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Na zdieciu: Monika Sniarowska

HQSPICJUM?
Smierc nieuleczalnie chorego dziecka dyncze stowa zapadajg gteboko w swiai cierpienie jego rodziny stanowia^ szcze- domosc i nabierajq szczegolnego znagolne wyzwanie dla wspotczesnej medy- czenia. Powracajg potem w okresie zacyny i dla spoteczehstwa. Zmuszajq nas toby.
do refleksji nad istotq cierpienia, smierci
Godne przezycie tego okresu staje sie
i zatoby, nad ich sensem, konsekwencja- mozliwe dzieki spetnieniu okreslonych
mi, atakze mozliwosciami pomocy. Pro- warunkow. Pierwszy i najwazniejszy to
be} chrzescijariskiej odpowiedzi na to wy- uszanowanie autonomii dziecka
zwanie w drugiej potowie XX wieku 33 i umozliwienie mu, zgodnie z jego zyczehospicja i opieka paliatywna. Katechizm niem, powrotu do domu, wowczas gdy
Kosciota Katolickiego mowi, ze opieka dalsze leczenie w szpitalu nie przyniesie
paliatywna stanowi pierwszorzednq po- wyraznych korzysci. Drugim warunkiem
stac bezinteresownej mitosci (KKK 2279). jest zapewnienie rodzinie wszechstronSmierc jest tajemnic^, ktorej nie potra- nej i fachowej pomocy w opiece nad
fimy przeniknqc. Probujemy definiowac dzieckiem w domu, a nastepnie wsparJ3 jako nieodwracaln^ utrate integracji cie w okresie zatoby. Trzecim jest uwoli koordynacji funkcji organizmu. Jest to nienie dziecka od bolu i innych objawow
jednak zaledwie definicja biomedyczna, obnizaj^cych
ktora opisujqc smierc, nie wyjasnia jej jakosc zycia. Dopiero spefnienie tych
znaczenia egzystencjalnego, poniewaz trzech podstawowych warunkow umoznie odpowiada na pytanie: co dalej? Dla liwia dziecku i rodzinie przezycie
Matki Teresy z Kalkuty, zatozycielki pierw- czasu, ktory im pozostat, z godnoscig,
szego hospicjum, smierc oznaczata a wi^c w mitosci i w prawdzie. Godne
powrot do domu.
rozstanie nie jest mozliwe bez mitosci
Pracujgc w domowym hospicjum ucze i prawdy. Rodzice, ktorzy nie zdecydosie od dzieci i ich rodzicow, na czym po- wali sie na szczerg rozmowe ze
lega umieranie z godnoscig. Czym jest swoim dzieckiem, po jego smierci
umieranie? Umieranie nie nalezy do doswiadczaj^ uczucia, ze nie pozegnali
smierci, ale do zycia i jest
jego bardzo wazng czescia., Na zdj?ciu: Pani Edyta Wojcik z synem Robertem
ktora w swojej istocie jest
pozegnaniem. Dziecko zegna sie ze swoimi najblizszymi, mowi, jak bardzo ich
kocha, przeprasza za swoje zte zachowanie, wyraza
ostatnie zyczenia, np. ,,Mamusiu, obiecaj, ze nie b§dziesz ptakata". Okres ten
przezywany jest przez
wszystkich bardzo intensywnie, a doswiadczane emocje 33 bardzo silne. Kazde
najdrobniejsze wydarzenie,
rozmowa, czy nawet poje-

sie z nim, ze nie powiedzieli. bqdz nie
ustyszeli wszystkiego. co byto bardzo
wazne.
Umieraj^ce dzieci wiedza. ze ich zycie
si^ kohczy. Oczekuj^ od nas w tej sytuacji odpowiedniego zachowania. Bardzo
drazni je udawanie. nieuczciwosc, zaprzeczanie ich stowom i intuicji. Poniewaz to one wiedzg lepiej. chcq nas prowadzic. Pragng zrozumienia. akceptacji,
szacunku, uwagi i bliskosci. Czesto stajemy sie swiadkami ich buntu. l^ku i cierpienia, ale takze dojrzatosci. pogcxlzenia
sie z losem, gtebokiej wiary i modlitwy,
odpowiedzialnosci i troski za cierpiacych
rodzicow. Pracujgc w hospicjum. staramy sie, by nie byty w tych chwilach samotne i zdane wytqcznie na siebie.
dr Tomasz Dange . zatozyciel
i kierownik Warszawskiego Hospicjum
- a Dzieci
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0 HOSTELU,
w ktorym byte MALA MI
Czyz zydejest falq podziwu,
falq wyzszq niz smierc?
Dno ciszy, zatoka zalewu
- samotna ludzka piers.
Stamtqd zeglujqc w niebo,
kiedy wychylisz si$ z todzi,
miesza si$ szczebiot dzieci$cy
-ipodziw.
Kami Wojtyta
,,Poezje wybrane"
W poprzednim numerze Informatora opisywalismy to miejsce, gdy
uroczyscie przejmowano lokal; wtedy w pokojach byto Jeszcze pusto.
Po wielu zabiegach i pokonaniu prozaicznych trudnosci Hostel zaczaj
w petni dziatac. Znalezli sie sponsorzy i mozna byto zakupic meble, wyposazenie, sprzet gospodarstwa domowego, posciel, firanki i wiele, wiele potrzebnych rzeczy. Kiedy otwierano progi tego szczegolnego domu
- wprowadzono tarn malerika dziewczynke.
Rodzice nazywali J3 Mata Mi,
tak bardzo przypominata postac
z Muminkow. Ja mowitam do niej
Mata lub Szkrabik, bo wydawata sie
tak krucha i drobna w swoim tozeczku. Chorowata na nowotwor ztosliwy. Trudna sytuacja rodzinna pacjentki byta gtownym kryterium
w podjeciu tej formy opieki nad szescioipotletnia^ Dominikq i jej rodzinq.
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I tak Mata Mi byta pierwszym dzieckiem, ktore mieszkato w Hostelu Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
Spedzita tarn swoje ostatnie tygodnie
zycia. Swiat juz wtedy skurczyt sie dla
niej do wymiarow tozka, na ktorym lezata. Jednak nie skarzyta sie nigdy.
Wiele razy wrecz ukrywata swoj bol
przed rodzicami, by oszczedzic im
cierpienia. Stawata sie coraz bardziej
milczaca, wpatrzona gdzies w gtgb
siebie. Bardziej niz zwykle potrzebowata zapewnienia o tym, ze jest wazna, najwazniejsza, kochana... Ciepto
i mitosc dawaty jej sity na kazdy kolejny dzien. Caty czas byli przy niej
rodzice. Zespot hospicyjny otoczyt
opieka^ medycznq matq pacjentke, rodzine zas specjalnie przygotowani
wolontariusze, co pozwolito jej na
spokojne odchodzenie.
Niekiedy zdarzaty sie dni, w ktorych Dominika byta jak dawniej
usmiechnieta, zainteresowana zabawa, ogladaniem filmu. W tych momentach byta t$, ktora zwyciezata
chorobe. Czekata na dziadkow. Bardzo za nimi tesknita. Wreszcie przyjechali. Miata obok siebie wszystkich,
ktorych kochata. Nie byta sama, nie
musiata sie lekac.
Mata Mi - Dominika Kuklewicz odeszta 16 wrzesnia 1997 r.
Magda Szer - wolontariuszka.
Przed Hostelem Danusia Laskowska
i Grzegorz Kieliszek

