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SPONSORZY HOSPICJUM
wroku 1998
Dziatalnosc Hospicjum w roku 1998
wspierajq miedzy innymi nastepujace
instytucje i organizacje:
- Instytut Matki i Dziecka
- Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Spotecznej
- Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
- Urzad Gminy Warszawa Centrum
- Urzad Wojewodzki w Warszawie
oraz PTK Centertel, Fundacja im. Stefana
Batorego, Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
PZU ,,Zycie" S.A., Polskie Sieci
Energetyczne, Kredyt Bank S.A.
w Warszawie, Canal Plus, Polpager,
Fundacja POLSAT, Agora-Gazeta,
Bank Tow. Ubezp. HERDS S.A.,
Wielkopolski Bank Przemystowy,
Fundacja - Dzieciom Ofiar
Wypadkow, Szkota Amerykaiiska,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Bank Austria CREDITANSTALT.

Moj staz w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.
Nazywam si£ Irma Moroz, pracuj£ jako lekarz
w Biatoruskim Hospicjum dla Dzieci.
Bardzo lubi£ swojq pracg i staram sif jq jak najlepiej poznac.
ardzo ucieszytam sie z zaproszenia na kurs opieki paliatywnej w Kazimierzu Dolnym, ktorego organizatorem i gospodarzem
byto WHO. To tarn poznatam dr. Tomasza Dangla oraz jego zespot. Postanowilismy podzielic sie doswiadczeniami
z pracy i porozmawiac na temat ewentualnej wspotpracy naszych placowek.
Podjelismy decyzje dotyczaca odbywania stazy przez naszych pracownikow
w Hospicjum w Warszawie.
Wiosna br. (8 kwietnia) przyjechatam
do Polski. Od pierwszego dnia pobytu
rozpoczetam prace i nauke w WHO. Zaskoczyta mnie precyzja, z jaka wykonywano prace przy pacjentach, oraz
dyscyplina wspotpracujacych ludzi,
a takze atmosfera wzajemnej zyczliwosci panuj^ca wsrod cztonkow zespotu.
Jest to zgrana, chetna do pracy i
,,d o b r a", w tym co robi, grupa ludzi.
Tylko pozazdroscic. Przez tydzieh bratam czynny udziat w wizytach domowych u chorych dzieci, ktore tak jak i ich
rodzice z zadowoleniem przyjmowaty
pracownikow hospicjum, otwarcie dzielity sie radosciami i smutkami. Lekarz
badat chore dziecko, przepisywat lekarstwa, udzielat porad, pielegniarka wy-
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konywata niezbedne zabiegi (mierzyta
cisnienie tetnicze krwi, tetno. wykonywata inhalacje). Zdumiewato mnie szybkie reagowanie na problemy i potrzeby
chorego dziecka oraz jego rodziny. Jezeli pacjent potrzebowat w danym momencie jakiegos sprzetu, to dostarczano go prawie natychmiast. Wystarczyta jedna rozmowa telefoniczna. Wyspecjalizowani pracownicy bardzo szybko
przywozili nieodzowny sprzet, jak na
przyktad wozek inwalidzki, materac
przeciwodlezynowy, ssak.
Wszyscy pracujacy w hospicjum
i lekarze, i pieleganiarki, i pracownicy
socjalni, i wolontariusze - ciesza sie
szczegolnymi wzgledami matych pacjentow, ktorzy zawsze witaja ich z wielka serdecznoscia, z przyjaznia. Nie tylko dzieci ciesza sie z wizyt, inni cztonkowie rodzin takze.
Poznatam tez najnowsz^ literature
dotyczacq medycyny paliatywnej, miedzy innymi dowiedziaiam sie, jak dziata pompa PCA. Bardzo podobata mi sie
organizacja pracy WHO. Codzienne poranne odprawy oraz analiza dziatah poszczegolnych cztonkow zespotu pozwalaja we wtasciwym czasie pomagac
chorym dzieciom.

