych idei: cztowiek niesie pomoc
cztowiekowi. Ten, ktoremu w danym momencie
wiedzie sie lepiej, pomagatemu, kto znajduje sie w
szczegolnie trudnej sytuacji zyciowej.
Grazyna Zarzycka: Bardzo dziekuje za
rozmowe.
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Od lewej: Tomasz Dangei, Arturjanuszaniec podczas
uroczystosci wreczania medalu Alberta Schweitzera
W dniach 15-16 maja 2003 roku na
Zamku Krolewskim w Warszawie odbyto sie
XIV Miedzynarodowe Sympozjum Polskiej Akademii
Medycyny i Albert Schweitzer World Academy of
Medicine. Profesor Kazimierz Imielinski, prezes
Polskiej Akademii Medycyny i prezydent
Albert Schweitzer World Academy of Medicine
zaprosit uczestnikow sympozjum na doroczne
swieto akademickiego srodowiska lekarskiego.
Pietnastego maja 2003 roku przedstawiciele
medycyny z wielu krajow mieli okazje przezyc
chwile satysfakcji za swq prace dla dobra innych
ludzi. Szesnastego maja odbyty sie: III sesja
pienarna pt, "Sztuka tagodzenia bolu" oraz IV
sesja pienarna pt. "Sztuka tagodzenia cierpieh".
Po zakohczeniu sesji plenarnych miata miejsce
uroczysta dekoracja Ztotym Medalem Alberta
Schweitzera osob szczegolnie zastuzonych w
tagodzeniu bolu i cierpieh.
Z przyjemnosci^ informujemy, ze Ztoty
Medal Alberta Schweitzera otrzymali miedzy
innymi doc. dr hab, Tomasz Dangei, zatozyciel
i wiceprezes Warszawskiego Hospicjum dla
Dzieci oraz dr Arturjanuszaniec, prezes Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

TOMEK
Tomek byl pacjentym WHD od 17 marca 2001
roku do 14 marca 2003 roku.

Tomka poznafam trzy lata temu, miat wtedy
17 lat. Od szostego roku zycia chorowat na zanik
miesni typu Duchenne'a. Od kilku lat poruszat sie
na wozku inwalidzkim. Gdy go poznatam mogt
poruszac tylko dtohmi i to w bardzo matym zakresie. Przez lata choroby stabta sita jego miesni. We
wszystkich codziennych czynnosciach pomagali mu
opiekunowie.
Tomek byt skromnym, spokojnym i nieufnym
chtopcem. Poczqtki naszej znajomosci byty trudne.
Nietatwo byto nawia_zac z nim kontakt. Niechetnie
rozmawiat. Na pytania kierowane do Tomka
odpowiadata jego mama. To ona poczatkowo byta
posrednikiem miedzy nami.
Przebywanie z Tomkiem pozwolito mi
zrozumiec, ze zyt on we wtasnym swiecie, gdzie
czas uptywat znacznie wolniej. Dlatego nasza
przyjazh rodzita sie powoli. Dopiero po pewnym
okresie, po dtuzszych chwilach zyczliwej rozmowy,
przychodzit czas na prawde i zwierzenia.
Uptyneto jednak wiele dtugich tygodni, zanim
Tomek zaczaj chetnie mowic. Mowit o sprawach
dla niego waznych, swoich zainteresowaniach,
przezytych dniach, wydarzeniach w szkole.
nteresowat sie muzykq, informatykq i motoryzacj^.
Doskonale orientowat sie w tych dziedzinach, znat
wszystkie nowosci.
Mimo tak wielkich ograniczeh, jakie
spowodowata w jego zyciu choroba, byt aktywny
i chciat, aby jego zycie toczyto sie normalnym
trybem. Uczeszczat do szkoty, jezdzit na wakacje,
spotykat sie z przyjaciotmi i wolontariuszami.
Bardzo rzadko mowit o swojej chorobie, o
pojawiaja_cych sie nowych objawach. Denerwowat
sie, gdy go o to pytatam. Po wielu namowach zgadzat
sie na proponowane sposoby postepowania,
zgtaszat sie na konsultacje, wykonywat cwiczenia w
domu. Mimo to sprawiat wrazenie, jakby usitowat
odsuna_c widmo choroby, ktorq juz dobrze poznat.
W naszych rozmowach nie pojawiat sie temat
smierci. Czy przyczynq tego byt strach przed
smierci^ czy wrodzone nam wszystkim pragnienie
zycia? Nie wiem.