Podzi^kowanie dla grona pracownikow
i przyjaciol Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci
Szanowni Panstwo.
Sktadam na Wasze r§ce z serca ptynace podzi^kowanie za zaangazowanie i bardzo duza, ofiarnosc w niesieniu pomocy podczas choroby mojej corki Moniki. Dzieki Waszej ofiarnosci tatwiej byto nam rozwia.zywac problemy, jakie napotkalismy podczas tego bardzo ciezkiego okresu. Nigdy nie zapomne Waszego poswi§cenia, ktore wspierato mnie psychicznie, dodawato otuchy i pomagato niejednokrotnie w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji. Wasza zyczliwosc i ofiarnosc dodawata mi sit do zycia i zmagania si? z losem. Zawsze wiedziatam, ze
moge zwrocic sie o pomoc i nigdy nie spotkatam sie z obojetnosci^
z Waszej strony.
Monika dazyta Was ogromnym zaufaniem, nabierata checi do zy-

cia i cieszyta sie z kazdego spotkania z Wami. <
Dzieki Warn moje dziecko, mimo nieuleczalnej choroby, nie byto pozbawione radosci
zwiazanych z codziennym zyciem.
Dziekuj? bardzo za to ciepto, zyczliwosc, zaangazowanie, za stuzenie dobrg radg, za wszystko, co zrobiliscie dla nas
w tym trudnym okresie. Zycze Warn w dalszej, tak trudnej pracy duzo
sity i wytrwatosci w niesieniu pomocy dzieciom tak bardzo Was potrzebujacych. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziekuje i tacze wyrazy szacunku i podziwu.
Mama Moniki Krystyna Sniarowska
i brat Tomek.

,To si? zacz?to od PARASO

Na zdj^ciu: Agata Mtynarska

Martyna Sochacka:
- Jest Pani znana z tego, ze udziela sie charytatywnie na dose duza^ skale: m.in. w programie ,,Animals" j w Wielkiej Orkiestrze Swiatecznej Pomocy
u Jurka Owsiaka. Dlaczego Pani to robi?
Agata Mtynarska:
- Nie wyobrazam sobie, ze mogtabym tego nie robic. To jest najciekawsza praca i zapewne tez troche przypadek, ze wtasnie mnie zapropowano
wspotprace. Moze jest to zapisane
w gwiazdach. Mysle, ze to fantastyczne.
M.S.: - Czy decydujac sie na prace
w telewizji planowata Pani prace charytatywng?
A.M.: - Nie. Przychodzac do pracy
w ogole nie myslatam o tym. Tak naprawde, to nie pracuje charytatywnie.
Pracuje tak, jak kazdy cztowiek za pieniadze. Wykorzystuje natomiast
medium, jakim jest telewizja, do tego,
by stuzyto innym ludziom, by niosto
pomoc. To, ze w slad za tym idg moje
pewne dziatania, ktore juz nie niosa
dla mnie zadnych zyskow finansowych,
zalezy od tego, czy ja sie na to godze. Uwazam jednak, ze jest to naturalne i jest konsekwencja mojej pracy
wTV.
M.S.: - W jaki sposob spotkata sie
Pani z Hospicjum?

FotoJanBogacz

A.M.: - Robitam w telewizyjnej ,,dwojce" program poswiecony ,,Parasolom
Szczescia", nagrodzie przyznawanej
przez czasopismo ,,Twoje Dziecko".
W 1994 roku otrzymali J3 pp. Matgorzata Musierowicz, Ewa Ciuta oraz Tomasz
Dangel. Zaprositam ich wszystkich do
studia. Kiedy zadzwonitam do pana Tomasza, dose oschtym i niemitym tonem
powiedziat, ze nie widzi powodu, dla
ktorego miatby wystapic w telewizji. Postawit mi wtedy mnostwo warunkow.
Musiatam przyjechac na ulice Kasprzaka, zobaczyc Hospicjum, przeczytac
rozne materiaty na ten temat, obejrzec
film. Kiedy tarn pojechatam, dr Dangel
rozmawiat ze mng bardzo powsciqgliwie, traktujac mnie jak tradycyjnq ,,pania^ redaktor" z TV: troche gtupi^, niepowazng, troche roztrzepan^... Postanowitam mu udowodnic, ze sie myli. Nigdy sie nie spotkatam z takim traktowaniem. Doktor eskalowat zgdania,
a ostatnim warunkiem byto pojscie na
oddziat onkologiczny. Znatam ten oddziat doskonale, bo w ubiegtym roku
zbieralismy na ten oddziat pienigdze
z Wielka^ Orkiestr^ Swiatecznej Pomocy, jednak nie znatam osobiscie dzieci, ktore tarn lez^. Musiatam poznac
Tomka, chtopca, ktoryjuz umierat. Poznatam tez mame Tomka, zaprzyjaznilismy sie. Kiedy wypetnitam wszystkie
warunki, dr Dangel zgodzit sie i przy-