W HOSTELl
Pobyt moj poza praca^ w WHO pozwolit mi choc troche poznac Polske,
ktora bardzo polubitam. Nigdy nie zapomn§ Swiat Wielkanocnych. Waszych
nadzwyczajnie pieknych kosciotow
i Starego Miasta, gdzie przezytam wiele pieknych momentow i wzruszeh. Podobat mi sie takze Zamek Krolewski i inne muzea. W chwilach wolnych od zajec czesto spacerowatam po parkach
Warszawy, cieszac oczy wspaniata zieleni^.
I na koniec moich refleksji, co byto
najwazniejsze i czego nigdy nie zapomne: to Wasi ludzie. To Oni otoczyli
mnie szczegolnie troskliwa opieka

i mitosci^, dzielili sie ze mnq swoimi doswiadczeniami, doznaniami i problemami. Jestem bardzo wdzieczna wszystkim pracownikom WHO, z dr. Danglem
na czele, za mozliwosc zapoznania sie
z profesjonalna praca, osiagnieciami,
metodami pracy i problemami hospicjum. Ciesze sie, ze pobyt ten przynibst
tyle praktycznej wiedzy, ktora bed? mogta wykorzystac w dziataniach mojego
ZeS
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IrinaMoroz
(relacje Iriny ttumaczyta
Alina Czeberkus)

W 1998 roku Fundacja im. Stefana Batorego
ufundowata 5 stypendiow dla pracownikow
Biatoruskiego Hospiojum dla Dzieci.

Uroczystosc przekazania
samochodu Warszawskiemu
Hospicjum dla Dzieci

KARTA
CZLONKA
WSPIERAJ4CEGO
Srodki na dziatalnosc naszego Stowarzyszenia pochodza w 80% z wptat ludzi dobrej woli
i prywatnych instytucji. Gdy na poczatku biezacego roku utworzylismy przy Hospicjum statq
grupe CZtONKOW WSPIERAJACYCH, zaktadalismy, ze tylko dzieki takim ofiarodawcom
konto Stowarzyszenia bedzie systematycznie
zasilane. Wtasnie taki system gromadzenia
srodkow finansowych pozwoli na precyzyjne
i dtugofalowe planowanie wydatkow. Dzieki
regularnym wptatom zyskujemy w swej pracy
komfort psychiczny, co nie pozostaje bez wptywu na jakosc niesionej pomocy. Kolejny raz,
zgodnie z obietnic^, prezentujemy nazwy instytucji i firm, ktore zostaty CZtONKAMI WSPIERAJ^CYMI. Ten kr^g stale sie rozszerza.
Liczymy na dalszq hojnosc ofiarodawcow.
Oto lista nowych cztonkow wspierajqcych,
ktorzy do czerwca br. zgtosili swoj akces:
1. Jarostaw Wanielista i Marek Adamczyk,
Studio Poligraficzno-Reklamowe w Warszawie;
2. MOSTOSTAL ZABRZE Zaktad Realizacji
Inwestycji w Warszawie;
3. BLONEX II S.C. Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia i Obrotu Materiatamia Technicznymi;
4. Commercial Union Towrzystwo Ubezpieczeri na Zycie (Polska) S.A.;
5. MOSTOSTAL Warszawa S.A.
Kolejnych ofiarodawcow
zamieszczac
bedziemy w nastepnych edycjach Jnformatora". Ponadto informacje te systematycznie prezentuje Warszawski Osrodek Telewizyjny na
specjalnych listach emitowanych w audycjach,
a takze drukowane 33 na tamach ,,Gazety Wyborczej" oraz w Internecie.
Wszystkich chetnych do podjecia takiej formy pomocy na rzecz Hospicjum prosimy
o kontakt osobisty, listowny lub telefoniczny:
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci,
ul. Kasprzaka 17 A,
01-211 Warszawa,
tel.: (48-22) 6325774
(48-22) 6321281 wew. 337 fax: 6310981
http://www.hospicjum.waw.pl
Zofia Ostaszewska-Wyszatko
wolontariuszka

Od lewej: pani Matgorzata Wisniewska, reporterka telewizyjnej Panoramy,
pan Zbigniew Papalski, pani Magdalena Kowalczyk,
pani Ewa Skibihska, dr Artur Januszeniec.