Zmart cicho i spokojnie 14 marca 2003
roku, dwa tygodnie po swoich dwudziestych
urodzinach.
Dwadziescia lat zycia Tomka to wspolny
trud i wspolne zycie wszystkich najblizszych mu
osob. To codzienny rodzinny sprawdzian. Na co
dzieh rodzina przezywata chwile petne radosci.
Cieszyli sie kazdq drobnq rzecz^. Tomek byt jedyny
i niepowtarzalny. Wszyscy, ktorzy starali sie go
uszczesliwic, teraz s^ bogatsi o to wszystko, czego
ich nauczyt.
Tomek na zawsze pozostanie w mojej pamieci.
Dajqc Tomkowi siebie i swqj czas otrzymatam o
wiele wiecej: przyjazh, usmiech, radosc z mojej
obecnosci.
Szczescie w zyciu sktada sie z drobiazgow i
od nas zalezy, czy krotkie chwile wyrazone w
usmiechu, zyczliwym stowie zechcemy pozostawic
w sercu na dtuzej. Od Tomka otrzymatam wiele
takich chwil.

Katarzyna Sosnowska - pielegniarka WHD,
ktora opiekowata sie Tomkiem
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Domowa opieka paliatywna
nad dziecmi w Polsce
Tomasz Dangel
Jednym z celow naszej fundacji jest
rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej
opieki paliatywnej nad dziecmi w Polsce. Od roku
1996 prowadzimy szkolenia w tej dziedzinie dla
lekarzy i pielegniarek.
W roku 1998 po raz pierwszy opublikowalismy
liste; lekarzy swiadczacych domowa^ opiek^ paliatywnq
nad dziecmi na terenie Polski oraz rozpoczelismy
monitorowanie sytuacji na terenie kraju. Aktualna^
liste lekarzy mozna znalezc w internecie na naszej
stronie (www.hospicjum.waw.pl).
W roku 1999 opracowalismy na zlecenie
Ministerstwa Zdrowia "Standardy domowej
opieki paliatywnej nad dziecmi". Dokument ten
stwierdza m.in., ze "opieka domowa powinna bye
promowana jako najbardziej odpowiadajqca potrzebom dzieci i rodzicow, a takze tahsza niz opieka
stacjonarna. W duzych aglomeracjach istnieje
uzasadnienie tworzenia zespotow zajmujqcych sie
wytqcznie opiekq nad dziecmi. W innych miastach,
gdzie nie istniejq hospicja dla dzieci, najwtasciwszq
forima^ jest maty zespot wyszkolony w opiece nad
dziecmi, dziatajqcy w oparciu o istniejqce hospicjum
dla dorostych i oddziat pediatryczny (np. onkologii dzieciecej)." Dokument ten, pomimo naszych
starah, nie zostat dotychczas oficjalnie wprowadzony
ani przez Ministerstwo Zdrowia ani przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
W "Standardach domowej opieki pa-

iatywnej nad dziecmi", na podstawie doswiadczeh
WHD, okreslilismy minimalne wymagania (obejmujace 21 kryteriow) konieczne do zapewnienia
catodobowej opieki paliatywnej dzieciom w miejscu
zamieszkania. Poniewaz wymagania te stanowi^
jedynie niezbedne minimum wskazalismy takze na dodatkowe elementy opieki paliatywnej, ktore powinny
bye stopniowo dodawane w miarf rozwoju zespotu
(dodatkowe 6 kryteriow). Wtabeli I porownanowyniki
czterech kolejnych badah, przeprowadzonych w
latach 1998-2002. Wtabeli 2 porownano standard
i liczb? pacjentow hospicjow dla dzieci z hospicjami
dla dorostych. Porownujqc wyniki czterech kolejnych
badan mozna zauwazyc, ze:
1 . Lqczna liczba dzieci objetych opiekq w ciqgu roku
stopniowo zwieksza sie.
2. Liczba dzieci z chorobami nowotworowymi nie
zwieksza sie.
3. Wzrasta liczba dzieci ze schorzeniami innymi niz
nowotworowe.
4. Piec hospicjow specjalizujacych sie w opiece
nad dziecmi (Lublin, Lodz, Mystowice, Poznan,
Warszawa) objeto opieka^ t^cznie 172 dzieci, tzn.
68% wszystkich pacjentow.
5. Liczba zgonow utrzymuje sie na statym poziomie.
6. Hospicja specjalizuj^ce sie w opiece nad dziecmi
charakteryzujq sie wyzszym standardem niz hospicja
dla dorostych.
Odsetek zgonow w domu u dzieci umiera-

Tabela I. Porownanie wynikow 4 kolejnych badah.
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Liczba dzieci z chorobami
nowotworowymi

99

92

85

90

Liczba dzieci z innymi chorobami

72

94

129

162

Liczba zgonow

83

80

83

82

Liczba wszystkich dzieci pod opieka^
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Tabela 2. Porownanie grupy 5 hospicjow specjalizuja/rych si$ w opiece nad dziecmi (Lublin, Lodz,
Myslowice, Poznah, Warszawa) z grup^ 24 hospicjow dla dorostych.