szedt na wywiad. Bardzo pieknie wypadtjako rozmowca. Potem spotkatam
sie z nim na rozdaniu ,,Parasoli Szczescia". Wtedy juz wiedziatam, ze mozemy na siebie wzajemnie liczyc. I tak jest
nadal. Potem powstatfilm o Hospicjum,
spotkalismy sie jeszcze raz. Hasto HOSPICJUM polecitam WOSP. Pozniej byt
koncert w ,,Buffo" na rzecz Hospicjum,
lecz wczesniej odbyta sie w TV aukcja
obrazu Jerzego Dudy-Gracza. To byt
wielki telewizyjny blok, udato sie zebrac
prawie 300 milionow starych ztotych.
Na koniec dostatam piekny hospicyjny
znaczek. Na corocznej akcji telewizyjnej ,,dwojki" p.t. ,,l ty mozesz zostac
swietym Mikotajem". wyj^tkowo z okazji jubileuszu pieciolecia tej akcji, postanowiono przyznac ..Mikotaja Roku"
tym, ktorzy w cichej. mato popularnej
pracy pomagaj^ dzieciom. Tak sie ztozyto, ze te nagrody tym razem otrzymali wszyscy kandydaci z mojej listy. Zaproponowatam dr. Dangla. pp. Ewe Ciute i Mirke tuczak. Poczufam, ze s^ oni
bardzo do siebie podobni. Dyrekcja te
kandydatury przyjeta. Dzieki tej nagrodzie o Hospicjum byto jeszcze gtosniej.
M.S.: - W Polsce wolontariat nie jest
tak popularny jak na Zachodzie, prawda?
A.M.: - To prawda. Trzeba edukowac spoteczehstwo, mowic o tym, ze
smierc wymaga bardzo specyficznych
okolicznosci, ze nie zawsze musi bye
to szpital. To wymaga bardzo powaznych zmian w sposobie myslenia,
w swiadomosci ludzi. To wtasnie dr
Dangel wyttumaczyt mi, jak wazne jest
dla smiertelnie chorego dziecka, gdzie
umiera i jak umiera... Czasem duzo
wiekszy sens ma walka o to, zeby
dziecko umierato godnie, zeby moment

LA SZCZESCIA"
przyjscia na swiat cztowieka i odejscia
z niego byt jak najcieplejszy, jak najtagodniejszy. To bardzo trudno zrozumiec.
M.S.: - Wyobrazmy sobie, ze przychodzi do Pani ktos i mowi, ze chciatby pracowac w hospicjum. Jakie warunki postawitaby mu Pani?
A.M.: - Musi bye osoba. przede
wszystkim bardzo, bardzo tolerancyjna.
i wyrozumiata., bardzo serdeczna., ciept^, kochajac^ ludzi. Nie musi bye wylewna, tryskaj^ca nadmiarem czutosci.
Nie zawsze ,,wyprzytulanie" ratuje sytuacje - wazniejsze jest, by oddac sie
drugiemu cztowiekowi. To jest trudna
i rzadka cecha. Bog obdarza ni§ tylko
nielicznych.
M.S.: - Czy chciataby Pani, zeby synowie dziatali w wolontariacie?
A.M.: - Nie miatabym nic przeciwko
temu.
M.S.: - Doktor mowit, ze czesto zgtaszali sie do wolontariatu ludzie, ktorzy
pracowali, rownoczesnie studiowali,
mieli swoje rodziny i wtasciwie na hospicjum juz nie mieli czasu. Dopiero on
musiat im uswiadomic, ze nie dadzg sobie rady.
A.M.: - To jest tak, jak wziecie do domu psa czy urodzenie dziecka. Decyzja o wstapieniu do wolontariatu jest decyzja. bardzo odpowiedzialna. i musi bye
przemyslana. Oparta jest ona na zwiazku, jaki wytwarza sie miedzy ludzmi,
zwtaszcza jesli chodzi o wolontariat,
w ktorym pracuje sie z dziecmi. Dzieci
przyzwyczajaJ3 sie, zaczynaj^ sie od
tej osoby psychicznie uzalezniac, zaczynaj^ J3 kochac, bo wiedz^, ze ona
przynosi im ulge, daje im poczucie bezpieczenstwa. To jest bardzo, bardzo odpowiedzialna praca.
M.S.: - Jak Pani mysli, dlaczego ludzie ci sie zgtaszaja., mimo ze nie maJ3 na to czasu? Chca^ bye modni? Teraz pomaganie ludziom w hospicjach
staje sie moda_...
A.M.: - Jezeli to staje sie moda^ i idzie
za tym realna, wymierna pomoc, chwata Bogu, ze jest taka moda. Natomiast
zawsze za moda^ ida^ tez bardzo powierzchowne zachowania. Zycie samo
pokaze, kto sie tu utrzyma, a kto nie.
Uwazam, ze cztowiek musi bye odpowiedzialny za to, co robi - za swoje stowa i za swoje czyny. Jesli ktos rozumie,
co znaczy obcowanie z zywym organi-