pogodny letni poranek 29 czerwca 1998 roku odbyfo sie uroczyste
przekazanie samochodu Opel Astra
Combi Warszawskiemu Hospicjum
dla Dzieci. Pojazd o wartosci 43 tys.
zf jest darem dwoch firm: PTK Centertel oraz Mostostal Zabrze S.A. Zaktad Realizacji Inwestycji w Warszawie. Auto - wyposazone w niezbedny sprzet i telefon komorkowy - jest
naszym trzecim, nie liczac ambulansu, pojazdem stuz^cym pracownikom hospicjum do wizyt u nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin.
Z radoscia i satysfakcja symbolicznego przeciecia wstegi dokonali pan
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Zbigniew Papalski - dyrektor Mostostal Zabrze S.A. w Warszawie oraz
pani Ewa Skibinska reprezentujaca
pana Marka Jozefiaka - generalnego dyrektora PTK Centertel. W przemowieniach dobroczyncy podkreslali swoje uznanie dla pracy WHO. Po
zakohczeniu czesci oficjalnej gosci
zaproszono na skromny poczestunek.
W imieniu catego zespotu Hospicjum serdecznie dziekuje tym, ktorzy
przyczynili sie do ufundowania nowego samochodu
Alina Czeberkus
- pielegniarka WHO
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Marcin w rozmowie z Matgosiq Murawskg,
pielegniarka WHO

Mitosnik fizyki
i TOTO-LOTKA
Czesc, to ja - Marcin, mam
20 lat. Jestem absolwentem
LO im. A. Dobiszewskiego.
Szczegolnie lubie jezyki: angielski i rosyjski oraz fizyke,
a takze komputery.

Moje schorzenie skazuje mnie na ciggte siedzenie w domu, nie pozwala mi
na zbyt czeste kontakty z rowiesnikami. Pod opieka^ WHO Jestem od roku,
i to wtasnie dzieki Stowarzyszeniu moge pracowac na komputerze. Korzystam z niego, gdy sie ucze, ale takze
dla rozrywki gram czasem w gry zrecznosciowe, ktore sg mojg pasja. Do zabawy chetnie wtaczam kolegow: Bartka, Igora, Wojtka i mojego ulubionego
pielegniarza - Grzesia. Jedna z pielegniarek- Matgosia, ktora czesto mnie
odwiedza, kibicuje mi tez, gdy cwicz§
na rowerze stacjonarnym. Bardzo ich
wszystkich lubie. To oni sprawili, ze
otworzytem sie na swiat i ludzi. Opo-

wiadamy sobie ciekawe historie, rozmawiamy o rzeczach waznych i zupetnie btahych, zartujemy. Uwierzytem, ze
otaczajq mnie przyjaciele. Gdy Jestem
sam i mam wolny czas, najchetniej
ogladam w TV kabarety i komedie, co
zawsze sprawia mi wiele radosci i poprawia nastroj.
Czasami marz? o tym, aby bye catkiem zdrowym. Gram tez codziennie
w TOTO-LOTKA. Gtowna^ wygran^
przeznaczytbym dla ratowania zycia takim jakja i mnie podobnym. Dotejpory udato mi sie trafic tylko 6/10 w MULTI-LOTKU, ale nie trace nadziei...
Marcin Podgorski
podopieczny WHO

NIE MA SPRAWY...
czyli kilka slow
o Lukaszu

tukasz ze swoja
ulubienicg Amikg

Hej, nie ma sprawy!
- To ja, Lukasz.

waga, smerfy - powiedziat nagle tukasz, gdy przysiedlismy
na chwile na tawce podczas
wspolnego spaceru z psem. Rozejrzatem sie dokota i zobaczytem dwoch policjantow zmierzajacych w naszym kierunku.
- Co robimy? - spytatem.
- Nic. Spoko - mruknaj iukasz. - Nic
nam nie zrobia..
- Udawaj, ze ich nie widzisz - dodatem konspiracyjnym szeptem.
- Udato sie. Juz poszli - powiedziat,
usmiechaja.c sie chytrze.
Lukasza znatem niecaty miesiac i od
razu przypadt mi do serca. Mogtbym
z nim nawet konie krasc. Chtopak ma
wrecz niesamowite poczucie humoru.
Gdy zachorowat na zapalenie ucha, nieco stabiej styszat. Opowiadat mi potem
0 swojej wizycie u laryngologa.
- Ostuchata mnie, obejrzata i mowi:
,,Nic nie widze". - Tyle ma tej aparatury, tego sprzetu i nie nie widzi? Chyba
ogtuchta ta pani laryngolog - powiedziat, smiej^c sie.
Czasem chodzimy na spacery z ulubienica. Lukasza - suczk^ Amik^, o ktorej moze on opowiadac bez kohca. Poznatem juz chyba wszystkich przyjaciot
1 wrogow tej uroczej psiny. Na tych spacerach mamy rowniez czas, by sobie
spokojnie porozmawiac, czasem
o sprawach bardzo trudnych i powaznych. S^ to oczywiscie takie nasze mate sekrety, ktorych zdradzic warn nie
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moge. Przez zycie tukasza przewija
sie wiele kobiet. Dwie z nich juz poznatem - babcie i mame. Doprawdy nie
wiem, jak sobie radzi z innymi kobietami, ale serca tych dwoch podbit catkowicie i zapewne z pozostatymi jest podobnie. To wtasnie mama i babcia potrafity stworzyc wokot niego wyj^tkow^
atmosfere mitosci i petnej akceptacji,