Grupa hospicjow

Srednia
spelnionych
kryteriow
wg standarnego (maks.
21)

Hospicja specjalizuja_ce
sie w opiece nad dziecmi
(n = 5)
Hospicja dla dorostych
(n=24)

15.3

Srednia
spelnionych
kryteriow

Liczba dzieci pod opiekq w okresie:
15.10.2001 do 12.10.2002

rreEETiTiEn
du pelnego

'jjjjjjm

z choroby
nowotworowa
™

z chorobq
nicnowotworowa

Liczba dzieci
zmartych

25.6
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47

19.2

80

42
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jacych na choroby nowotworowe w okresie 1999-2000
wyniost 23%. Wskaznik ten w poszczegolnych
wojewodztwach byt rozny i wynosit od 12%
w wojewodztwie dolnoslqskim do 34% w wojewodztwie mazowieckim. Wydaje sie, ze dostepnosc
domowej opieki paliatywnej w danym regionie tylko
w niewielkim stopniu ma wptyw na jego wartosc.
Dostepnosc domowej opieki paliatywnej nad dziecmi
mozna uznac za zadowalajqcq jedynie w rejonach
obje^ych przez hospiqa speqalizujqce sie w domowej
opiece nad dziecmi (Lublin, Lodz, Mysfowice,

Poznah, Warszawa). W roku 2002 rozpoczeta
dziatalnosc szosta tego typu placowka - Dolnoslqskie
Hospicjum dla Dzieci we Wroctawiu.
System domowej opieki paliatywnej nad
dziecmi w Polsce wymaga dalszego rozwoju, poniewaz stosunkowo niewielka grupa dzieci uzyskuje
dostep do swiadczeh w tej dziedzinie. Oczekujemy,
ze Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia wprowadz^ w Polsce jasne zasady
kontraktowania swiadczeh, oparte na opracowanych
przez nas standardach.

Odsetek zgonow w domu na choroby nowotworowe u dzieci (0-19 lat) w poszczegolnych wojewodztwach.
Dane GUS z okresu 2 lat 1999 - 2000.
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Wolontariusze
w moim zyciu
Wolontariusze Warszawskiego Hospicjum dla
Dzieci to ludzie, ktorzy rezygnujac z wielu innych
form aktywnosci, spedzaja^ swoj czas z chorymi
dziecmi i ich rodzinami lub angazuja. sie w inne
dzialania na rzecz hospicjum. Wolontariusze w
WHD pelnia^ role szczegoln^ i bez ich pomocy
wielu rodzinom trudno byloby funkcjonowac.
Wolontariusze wniesli w moje zycie troche radosci.
Ich wizyty sa_ dla mnie okazja_ do rozmow, mam szanse
zostac wystuchana_ i troch^ si$ posmiac. Nie znajduja_
dla mnie tyle czasu, ile bym chciata, ale gdy juz ktos z
nich do mnie przyjezdza, to zazwyczaj zabiera mnie,
a czasami tez moich mtodszych braci, do kina, do
ZOO, na krotkie wycieczki. Dla mnie jest to bardzo
wazne, poniewaz w tych lepszych, mniej bolesnych
dniach mam szanse cos zwiedzic, zobaczyc nowe
rzeczy i nowe miejsca. To dodaje energii do zycia. Moi
braciatez 53 szczesliwi, uczestnicza_c w wycieczkach do
Warszawy i w okolice Gory Kalwarii. Dobrze sie wtedy
bawimy. Wolontariu-szom bardzo zato dziekuje.
Kasia,
16-letnia pacjentka WHD

Osoby, ktore
niesc pomoc nieuleczalnie
chorym dzieciom i ich
rodzinom, zapraszamy na
spotkania dla wolontariuszy,
ktore odbywaj^ si$ w kazdy
czwartek o godz. 9.30 w
siedzibie
Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci,
przy ulicy Agatowej 10
Warszawie.

Kasia Zwierzyhska

Edyta, wolontariuszka, ktora opiekowata si? moja^
zmartq coreczkq Daruniq, obecnie pomaga mi przy
chorym synku Damianie. Jest osobq bardzo opiekuhcz^
i troskliw^. Pomaga mi przy zakupach i codziennych
czynnosciach domowych. Doceniam te chwile, gdy
w jej towarzystwie moge wypic kawe i po prostu
porozmawiac. Z pomocy Edyty korzystam juz od
ponad dwoch lat.
Mama Damiana,
4-letniego pacjenta WHD
Chciatabym podziekowac wspaniatym, mtodym
ludziom, ktorzy 53 wolontariuszami WHD. Jestem
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Damian Kozera z mama_ Beata_

osoba_ samotnq, opiekuja_ca_ si? lezqc^, bezwtadnq
corkq i tylko pomoc wolontariuszy daje mi poczucie
bezpieczehstwa. Sama jestem chora, a zyczliwosc
tych ludzi i ich chec niesienia pomocy daje mi
poczucie godnosci w tak trudnej dla mnie sytuacji.
Dzi?kuj? z catego serca catemu zespotowi ludzi
dobrej woli.