Foto: Jan Bogacz

zmem, to rozumie, jak bardzo odpowiedzialnajesttodecyzja. Oczywiscie, nie
mozna zamykac drogi ludziom, ktorzy
chc3 pracowac w wolontariacie. Trzeba probowac.
M.S.: - Czasami trzeba jednak ludziom wyttumaczyc, zeby poczekali z t^
decyzJ3, odtozyli jg na pozniej...
A.M.: - Na pewno. Ale to jest tak, jak
ttumaczenie mtodej dziewczynie, zeby
nie wychodzita za ma.z... Ona nie wie,
jak to jest, dopoki sama nie sprobuje.
M.S.: - Jakie korzysci ma wolontariusz ze swej pracy?
A.M.: - Dla niektorych ludzi jest to
pewnie potrzeba dawania. 83 ludzie,
ktorzy potrzebuj^ duzo z siebie dac, zeby bye szczesliwymi. Niekiedy bierze
sie to z tego, ze sami 33 nieszczesliwi
i chc3 o tym zapomniec. Czasami wolontariusze chca. otrzymac wdziecznosc.
To naturalna potrzeba cztowieka. Sa. ludzie, ktorzy bardzo rzadko mieli w zyciu okazje ustyszec, ze sg dobrzy i potrzebni. Tutaj to stysz^.
M.S.: - Co chciataby Pani przekazac
wszystkim wolontariuszom, osobom
pracuja.cym w hospicjum, dzieciom?
A.M.: - Przede wszystkim chciatabym im podziekowac i powiedziec, ze
jestem na ich kazde zawotanie, kiedy
bede potrzebna. Sama jednak nie potrafitabym pracowac jako wolontariuszka w bezposrednim kontakcie z pacjentami. Jestem petna podziwu i uznania
- nie dla samej juz pracy, bo to jest
oczywiste, ale dla wolontariuszy jako
ludzi. Chciatabym ich prosic o to, by
dziatali jak najdtuzej.
M.S.: Dziekuje.

Szanowni Paiistwo!
Dzipkujg, dzi$kuj$ bardzo za podzielenie sip ze mna_ Waszymi smutkami i radosciami. Z ogromnym wzruszeniem
przeczytatam Informator. Moje serce
przepetnione jest wielkq mitosciq i wspotczuciem dla dzieci i ich rodzin.
Pisze do Was, poniewaz samo wystanie kilku groszy (jestem emerytkq i przepraszam za mate kwoty) jest tylko ,,suchym" gestem. Dlatego osmielam sie
w kilku stowach wyrazic moj podz/w
i uznanie za Waszq prace. Lqcze sie
z Wami catym swoim sercem i duszq,
a takze modlitwq za dzieci. Podzielam
rowniez bol rodzicow. Wiem, co znaczy
chore dziecko, co znaczy rozpacz rodzicow, ale prosze nigdy nie trade nadziei.
Sama bytam wielokrotnie w sytuacjach
krytycznych, gdy lekarze nie mieli nadziei na uratowanie mego zycia, to modi itwa mojej matki i zyczliwych ludzi ratowata mi zycie. Dlatego wiem, ze
wszystko zalezy nie tylko od nas, ale
gtownie od Boga, ktory kieruje naszym
zyciem i losem. Napisatabym duzo wiecej, ale nie chce zabierac czasu ipo prostu nie umiem wyrazic tego, co czuje.
Przepraszam, ze rozpisatam sie. Zycze
Panstwu, dzieciom i rodzicom wszystkiego, co daje serce - nadziei, mitosci
i wytrwatosci. Doskonale wiem i rozumiem, co znaczy bol i cierpienie dziecka. Przytqczam sie do ludzi dobrej woli
i chociaz malenki datek niech przyczyni
sie ku pomocy. W modlitwie za Wasze
dzieci pozwalam sobie nazywac je moimi malehstwami.
Szesc Boze.
E. Wojtczak z Warszawy
Szanowni Pahstwo!
Kobiety z Kosciotow zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej - Chrzescijan Baptystow, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego,
Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitow i Rzymskokatolickiego oraz grupa
chrzescijanek z Ptd. Korei - ztqczone
wspolnym nabozenstwem w Swiatowym
Dniu Modlitwy Kobiet - postanowity przeznaczyc ofiary zebrane w czasie tego
nabozenstwa (7 marca 1997 r.) na budowe hospicjum dla dzieci. Sume 700,zt przekazujemy niniejszym na Wasze
konto, zyczqc organizatorom hospicjum
btogostawiehstwa Bozego w ich przedsiewzieciu.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Wojtowicz
- Dyrektor Polskiej Rady
Ekumenicznej
Ewa Walter
- Przewodniczqca Swiatowego
Dnia Modlitwy Kobiet
Joanna Kamihska
- Przewodniczqca Komisji
ds Kobiet PRE
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o raz trzeci w goscinnych progach
Domu Architekta
spotkali si? ludzie, ktorym
nieobce 53 sprawy niesienia opieki i ulgi w cierpieniu dzieciom nieuleczainie
chorym i ich rodzinom. To
wymaga nie tylko szczegolnej troski i zaangazowania, ale takze specjalistycznej wiedzy. Dowiedziono juz, ze zarowno
dorosli, jak i mail pacjenci w chorobie najlepiej
czuj3 si? wsrod bliskich
sobie osob i miejsc, czyli
w domu. Domowg opieka^
paliatywnq, zdaniem dr.
Tomasza Dangla, powinni bye obj?ci wszyscy mali pacjenci, ktorych kuracja nie rokuje nadziei.
U nas ten problem przez
wiele lat byt pomijany,
przemilczany. Od niedawna dzieki dobrym wzorcom i doswiadczeniom
specjalistow z wielu
osrodkow zagranicznych
takze w Polsce ten rodzaj
opieki przybiera bardziej
konkretne formy.

kursu byto Stowarzyszenie ,,Warszawskie Hospicjum dla Dzieci" - Oddziat
PTOP oraz Zaktad Opieki Paliatywnej Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie. Kurs sponsorowany byt przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Spotecznej, Fundacj? im.
Stefana Batorego, Fundacje im. Leopolda Kronenberga oraz firme ABBOT
GmbH Laboratories.
Zaproszenia wystano
do ordynatorow wszystkich szpitalnych oddziatow onkologii i hematologii dzieciecej w Polsce
oraz do kierownikow hospicjow dla dorostych,
dziatajacych w tych samych osrodkach. W kursie wzieto udziat 106
uczestnikow z 20 oddziatow onkologii i hematologii dzieciecej oraz z 25
hospicjow z catej Polski.
Goscilismy takze pracownikow z hospicjum dla
dzieci z Mihska na Biatorusi. Przez pracowite 5
dni ponad sto osob intensywnie uzupetniato, poTrzeba doswiadczyc bolu,
szerzato,
doskonalito
by rozumiec,
swojg wiedze z zakresu
technik medycznych, oraz
ze mozna nie wiedziec,
co sie czyni,
psychologii w leczeniu boco si§ mowi,
lu nowotworowego. Wiele czasu poswiecono barkogo przywotuje...
dzo waznym zagadnieTrzeba doswiadczyc,
niom dotyczacym sposozeby uwierzyc,
bow i form informowania
ze najmniej znaczy
rodzicow i dzieci o smierwtasnie tylko wiedziec.
(ks. Alojzy Henel CM) ci, jak wspotdziatac w rozumieniu dzieciecej konCo znaczy wiedziec, do- cepcji smierci, co i jak
swiadczali w dniach czynic podczas terminal13-18 pazdziernika 1997 r. nego okresu choroby,
w Kazimierzu Dolnym le- w czasie trwania zatoby
karze i pielegniarki z kli- rodzicow i rodzenstwa,
nik onkologicznych, z ho- by skutecznie pomagac
spicjow i oddziafow opie- w przezywaniu tego trudki paliatywnej, stucha- nego stanu. Wyktady odcze kursu p.t. ,,Leczenie bywaty si? przez wiele gobolu i opieka paliatywna dzin dziennie. Prowadzili
u dzieci". Organizatorem je zaproszeni specjalisci:

z Instytutu Matki i Dziecka, z Instytutu ,,PomnikCentrum Zdrowia Dziecka", Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Medycznych z Warszawy, Bydgoszczy, Poznania i Wroctawia,
z Wyzszej Szkoty Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Stuchacze szeroko korzystali z ich wiedzy i zaangazowania. Nie byty to
bowiem suche wyktady,
lecz zywa wymiana doswiadczeh. Uczestniczyli
bowiem w tym kursie nie
tylko lekarze i pieleganiarki, lecz takze wolontariusze i rodzice zmartych
dzieci. Szczegolnymi goscmi byli przedstawiciele
Fundacji im. Stefana Batorego: pp. Ewa Duriasz,
Piotr Konczewski i Wojciech Bogusz, ktory wygtosit specjalny referat na
temat programu Fundacji
pt. ,,lnternet dla lekarzy".
Pani Ewa Duriasz zapoznata uczestnikow z mozliwosciami uzyskiwania
stypendiow, przyznawanych przez Fundacje osobom ksztatcacym si?
w opiece paliatywnej.
Nad programowa i organizacyjn^ strong kursu
czuwali dr Tomasz Dangel i p. Danuta Laskowska. Dzi?ki nim uczestnicy kursu, ktorzy przyjechali z roznych stron Polski i nie tylko, czuli si? niemalze jak w domu. Szczegolnie wdzi?czni za zaproszenie byli goscie
z Hospicjum w Mirisku
na Biatorusi - p. Elena
Aleksandrowna Pietrowskaja i dr Irina Lwowna
Moroz, ktora bardzo wzruszona powiedziata: ,,Jestesmy tu dzi?ki nadzwyczajnemu cztowiekowi dr. Danglowi. Hospicjum
na Biatorusi powstato, tak

jak warszawskie, trzy lata
temu. Przez ten czas nic
0 sobie nie wiedzielismy.
Z tego kursu wynosimy
wiele
doswiadczenia
1 cennych wskazowek.
Pracuje nam si? o wiele
trudniej - brakuje pieniedzy, nie mamy osrodka
centralnego medycyny
paliatywnej. Obecnie hospicjum w Mihsku ma pod
opiekg 45 dzieci i 83 rodziny, nad ktorymi czuwaJ3 dwa zepoty: medyczny
i psychologiczny. Nasza^
prac? w hospicjum podobnie jak u was wspierajg
wolontariusze. Bardzo liczymy na scislejsza.
wspotprac? z Warszawskim Hospicjum, ktore wypracowato juz skuteczne
metody pracy".
W kursie jako jeden
z wyktadowcow wziaj
udziat o. Filip Buczyriski
OFM, ktory tworzy hospicjum dla dzieci w Lublinie. O ojcu Filipie mawiaja. niektorzy, ze jest ,,duzym przyjacielem matych
cierpi^cych". Specjalista
z dziedziny psychologii
KUL - peten nadziei na
przysztosc - na kursie byt
po raz trzeci. Tym razem
najwieksze wrazenie zrobity na nim warsztaty,
w ktorych brali udziat rodzice zmartych dzieci.
Uwaza, ze na tego rodzaju spotkaniach powinno ich bye wiecej, bo
przeciez tylko przez wymian? doswiadczen z tymi, ktorzy przez t§ ,,drog? golgoty" przeszli sami,
mozna si? wiele nauczyc.
Po pobycie w Kazimierzu
o. Filip mowit o pracy
w swoim hospicjum :
,,W tej chwili nie mam
zadnychlekow,zadnych
obaw, poniewaz uwazam, ze mi si? wszystko
uda".

Pieknym
koncowym
akcentem jednoczgcym
wszystkich byt wieczorny
koncert Antoniny Krzysztoh, ktora tym razem
tez przyjeta zaproszenie
i uswietnita swg obecnoscig to pracowite spotkanie. Poruszeni do gtebi,
zastuchani w stowa mowiqce o innej rzeczywistosci w zyciu cztowieka,
a jednak tak bardzo realnej, niemalze dotykalnej uczestnicy, ogranizatorzy
i ,,mali nieobecni" czuli si?
w dziwny sposob RAZEM.
W ktoryms momencie
koncert przerodzit si? we
wspolng modlitw?, miejmy
nadziej?, ze byta szczegolnie mita Bogu.
A w sobot? rano proza
zycia - wr?czenie dyplomow uczestnikom kursu
i... powrot do domow.
Przypuszczamy, ze wszyscy rozjechali si? bogatsi
o wiedz? i umocnieni wiara. w sw^ misj? niesienia
ulgi w cierpieniu matym
pacjentom. La.cznie w kolejnych trzech kursach
przeszkolono 288 osob.
Sgdzimy, ze dzi?ki temu
osiggni?to zamierzony eel
- rozwoj fachowej opieki
paliatywnej nad dziecmi
w Polsce. Pierwsze efekty juz sa. widoczne: stworzono podstawy pod hospicyjng opiek? nad dziecmi w Poznaniu i Gdahsku.
Trwaja. przygotowania do
otwarcia hospicjum dla
dzieci w Lublinie.
M.S.
Na zdj^ciach:
1. Bartosz Jetowicki
2. Katarzyna Cichosz
3. Bozena Janiszek, s. Anna Rosak,
dr. Zbigniew Bogdan.
4. Dr Dorota Wojtachnio, prof. Jacek
tuczak, dr Matgorzata Krajnik, doc. dr
Janusz Ziotkowski.
5. Danuta Laskowska z jedna, z uczestniczek kursu.
6. Dr Tomasz Dangel i dr Zbigniew
Bogdan.
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DZIECI PRZESADZAJA.,
BOJAC SIE ZASTRZYKOW,
POBIERANIA KRWI
I SZCZEPIEN.