w ktorej mogt wyrosn^c na wspaniatego i pogodnego mtodziehca. Coz wiecej mozna o nim powiedziec? Bardzo
go lubie! No i te jego rysunki!!! Mozecie si? sami przekonac, ze s^ wspaniate.
Przyjaciel tukasza
Bartek Jetowicki
pedagog WHO
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PIOTRUS
Nie pami^tam
doktadnie, kiedy
przysztant do Hospicjum.
Chciatam pracowac
z chorymi dziecmi
i bardzo si^ ucieszytam,
gdy ktoregos dnia
doktor Dangel
powiedziat, ze jest
chfopiec, ktorego moiita
ocfwiedzac.
Pewnego zimowego dnia, wspolnie
z pielegniarka i dwoma innymi wolontariuszkami, pojechatam po raz pierwszy
poznac Piotrka i jego mame. Bytam oniesmielona, bo uprzedzano mnie o jego
uposledzeniu. Batam sie tez spotkania
z jego mama. Nie wiedziatam, jak rozmawiac z matka^ tak chorego dziecka. Moje
obawy byty niepotrzebne. Wesztysmy do
malutkiego, przytulnego mieszkanka i...
po prostu poznatysmy Piotrusia. Ma trzynascie lat, ale wydaje sie mtodszy. Poczajkowo nie wiedziatam, co mam robic,
zeby mu jakos pomoc, co bedzie dla niego najlepsze. Choroba znacznie uposledzita jego organizm. Trzeba caty czas bye
przy nim i zajmowac sie nim, by Piotrek
sam nie zrobit sobie krzywdy.
Juz po pierwszej wizycie bytam pod
wielkim wrazeniem postawy mamy Piotrka. Ba, nawet mnie troche zdziwity jej
energicznosc, pogoda ducha, humor,
spokoj. Spodziewatam sie ztamanej zyciem kobiety, a spotkatam wspaniatego,
radosnego cztowieka. Pani Grazyna
Egierska to mama petna energii, ktora
bez oporow opowiada o chorobie syna,
na czym ona polega, czym sif objawia
i jak sobie trzeba z nia radzic. Poznatam
tez sposoby pani Grazyny na utatwianie
sobie zycia w tej trudnej sytuacji. Wtajemniczyta mnie w sekrety swojej kuchni. Obydwoje 33 na diecie wegetariahskiej. Ich zdaniem jest zdrowsza i pozwala usungc problemy zota.dkowe Piotrka.
Z kazda. wizytq mam okazje probowac
roznych wyrobow, potraw i wypiekow. Sq
wyj^tkowo smakowite.
Kontakty z tq rodzina uzmystowity mi,
ze nie jest tatwo bye mamq, a juz szczegolnie nieuleczalnie chorego dziecka.
Tym bardziej jestem petna podziwu
i uznania dla pani Grazyny, jak ona to ro-