Mama Kamili,
21-letniej pacjentki WHD
Z pomocy wolontariuszy korzystamy juz od ponad
dwoch i pot roku. Jestesmy spokojni, zostawiaja_c
Krzysia pod opiekq znanych nam i doswiadczonych
w opiece nad nim osob. Dzieki wolontariuszom,
ktorzy decydujq si? zostac z naszym synkiem,
mozemy poswiecic wiecej uwagi naszej coreczce
Kasi. We trojke wychodzimy wtedy na spacer i jest
to czas tylko dla nas. Wspolne przebywanie poza
domem pozwala nam chociaz na chwil? oderwac
si? od trudnej sytuacji, zwiazanej z chorob^ Krzysia.
Z tych chwil spedzonych razem czerpiemy sity.

Kamila Karpihska z wolontariuszkq

Rodzice Krzysia,
4-letniego pacjenta WHD
Minelo piec lat, odkqd znajdujemy si? pod opiek^
WHD. W ciajgu tego czasu nasz dom odwiedzito
wielu wolontariuszy. Wszyscy byli bardzo chetni do
pomocy ale zdarzato sie, ze sytuacja przerastata ich
moziwosci. Byli tez tacy, na ktorych mogtam liczyc
w kazdej trudnej dla nas chwili. Wolontariusz, ktory
lepiej pozna rodzin? i jej specyficzne problemy,
staje si? pewniejszy i zauwazam wi?cej odwagi
w jego dziataniu. Bardzo buduje i cieszy fakt, ze
wolontariusze odwiedzaj^ nas bez specjalnego
zaproszenia. Interesujq si? stanem Konradka i tym,
co dzieje si? w naszej rodzinie. Zawsze, gdy w
drzwiach naszego domu witarn nowego wolontariusza,
ogamia mnie radosc, poniewaz ponownie spotykam
cztowieka, ktory przychodzi tylko po to, aby nam
pomoc.

Mama Konrada,
20-letniego pacjenta WHD

Krzys Ktosiewicz z mam^ Dorot^ i
starsz^ siostra_ Kasi^

Konrad Lasocki z mama^ Barbar^
i wolontariuszk^
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Dlaczego zostatem wolontariuszem

WHO w Warszawie

Kasia z bratem Bartkiem i wolontariuszem Lechem
Jestem lekarzem. Od 2 lat mieszkam w
Warszawie. Kilka miesiecy po przeprowadzce
znalaztem w skrzynce na listy ulotke Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci. Wystatem niewielkq sume
pieniedzy na konto, ale juz wtedy "cos" zaczeto
kietkowac wewnatrz i cia_gle nie dawato spokoju. Z
drugiej strony uwazatem, ze wiele dobra zostato mi
dane. Dobra, ktorym Jestem w stanie z tatwoscia_
sie podzielic, jesli tylko bede chciat i znajde czas. A
beda_c obdarowanym, czutem i czuje sie nadal
zobligowany do dzielenia sie tym, co otrzymatem.
Duzo czasu uptyneto zanim zdecydowatem
sie na pierwszy kontakt z Hospicjum. Tak naprawde
batem sie odpowiedzialnosci, jaka_ poci^ga za sobq
zaangazowanie w prace na rzecz Hospicjum. Z
tego tez powodu chciatem swoj udziat zacza_c
od woiontariatu. Zdawatem sobie sprawe, ze to
ja bede sie uczyt - lub inaczej - ze jesli pacjenci,
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do ktorych pojade, zechc^ i zaakceptuja. mnie,
to oni mnie beda_ uczyc, w jaki sposob nalezy im
pomagac.
Moja droga do Hospicjum byta typowa:
telefon, spotkanie dla wolontariuszy, poranna
odprawa i pierwsza umowiona wizyta w domu
pacjenta. A wczesniej, rozmowa z dr. Tomaszem
Danglem, ktory oprowadzit mnie po Hospicjum i
wyjasnit idee pracy WHD, oraz dr. Markiem
Karwackim, otwartym na wszelkie pytania.
Pierwszy pacjentk^, do ktorej pojechatem,
byta Bogusia. I coz zastatem na ulicy Jeza?
Matq, tryskajqcq poczuciem humoru istote, ktora
o wszystko z wdziekiem sie ktocita i z zapatem
przekonywata do swoich racji. Ale prawdziwa
proba ogniowa to nie rozmowa, choc ta byta i
jest bardzo wazna, ale moment zaufania do mnie,
ze nie zrobie jej krzywdy podczas przenoszenia z