IS]

Ptacz na widok igty to nie wynik histerycznego usposobienia. Dzieki badaniom
naukowym wiemy, ze odpornosc na bol
zalezy od mozliwosci zrozumienia doznania. U dzieci ta mozliwosc pojawia sie
stopniowo, wraz z rozwojem psychicznym.
Dzieci kierujg sie wtasna logikq. W rzeczywistosci potrafig to, co nam, dorosfym, czesto sie nie udaje: zyjq chwilq obecn^. Nie
potrafi^ natomiast zakreslic horyzontu czasowego. DIatego dla nas zastrzyk jest
chwila^ uktucia, a dla dziecka niezrozumiatym cierpieniem, More, bez wzgledu na
zapewnienia dorostych, nie wiadomo kiedy si? skonczy. Lek i cierpienie u dziecka
poddawanego zabiegowi mozna porownac do cierpienia dorostego, ktory czuje,
ze jest na nie skazany do kohca.
BOL ZWIA.ZANY
Z LECZENIEM
HARTUJE.

O
PQ

B6I jest czescig naszej egzystencji i zaden lek tego nie zmieni. Ale przesadem
jest twierdzenie, ze bol wynikajacy z leczenia hartuje. Wrecz odwrotnie: bol ten
jest czesto postrzegany przez dzieci jako
niezastuzona i niezrozumiata kara. Oprocz
cierpienia fizycznego pojawia sie cierpienie psychiczne i lek, co z kolei zwieksza
wrazliwosc na bol. W roznych okresach
nasze dzieci, niestety, nie uniknq bolu.
Musza nauczyc sie go znosic. Niepotrzebnie narazajac je na bol, utrudniamy im to
zadanie. Lek i poczucie krzywdy to fatalni nauczyciele.
B6L ZWIA.ZANY
Z LECZENIEM JEST
NIEUNIKNIONY.
MEDYCYNA JEST
BEZSILNA WOBEC
BOLU U DZIECI.
Jezeli leczenie wi^ze sie z bolem, plan
leczenia powinien obejmowac rowniez
metody zapobiegajgce jego wystapieniu.
Bol zwigzany z leczeniem nie jest nieunikniony. Obecnie medycyna dysponuje bezpiecznymi i skutecznymi srodkami znieczulajgcymi dla dzieci.

RZECZYWISTOSC
DZIECKU LEPIEJ
NIE M6WIC, ZE CZEKA JE
BOL, A GDY ZORIENTUJE
SIE ZAPEWNIC, ZE NIE
BEDZIE BOLAZ.O.
DZIECI SZYBKO
ZAPOMINAJA. 0 BOLD.
Bolu w czasie leczenia nalezy unikac,
a jezeli to niemozliwe, trzeba dziecko
przygotowac psychicznie. To nietatwe
zadanie wymaga cierpliwosci i uczciwosci. Jezeli postuzymy sie ktamstwem,
doprowadzimy do utraty zaufania dziecka i pozbawimyje mozliwosci przygotowania sie do bolesnego zabiegu. Nie
jest prawdg, ze dzieci szybko zapominajq o bolu. Pamietajg go bardzo dtugo.
Jak dtugo, tatwo sie przekonac: wystarczy na kilka sekund zamknac oczy i wrocic mysla w dziecinstwo. Taka btyskawiczna retrospekcja pokazuje, jak wiele z naszych wspomnieii to wtasnie zapis bolu. Czasem mozna byto go uniknac, czesto jedynq przyczynq byta bezdusznosc dorostych. Uraz pozostat do
dzis.
PO ZABIEGU
OPERACYJNYM
MUSI BOLEC.
Poglqd, ze po operacji musi bolec, nalezy do najbardziej niezrozumiatych
przesadow o bolu. Kompromitujapy jest
fakt, ze podziela go takze znaczna
czesc personelu medycznego w naszym
kraju. Tymczasem badania naukowe nie
pozostawiaj^ tu najmniejszej wgtpliwosci: bol pooperacyjny jest niekorzystny,
a nierzadko bywa niebezpieczny. Wywotany przez niego stres opoznia i komplikuje leczenie oraz zwieksza jego
koszty.

PARACETAMOL
JEST LEKIEM
NIEBEZPIECZNYM
I LEPIEJ NIE STOSOWAC
GO U DZIECI.
Paracetamol jest dobrym, bezpiecznym
lekiem przeciwbolowym, polecanym u
dzieci. Dzieci ponizej 6 roku zycia 33 bardziej odporne na zatrucie paracetamolem
niz dorosli.

MORFINA JEST LEKIEM
NIEBEZPIECZNYM
I NIE POWINNA BYC
STOSOWANA U DZIECI.
JEJ STOSOWANIE
PROWADZI DO
NARKOMANII.
Morfina jest obecnie najlepszym lekiem
w leczeniu silnego bolu. Jej stosowanie
u osob cierpiacych z powodu bolu nie prowadzi do narkomanii. Powszechny lek dotyczacy morfiny wynika z niewiedzy i przesadow.
RODZICE NIE MAJA.
WPfcYWU NA TO,
JAK ICH DZIECKO
TRAKTOWANE JEST
PRZEZ PERSONEL
MEDYCZNY WYKONUJACY
BOLESNE ZABIEGI.
Rodzice powinni domagac si? od lekarzy i pielegniarek, by ich dziecko byto zabezpieczone przed bolem. Jest to ich prawo. Europejska Karta Dziecka w Szpitalu mowi: ,,Dzieci i rodzice majq prawo
uczestniczyc we wszelkich decyzjach dotycz^cych opieki nad ich zdrowiem" oraz
,,Nalezy starac sie o zapobieganie i tagodzenie stresow fizycznych i emocjonalnych u dzieci w zwiazku z ich pobytem
w szpitalu".