Marysia Hordejuk i Piotrus w obj^ciach Martyny Sochackiej

waaaF
Czuty matczyny catus

bi, ze z tak fantastyczng i godna podziwu pogoda ducha idzie przez zycie. I paradoksalne, to ja taduje w jej obecnosci
moje ,,akumulatorki energii". Wiem, ze
z Piotrkiem nigdy nie bed? miata takiego
kontaktu jak z normalnym, zdrowym
dzieckiem. Trzeba sie pogodzic z tym, iz
z powodu choroby nie bedzie mogt bawic sie pitka, uktadac puzzli, korzystac
z komputera, opowiadac zabawnych historyjek z podworka czy szkoty, rozmawiac na rozne tematy interesujace nastolatkow. Piotrek jest na to zbyt gteboko
uposledzony. Jednak tgczy mnie z nim
szczegolna wiez... To jest takie specjalne porozumienie. Ja do niego mowie,
a on w rozny sposob daje mi znac, czy
mu sie to podoba, czy nie. Trzeba go
w trakcie tego ,,dialogu" obserwowac i re-

W swiatecznym nastroju
Martyna, Piotrus i Marysia

i jego mama
agowac na jego znaki. Kiedy mowie cos
dla niego ciekawego, patrzy na mnie i stucha z uwagq, a oczy ma wtedy ogromne... szare. Wystarczy jednak, ze zaczyna go cos nudzic, wtedy natychmiast
krzywi sie. To znak, ze go to zupetnie nie
interesuje i trzeba zmienic temat. Kiedys
nie wiedziatam, co robic, co powiedziec
i zaczetam opowiadac mu po prostu
bajeczki. Dwie wytrzymat, ale trzecia...
to juz byto dla niego stanowczo za duzo.
Przy ,,Czerwonym Kapturku" sie zbuntowat.
Piotrek jest bardzo wrazliwy na to, co
sie wokot niego dzieje. Doskonale zdaje
sobie sprawe z tego, kiedy ktos mowi do
niego, kiedy tylko o nim, a kiedy o czyms
innym. Nie lubi, zeby w jego obecnosci
zajmowac sie sprawami, ktore go nie dotycz^. Wtedy szczegolnie stara sie zwrocic na siebie uwage. Bardzo lubi bye przytulany i gtaskany. Jego mama daje mu
bardzo wiele czutosci i poswieca mostwo
uwagi. Otacza go ogromng serdecznosciq. Syn i matka sg ze sobq bardzo zwiazani. Piotrek nie lubi, gdy mama wychodzi z domu, nie zabierajac go ze soba.
Chtopiec rozumie jednak, ze czasami musi zostac pod opiek^ kogos innego i nie
buntuje sie. Tylko za kazdym razem trzeba mu to spokojnie ttumaczyc, wtedy rozstanie z mama^ jest tatwiejsze. Piotrus
szczegolnie jest wyczulony na nowe osoby pojawiajgce sie w jego otoczeniu. Dtugo i uwaznie si§ przyglqda kazdej nieznajomej twarzy. W czasie wizyty nowego goscia, po wstepnych ,,ogledzinach",
od czasu do czasu spogl^da w wielkim
skupieniu, jakby rejestrowat sobie nowg
twarz w swej pamieci. I rzeczywiscie potrafi na wiele dni zachowac obraz tej osoby. Tate poznat nawet po jego dtugiej,
potroczniej nieobecnosci w domu.
Chociaz opieka nad Piotrkiem nie jest
tatwa, wymaga ogromnego skupienia
i niesamowitego, niezwyktego wysitku
psychicznego, daje mi jednak mnostwo
satysfakcji i radosci. Giggle pamietam
swoje wrazenie, gdy to on po raz pierwszy wziqt mnie za reke i przytulit sie do
mnie. Nie zapomne chwili, gdy ustyszatam jak kotysany przez mame na kolanach z zadowolenia ,,spiewa". I ten
usmiech najego buzi...
Opowiadata Martyna Sochacka,
wolontariuszka

,,Istnieje swiat zyjqcych i swiat zmartych,
a mostemjest mitosc - jedyne co maze
przezyc i co ma znaczenie".
Thorton Wilder
,,Most San Luis"