To wtasnie jakosc
jego zycia, a nie
dlugosc lub stwarzanie ztudnych nadziei,
jest wyznacznikiem
dobrze wykonanej
pracy
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wozka do samochodu. I zezwolenie na bardzo bliski
kontakt obcej osoby z jej wattym ciatem.
Potem, dzieki przyzwoleniu dra Tomasza
Dangla, bratem udziat w III Europejskim Kursie
Opieki Paliatywnej nad Dziecmi. Niesamowitym
przezyciem byto uczestnietwo w warsztatach prof.
Rubena Bilda. Warsztaty uczyty swiadomej postawy
wobec chorych. Wielce pouczajace dla mnie byty
wyktady dotycza_ce przeroznych aspektow opieki
hospicyjnej. Najwazniejsze jednak byty kontakty z
ludzmi z roznych stron swiata, ktorzy poswi?cili sie
idei niesienia pomocy dzieciom nieuleczalnie chorym.
To na kursie po raz pierwszy spotkatem Kasie,
pacjentke WHD. Jakwielkie byto moje zdumienie, kiedy
Grazyna Zarzycka, piel?gniarka WHD przedstawita
mnie Kasi, ktora nijak nie pasowata do mojego
wyobrazenia pacjenta z Hospicjum. Stuchajac jednak
wyktadu, w ktorym Kasia rnowita o sobie, oraz
prowadzacy opowiadali jej historic, zrozumiatem,
ze Kasia nie bez powodu zostata wtaczona pod
opiek? Hospicjum. Umowilismy si? z Kasia^ na wizyt?.
Pierwszego czerwca miatem z Kasia_ i jej bratem
pojechac do ZOO w Warszawie. Po przyjezdzie
do Kasi okazato si?, ze nie czuje si? zbyt dobrze i
wyjazd do Warszawy nie wchodzi wgre. Po krotkiej
rozmowie dowiedziatem si?, ze kilka kilometrow
od Potyczy w zamku w Czersku odbywa si? festyn
z pokazem rycerskim. Pojechalismy we trojke (Kasia,
jej brat Bartek i ja), wspinalismy si? na wiez? oraz
obserwowalismy pokazy rycerskie. Kilka zdjec
upami?tnitote chwile, mam nadzieje, ze przyjemne
dla Kasi i jej brata. Drugi brat Kasi, Krzysio, w tym
czasie sprzedawat czeresnie przy drodze i bardzo
byt z tego dumny. A my razem z nim.
Kolejnamojawizytau Kasi miatajuzzupetnie

inny charakter. Na prosb? dra Artura Januszahca
pojechatem razem zJolant^Stodownik, pielegniark^
WHD na wizyt? lekarskq. Kasia bardzo sie zdziwita
widzac mnie tym razem ze stuchawkami. Wizyta nie
miata charakteru towarzyskiego. Jej ce em byta ocena
potozenia cewnika do zywienia pozajelitowego.
Po raz kolejny pomagatem dr. Arturowi
Januszancowi jadqc do nowego pacjenta Kamila,
jeszcze przed oficjalnym przyjeciem go do Hospicjum. Kamil choruje na adrenoleukodystrofie. I tu
dr Pawet Zaptatka i o. Benedykt Mika, kapelan
WHD pokazali jak wfachowy sposob nalezy podchodzic do przyjecia nowego pacjenta. Spotkanie z
rodzicami Kamila, pokazujacymi zdjecia syna, kiedy
jeszcze chodzit, byto dla mnie bardzo wazne. To oni
podporzacikowali swoje zycie Kamilowi i codzienn^
trudnq pracq udowadniaj^ jak bardzo go kochajq i
jak jest dla nich wazny. Wejscie osob z zewnatrz do
prywatnego domu musi bye nacechowane wielka_
wrazliwosci^ i otwartoscia_ na potrzeby pacjenta i
rodziny.
Moje kilkumiesi^czne doswiadczenie z
WHD pokazato mi z jednej strony wage problemu
opieki nad dziecmi nieuleczalnie chorymi. Problemu o
ktorym wielu ludzi chciatoby zapomniec, chyba, ze
zacznie on dotyczyc ich samych. Z drugej zas strony niesamowitych, cudownych ludzi, uwiktanych w problemy
zycia codziennego, dziatajacych na zupetnie innych
zasadach niz tradycyjna stuzba zdrowia. Jakozespot
pokazuJ4, ze filozofia podejscia do pacjenta, w ktorej
to on jest podmiotem, majacym wptyw na jakosc i
rodzaj opieki sprawowanej nad nim, sprawdza si?
w zyciu. To wtasnie jakosc jego zycia, a nie dtugosc
lub stwarzanie ztudnych nadziei, jest wyznacznikiem
dobrze wykonanej pracy. Wielki moj podziw budzi
organizacja pracy i zaangazowanie wszystkich pracownikow Hospicjum majacych tak naprawde jeden
eel - dobro pacjenta i jego rodziny. To dlatego dalej
chc? bye wolontariuszem WHD w Warszawie.