CO NALEZY WIEDZIEC?
1. Wystapienie bolu u dziecka jest
najczesciej objawem choroby i powoduje koniecznosc zgtoszenia sie do
lekarza. Nie ma jednak potrzeby, by
dziecko po zbadaniu przez lekarza dalej cierpiato.
2. Bol u dzieci jest zjawiskiem powszechnie lekcewazonym. Pomimo
postepu, jaki dokonuje sie w tej dziedzinie medycyny, bol u dzieci nie jest
wtasciwie leczony. Dorosli najczesciej
nie wiedzg, ze mozna mu skutecznie
zapobiegac.
3. W szpitalu lekarzem specjalistg
w zakresie leczenia bolu jest anestezjolog. Od niego mozna sie dowiedziec, jak dziecko bedzie zabezpieczone przed bolem.

JAK CHRONIC DZIECKO
PRZED BOLEM?
1. Bezbolesne zastrzyki i szczepienia staty sie rzeczywistoscig takze
i w Polsce; zarejestrowano juz krem
EMLA. Wystarczy natozyc go na skore co najmniej na godzin? przed zabiegiem i przykryc opatrunkiem okluzyjnym, aby wyeliminowac u dziecka
bol, a czasem i lek. Krem EMLA jest
dostepny w aptekach na recepte.
2. W bolach o sfabym i srednim nasileniu mozna stosowac paracetamol
(acetaminophen). Skutecznosc przeciwbolowa tego leku zalezy od odpowiedniej dawki, ktorg nalezy uzgodnic
z lekarzem. Lek podany w zbyt niskiej
dawce nie bedzie dziatat. Czas dziatania przeciwbolowego wynosi 4 godziny. Kolejn^ dawk? mozna podac dopiero po uptywie 4 godzin. Nalezy
sprawdzic, czy inne preparaty podawane dziecku w tym samym czasie nie zawieraja paracetamolu (acetaminophenu) - to jest bardzo wazne, zeby uniknac przypadkowego przedawkowania.
3. W silnych bolach dobrym i skutecznym lekiem jest tramadol. To lek
bezpieczny i moze bye stosowany
w domu, jednak scisle wedtug zaleceri
lekarza. Mozna go kupic w aptekach
na recepte, a dla dzieci z bolem nowotworowym - otrzymac bezptatnie.
Poradnia Leczenia Bolu dla Dzieci
Tel.: (0-22) 632 57 74

Kochana Moniko!
Jestem szcz?sliwa, ze miatam zaszczyt poznac Ciebie. Spolykatysmy si? w miar? regularnie przez 2 lata i 9 miesi?cy. Kazdy dzien
sp?dzony z Tob§ uczyt mnie czegos nowego. Byty to poczajki mojej pracy w Hospicjum. Nie wiedziatam, czy jako poczajkujaca piel?gniarka dam sobie rad?. Czy Ty i Twoja rodzina zaakceptujecie
mnie? Miatam wiele obaw z tym zwia_zanych.
Pamiejam dzieh, kiedy spotkatysmy si? po raz pierwszy. Byt to listopadowy wieczor. Zobaczytam Twoja, Mam? i Ciebie. Wtasnie wrocitas do domu ze szpitala. Bytas zmeczona i blada na twarzy. Patrzytas na mnie nieufnie, bytas zdenerwowana. W kohcu zaczejysmy ze
sobq rozmawiac... Powoli poznawatas mnie i nabieratas do mnie zaufania. Spedzatysmy ze soba. duzo czasu. Opowiadatas mi o swoich problemach, zwierzatas si? ze swoich najskrytszych mysli i pragnieh, Statas sie dla mnie kirns bardzo waznym i wyjatkowym. Traktowatam Ci? jak mfodsza, siostre, ktorej nigdy nie miatam. Nie bytas
dla mnie jedynie pacjentkq. t^czyta nas przyjazn i wzajemne zaufanie. Wiedziatas, ze mozesz na mnie liczyc, ze zawsze bed? sie starata Ci pomoc. Dzielitas sie ze mn^ swoimi przezyciami. Dzieki te-