Lek. med. Lech Garus
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Grupa wsparcia w zalobie dla mtodszego rodzehstwa

Wakacje,

Wakacje,
Wakacje....
W dniach 12 - 27 lipca 2003
roku dzieci z grupy wsparcia w zatobie
dla mtodszego rodzehstwa spedzity dwa
wakacyjne tygodnie w gorach, w Biatce
Tatrzahskiej.
Juz od siedmiu lat, podczas kazdych
wakacji i ferii zimowych, dzieci majq szanse
wyjechac na dwa tygodnie. Kilka razy w
cia_gu roku organizowane 53 tez wyjazdy
weekendowe.
Tym razem w wyjezdzie wzieto
udziat 24 uczestnikow. Opiek§ nad dziecmi
sprawowali:
Matgorzata
Murawska,
pielegniarka WHO, Dorota Licau,
pracownik socjalny WHD i o. Benedykt
Mika, kapelanWHD.
Wyjazd byt interesuja_cy i udany. Ponizej
przedstawiamy wypowiedzi samych dzieci.

Wyjazd
by\
super,
chodaz
brakowato nam kilku osob, ktore musiaiy
pozegnac s/e z grup^.
8edz/'e nam brakowato Tomka Komorowskiego, Ani Kalisiak i Moniki
Pawlickiej.

Patrycja
Wyjazd do Biatki Tatrzanskiej byt mi
bardzo potrzebny. Chdatabym zapomniec o
wszystkich trudnych przezydach, a wyjazd
pomogt mi s/e zrelaksowac. Na/'w/eteze
wrazen/e zrobita na mnie jaskinia Mrozna.
Do naszej grupy dochodzi coraz w/'ecej
nowych osob. G'esze s/e, ze / ja jestem w
tej grup/'e.

Asia
W te wakaqe miatam okaz/'e
wyjechac w gory. Bardzo podobato mi s/e
to wszystko, co udah s/e nam zw/edz/c.
Przy ognisku rozmawialismy o naszym
zmartym rodzenstwie. Podziwialismy gory,
j'ezdzac na rowerach. N/'e zapomne tych
wakacji, dla mnie byty super.

Dorota Mleczko

W lipcu miatam o/cazje zobaczyc
nasze polskie gory - Tatry. Sa one po prostu
p/'e/cne. Cafa grupa bardzo duzo zwiedzata,
forzystajac z iadnej pogody. Mieszkalismy w
przestronnym domu w Biatce Tatrzanskiej.
Towarzystwo byh zgrane i wyjazd uwazam
za udany.

To byt moj pierwszy wyjazd wraz
z grupa wsparcia WHD. Poznatam wiele
dekawych i fajnych osob. Atmosfera byta
mita i chdatabym, aby takie wyjazdy jeszcze
s/e powtorzyty.

Gosia Korycka

Monika
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Grupa wsparcia w zalobie dla starszego rodzenstwa

Magda i Ania z grupy wsparcia dla starszego rodzenstwa

Gorqcy
//pcowy weekend
Ostatni weekend lipca grupa wsparcia w
zatobie dla starszego rodzenstwa WHD spedzita
w Puszczy Marianskiej. Grupa zostata utworzona
w listopadzie 2002 roku i obecnie byto to juz piate
nasze spotkanie. W wyjezdzie uczestniczyfo szesc
osob: dwie dziewczyny (Ania i Magda), trzech
chtopakow (Bartek, Michat i Rafal) i ja jako opiekun.
Swojej dziatki uzyczyt nam pan Ireneusz Kalisiak,
wiceprezes WHD, ktory petnit role Aniota Stroza
catej grupy oraz "szefa kuchni grillowej". Do
dyspozycji mielismy basen, boisko do gry w pitke
nozna_, okoliczny las i wspaniata_ pogode.
Po przybyciu na miejsce nastapit tradycyjny
podziat rol - dziewczyny zajety sie przygotowaniem
kanapek, a chtopcy rozbili namioty. W celu lepszego
zapoznania sie (osoby w naszej grupie zmieniaja, sie,
a takze dochodza_ nowe) kazdy przedstawit zabrane
ze soba. zdjecia. Wiele z tych zdjec ukazywato
zmarte rodzenstwo, zatem nadarzyta sie kolejna
okazja do wspomnien i rozmow na temat tych,
ktorych juz z nami nie byto.

Temperatura przekraczata 30°C w cieniu,
wiec z nieukrywana_ radosciq korzystalismy z ka_pieli
w basenie. Wybralismy sie tez na spacer, by zwiedzic
uroczq okolice i na boisko, by zagrac w pitke nozn^
- z tej okazji skorzystaty tez dziewczyny.
Wieczorem swietowalismy imieniny Ani.
Rozpalilismy ognisko i przyrza_dzilismy kolacje. Byt
czas na ogla_danie gwiazd i prowadzenie nocnych
rozmow.
Nastepnego
dnia
rano
dziewczyny
przywitaty chtopakow "zimnym prysznicem",
zmuszajqc ich do wczesniejszej pobudki. Po sniadaniu
byt krotki odpoczynek a nastepnie trening z
elementami wschodnich sztuk walki. Wiekszosc z
nas chetnie pluskata sie w wodzie, gdzie dalej toczylismy "wodne walki". Efektem sa, siniaki i guzy,
widoczne na niejednej rece czy nodze, ale zabawa
byta udana.
Niestety, weekend minaj szybko i nadszedt
czas powrotu do domu. Nastepne spotkanie
planujemy we wrzesniu.
Marta Burtkiewicz
pracownik socjalny WHD,
opiekun grupy wsparcia w zatobie
dla starszego rodzenstwa
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3RD EUROPEAN COURSE ON PALLIATIVE
CARE FOR CHILDREN
W dniach 24-3 I maja 2003 r.
w Warszawie odbyt sie III Europejski
Kurs Opieki Paliatywnej nad Dziecmi.
Kurs zostat zorganizowany przez
Fundacje Warszawskie Hospicjum dla
Dzieci, ktora w tym roku w catosci
pokryta koszty jego organizaqi. Program naukowy przygotowat Zaktad
Opieki Paliatywnej Instytutu Matki i
Dziecka. Poprzednie kursy odbyty sie
w 1999 r. w Budapeszcie i w 2001 r.
w Warszawie. Celem kursow jest
rozwoj opieki paliatywnej nad dziecmi
w Europie.
Kurs byt przeznaczony dla lekarzy
i pielegniarek z krajow europejskich,
chociaz wzieli w nim takze udziat
uczestnicy z Australii, Izraela, Kanady
Uczestnicy kursu przed wejsciem do Hotelu Arkadia przy
i RPA. Zaprosilismy osoby prowaul. Radzymihskiej w Warszawie
dz^ce opieke paliatywnq nad dziecmi
lub majqce zamiar rozpoczqc takq
Warto wspomniec o wyktadzie dotyczqcym
dziatalnosc. W szkoleniu uczestniczyty 72 osoby
leczenia
bolu u naszej pacjentki Kasi Zwierzyhskiej.
z 26 krajow, a wsrod nich 4 wyktadowcow, 30
lekarzy, 25 pielegniarek oraz 3 pracownikow Kasia osobiscie wzieta udziat w prezentacji, ktora
innych specjalnosci. Czterdziestu uczestnikow z dzieki jej wypowiedziom byta bardzo ciekawa i
Europy Wschodniej zostato zwolnionych z optat wywotata ozywionq dyskusje. Bardzo wzruszajqca
byta sesja prowadzona przez rodzicow naszych
oraz otrzymato zwrot kosztow podrozy.
zmartych
pacjentow (Logana, Lukasza i Grzesia).
Wyktady odbywaty sie w Ratuszu Gminy
Program naukowy kursu uzupetnilismy
Dzielnicy Targowek dzieki uprzejmosci pana
koncertami
i spotkaniami w najtadniejszych miejRomualda Gronkiewicza, burmistrza dzielnicy,
ktoremu jestesmy bardzo wdzieczni za pomoc. scach Warszawy, takich jak Las Bielahski i Lazienki
Zgrupowano je w jedenastu sesjach. Poszczegolne Krolewskie. Wsrod wystepuj^cych artystow znalezli
sesje programowe poswiecone byty cierpieniu i sie Katarzyna Rodowicz wraz z towarzysz^cym jej
nadziei, problemom etycznym, leczeniu bolu i in- zespotem jazzowym, Antonina Krzysztoh, Ireneusz
nych objawow, epidemiologii, organizaqi opieki pa- Krosny, kwartet smyczkowy "Sempre", zespot
liatywnej, doswiadczeniom rodzicow chorych dzieci, klezmerski z Sejn, oraz Piotrus i Ania Filochowscy.
funkcjonowaniu zespotu hospicjum oraz opiece nad
rodzenstwem. Materiaty z kursu dostepne sq w Nastepny, czwarty kurs odbedzie sie w Bratystawie
internecie (www.hospicjum.waw.pl). Ponadto w 2005 roku.
uczestnicy brali udziat w warsztatach prowadzonych
przez prof. Rubena Bilda i jego zespot z Hiszpanii.
Odbywaty sie takze inne warsztaty. Czesc uczestnikow
Grazyna Zarzycka
mogta odwiedzic naszych pacjentow w ich
domach.
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USMIECH MALUCHA
klinika stomatologiczna dla dzicci

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
05 510 Konstancin - Jeziorna
ul. Potulickich 1, tel./fax 756

Konstancin - Jeziorna, 10.07.2003 r.