Na zdj^ciu: Monika Sniarowska i Hanna Zaclieja

mu i ja mogtam sie wiele od Ciebie nauczyc. Podczas roznych zabiegow, czasami bardzo przykrych bytas zawsze bardzo cierpliwa
i pomagatas mi. Zawsze chciatas znac prawd? o swoim stanie zdrowia, szczegolnie wtedy, gdy przebywatas w szpitalu. Wiem, ze denerwowatas si? tym i prositas o modlitwe kogos bliskiego. Uczytas
mnie wtedy patrzenia na swiat Twoimi oczami, pokazywatas, jak nalezy kochac innych ludzi.
Moniko! Wiedziatam, co byto Twoim najwiekszym marzeniem - chciatas zostac matkq chrzestn^, poniewaz bardzo lubitas dzieci. Kiedy
to marzenie sie spetnito, bytas najszczeiliwszg osob^ na swiecie.
Pokochatas Adriana od pierwszego wejrzenia i chciatas si? nim opiekowac.
Caty czas czuj? Twojg obecnosc, widz? Twoja. usmiechni?ta.
twarz i stysz? Twoj gtos. Wiem, ze na zawsze pozostaniesz
w moim sercu.
Hanna Zacheja
- piel?gniarka
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Okuniew, 24 VIII 1997r.
Bartusiu, dzi^kuj?...
Pami^tasz? Poznatam Ci§ przed
rokiem, gdy z siostra^ Ewg - Twoj^
dotychczasowg katechetkg - wybratysmy si? do Ciebie, by ztozyc
Ci zyczenia imieninowe. Podczas
tego spotkania s. Ewa przedstawita mnie, jako Twojg nowg katechetke.
Bartusiu, dziekuje Ci za Twoj - wtedy - usmiech i dobre spojrzenie...
Bytes wdzieczny s. Ewie, zal Ci byto, ze odchodzi. Najchetniej miatbys nas obie. Patrzgc na Ciebie,
poczutam sie ,,mata" wobec tego
kim jestes, wobec ukrytych w Twoim sercu tajemnic i misji, jaka^ spetniates na Ziemi juz od lat, poprzez
Twoj szczegolny udziat w Krzyzu
Chrystusa.
Cieszytam sie widzac, z jaka. trosk^
jestes pielegnowany przez swoich
najblizszych, a takze przez lekarzy
i pielegnarki z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, w ktorym i ja
miatam szczescie bye wolontariuszem jako Twoja katechetka. Niepokoitam si? jednak o to, co w Twoim zyciu jest najwazniejsze... przeczuwatam, ze Twoje NARODZINY
do zycia wiecznego s^ bliskie...
Miatam mocna^ swiadomosc odpowiedzialnosci - w tym za Ciebie.
Wiedziatam jednoznacznie, ze potrzebny Ci jest kaptan, ktory otoczytby Ciebie sakramentaln^ opiekg.
Poznates wiec Twojego nowego
przyjaciela- ks. Mariana, ktory odt^d - w miar? swoich mozliwosci ,,byt z Toba/' w tym najwazniejszym.
Wielka^ taskg byto to, ze na Twoje
zaproszenie ks. Marian odprawit
msz? sw. w Twojej intencji, w Twoim domu. Po paru miesigcach

Bartek Olmos, przebrana za sw. Mikotaja - Agnieszka Koztowska, Danuta Laskowska i s. Renata Lai.

ks. Marian otrzymat nowe obowiazki kaptahskie i dlatego fizycznie sie
oddalit. Wiem jednak, ze pozostato miedzy Wami cos ,,niewymazalnego"... Po roku katechezy i ja odesztam ze wzgledu na zmiane placowki. Bartusiu, wiedz, ze oddalitam sie tylko fizycznie. Hospicjum
- w nim i Ty, i Twoi najblizsi - pozostaniecie w moim sercu bardzo
gteboko.
Dnia 20 sierpnia 1997 r. ,,chodzites
za mna" w moich myslach szczegolnie. Tego dnia bardzo chciatam
do Ciebie napisac z mojej nowej
wspolnoty zakonnej. Pragnetam wygospodarowac sobie taki czas,
w ktorym mogtabym usiasc, zebrac
mysli, by ten list do Ciebie byt ser-

deczny i interesujacy. Wiesz, i... nastepnego dnia w potudnie zadzwonit telefon - moj pierwszy na nowej
placowce... Byt to telefon z Hospicjum z wiadomoscia; Zmart Bartek
Olmos... wczoraj wieczorem...
Bartus, Ty zyjesz! Wtasnie teraz zyjesz - nowym, niesmiertelnym zyciem! Jak przedtem - przez wiare
- dotykatam w Tobie Jezusa Ukrzyzowanego, tak teraz - przez wiare
- naprawde spotykam Cie i czuje
prawie namacalnie, ze JESTES,
ZYJESZ w JEZUSIE... Teraz poznatam Cie jeszcze bardziej. Jestes
,,wielki" jako Ten, ktory z Jezusem
zbawiates swiat. Pamietasz? M6wilismy o tym... Byto to tak wiele
z tego, co robites. Wtasnie przez to,
ze po ludzku nie mogtes prawie nic.
Zytes tu na Ziemi w ograniczonym
swiecie, catkowicie zdany na innych, i to do ostatnich dni... Nie byto to dla Ciebie tatwe... Swoj bol krytes w usmiechu i dobrym spojrzeniu. Mam, Bartusiu, wewnetrzna
pewnosc, ze po drugiej stronie zycia - JEZUS POKAZAL Cl, JAK
BARDZO CIE W TYM UMItOWAt,
WYBRAL, WYROZNIt SPOSROD
MAS... I ZE MASZ JUZ GALE
SZCZESCIE - NA ZAWSZE...
Dzieki Tobie, Bartusiu, tylu ludzi stato sie lepszymi. Ty swoim krzyzem
pootwierates szerzej nasze serca
i wyzwolites w nich tyle dobra i mitosci, ktorej potrzebowates. Kochany Bartusiu, przepraszam Cie za to,
czego zabrakto w moim postugiwaniu Tobie... Dziekuje Ci za to, czym
mnie ubogacites, czego mnie nauczytes. Dzieki Tobie lepiej zrozumiatam swoje zycie. Wielka task^
jest dla mnie to, ze Cie, Bartusiu,
na swojej drodze zycia spotkatam.
Dobrze, ze bytes wsrod nas... Jestes - i teraz tym bardziej dziatasz
w naszym zyciu i pozostaniesz
nasz. Dzisiaj 53 Twoje imieniny...
w niedziele 24 sierpnia 1997 r.
Przyjmij upominek-dar serca, goraca^ modlitwe za Ciebie i ten list
z mojej nowej placowki.
Bartusiu! I jeszcze Cie o cos prosze: pomoz nam dojsc do nieba...
do zobaczenia wtasnie tarn.
Twoja siostra Renata.

Bartek Olmos przebrany za sw. Mikotaja.

Zakonnica ze Zgromadzenia
Franciszkanek Misjonarek Maryi
- wolontariuszka-katechetka
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przy ul. Mokotowskiej 4/6, jedynemu przedstawicielowi KODAKA na Polsk?, za nieodptatne
udost^pnienie materiatow fotograficznych KODAKA, na ktorych wykonano wszystkie zdje.cia
zamieszczone w pierwszej, drugiej i trzeciej
edycji INFORMATORA.

INFORMATOR redaguje zespdl wolontariuszy.
Siedziba redakcji INFORMATORA:
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci,
ul. Kasprzaka17a, 01-211 Warszawa,
tel.6325774.
Opracowanie graficzne, techniczne i komputerowe
wykonano dzieki nieodptatnej pomocy
Pi-oszynski i S-ka
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