Zespol Pracownikow
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10
03 - 680 Warszawa
Dom Pomocy Spolecznej pragnie wyrazic gora_ce podziekowania za opiek?
stomatologicznq, jaka_ od 2002 roku otaczacie Panstwo mieszkanc6w naszego osrodka.
W naszym Domu na stale mieszka 106 podopiecznych - dzieci i mlodziez
uposledzonaumyslowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z wspolistniejqcymi
dysfunkcjami narzqdu ruchu, utrwalonymi wadami wrodzonymi, problemami
z poruszaniem si?, komunikowaniem, nawiqzywaniem kontaktow spolecznych i
wyrazaniem emocji.
Nasi podopieczni nie skarza^ si? zazwyczaj na bol czy dyskomfort, gdyz wielu
z nich nie potrafi mowid b^dz nie nawiqzuje kontaktu rzeczowego z otoczeniem.
Tylko my - pracownicy i osoby bliskie, poprzez wnikliwq obserwacj? i troskliwq
opiek? rozpoznac mozemy ich cierpienie lub chorob?, a z Panstwa pomocq skutecznie
jej zaradzid.
Dzi^ki Panstwa uprzejmosci nasi podopieczni obj?ci s^ wieloprofilowym
leczeniem stomatologicznym (czesto w narkozie), uwzgl^dniaj^cym wszystkie
trudnosci wynikaj^ce ze schorzen i zaburzen, jakimi s^ obci^zeni. W przeci^gu
poltora roku z Panstwa pomocy skorzystalo kilkunastu mieszkancow DSP.
He to dla nas znaczy nie musz? chyba wyjasniac. Malo ktory gabinet
stomatologiczny gotowy jest swiadczyc bezplatne uslugi na rzecz tak trudnego
pacjenta jak dziecko z niepelnosprawnosci^ psychoruchow^. Proponowane nam
dotychczas terminy umozliwialy podj^cie leczenia 2 osob rocznie.
Wysoko cenimy sobie zyczliwosc i fachowq opiek?, jakimi otaczacie Panstwo
naszych podopiecznych. Jestesmy bardzo zadowoleni ze wspolpracy z Hospicjum i
glfboko wierzymy, ze rownie owocnie b^dzie ona kontynuowana.
Pozostaj^c z nieustaja.cymi podzi^kowaniami
p.o. DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
w Konstancinie-Jeziorna
mgr Ewa G6rna
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Poszukuj^
pracy

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa

Siostra pacjenta WHD, absolwentka Pahstwowego
Studium Stenotypii i Jfzykow Obeyed poszukuje pracy
w charakterze sekretarki, asystentki, recepcjonistki w
Warszawie i w okolicach. Znajomos'c j^zyka angielskiego
w stopniu zaawansowanym, dobra znajomosc komputera,
dyspozycyjnosc.

Tel. (0-22) 636 95 50; 602 523 957
Mama zmartej pacjentki WHD poszukuje pracy w sektorze
administracyjno - biurowym w Warszawie. Posiada
8- letnie doswiadczenie w dziale handlowym.
Tel. (0-22) 844 I I 35
Mama zmartej pacjentki WHD poszukuje pracy w charakterze
ekspedientki. Posiada doswiadczenie handlowe.
Tel. (0-25) 793 36 18
Mama bytej pacjentki WHD Moniki (patrz okladka i
strona I -3) wynajmie mieszkanie 37 m ' dwa pokoje,
Ochota ul. Grojecka. Tel. 0603 18 03 70.

Tel: (022) 678 16 I , 678 17 I I
fax: (0 22) 678 99 32
email: poczta@hospicjum.waw.pl
http://www.hospicjum.waw.pl

konta bankowe:
Pekao S.A.
Vl/Oddz. - Warszawa

33 124010821 I I 1000004282080
dewizowe nr:
7212 1787000004282110
ul, Tuzycka 7, 04-683 Warszawa
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MALUCHA

Pawet toiewski

Klinika stomatologiczna dla dzieci

z d r o w o , bezpieczfiie, w e s o t o
• Kompleksowe zabicgi w znieczuleniu ogolnym
• Najwyisze standardy bezpteczeristwa
• Najnowoczeinlejszy sprz^t stomatologiczny
i anestezjologiczny
• Najwyzszej Idasy matericriy <

Druk:
DRUKOBA Sp. z o.o.

• Domowa atmosfera
• Leczcnie dzieci uposledzonych i
niepetnosprawnych

05-808 Izabelin-Mosciska
tel: (0 22) 752 28 23
fax: (0 22) 752 20 14

Kiinika Stomatoiogiczna dla Dzieci
"Uimiech Maiucha"
ul. Agatowa 1O, O3-68O Warszawa
www.hospicjuffl.waw.pl
6701611, 6761711,0 5O2 O88 366
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