NAD UMIERAMCYM DZffiCHEM
GODZIN ZYCIA
w cip
Musimy sobie zdac sprawe, ze ludzie nie
dziela. sie na zyjqcych albo umierajgcych,
lecz na zywych albo martwych. Umieranie
jest czescig zycia. Jakze czesto spotykamy
sie z sytuacja., kiedy chory terminalnie traktowany jest jako ktos, kto juz nie zyje. Dopoki chory nieuleczalnie zyje, szczegolnie
wtedy, kiedy jest nim dziecko, moze i powinien zaznaczac swoja. obecnosc przez zabawe i codzienna. aktywnosc.
Rodzice dzieci, ktore znajdowaty sie pod
opieka. hospicjum w ciqgu czterech lat naszej pracy, czesto zadawali nam pytania:
,,Siostro, jak dtugo to jeszcze potrwa? Jak
dtugo bedzie zyto moje dziecko?". Odpowiedz zwykle brzmiata: ,,Nie wiem", bo nigdy
z doktadnosciq co do dnia i godziny nie mozemy przewidziec czyjejs smierci. Dlatego
staramy sie kazdy dzieri zycia naszych podopiecznych traktowac tak, jakby byt ich ostatnim dniem. Kazdy dzieri to niepowtarzalne
24 godziny, ktore trzeba dobrze wykorzystac, wypetniaja.c mitoscia.. Uczymy wiec rodzine chorego dziecka, aby w sposob szczegolny przezywali k a z d y dzieri. Dzieci
bardzo dobrze organizing swoj czas i ludzi
znajdujqcych sie wokot nich. Trzeba je tylko uwolnic od bolu, cierpienia fizycznego
i samotnosci. To wtasnie jest gtownym celem zespotu hospicyjnego. W miare potrzeb
i mozliwosci staramy sie dosyc czesto odwiedzac rodzine chorego dziecka, aby swojq obecnosci^ zdobyc jej zaufanie i przyjazri.
Wtedy tatwiej jest im mowic
o swoich obawach, trudnosciach, o swoim cierpieniu.
Z naszej czteroletniej praktyki wynika, ze rodzicom, ktorzy w pewnym sensie przygotowali sie na smierc dziecka,
rozmawiali wczesniej o przypuszczalnym przebiegu agonii,
tatwiej jest pozniej przezyc sam
moment smierci. Nie zawsze
jednak sa. w stanie sami zainicjowac tak^ rozmowe. Dlatego
tez zadaniem pracownikow hospicjum jest delikatne i taktowne poinformowanie ich o kolejnych etapach umierania, o tym,
co moze sie wowczas dziac
z ich dzieckiem i jak moga. mu
pomoc. Czesto uspokaja ich
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swiadomosc, ze moga. powiadomic pielegniarke dyzurna., a ona zawsze udzieli im
wsparcia i przyjedzie, jesli zechc^.
Dla rodzin wierzqcych i praktykujqcych
wazne jest, aby ich dziecko otrzymato Sakrament Chorych, przyjeto Komunie Swieta.,
Sakrament Bierzmowania, i my musimy im
to umozliwic. Zdarzaja. sie rowniez rodzice,
ktorzy chc^ przezyc smierc swojego dziecka wytqcznie w gronie rodzinnym. Uwazajq,
iz jest to tak intymne przezycie, ze nie chcq
wowczas obecnosci nikogo spoza rodziny.
Ale nie wszyscy znajduja. tyle sity. Niektorym
wystarcza jej do momentu smierci dziecka,
potem nie sa. juz w stanie nie zrobic. Zdarzaja. sie matki i ojcowie, ktorzy bojq sie dotkna.c
swojego zmartego dziecka, nie chcq go widziec po smierci. Wowczas pielegniarka z hospicjum wykonuje posmiertna. toalete dziecka, ubiera go zgodnie z zyczeniem rodzicow.
Wchodza.c do domu takiego dziecka, powinna zapomniec o sobie, aby moc przyjqc
czesc ich cierpienia, tez i rozpaczy.
Aby ostatnie godziny zycia dziecka byty
spokojnym, wolnym od cierpienia odchodzeniem, a nie bolesnym konaniem, trzeba spetnic dwa warunki: lekarz musi wiedziec, kiedy ma zaprzestac swoich dziatari przedtuzajgcych zycie, a najblizsza rodzina pozwolic choremu odejsc. Powinni oni wspolnie
dzielic mitosc i zal, dawac dowody gtebokiej
mitosci, towarzyszyc do kresu zycia, zapewnic poczucie bezpieczeristwa. Odchodza.ce

dziecko nie moze otrzymac od najblizszych
przestania: ,,Nie umieraj". Kiedy dziecko mowi, ze boi sie zamknqc oczy, bo tarn jest
ciemno i zimno, tylko kochajqcy gtos rodzica moze pozwolic mu przebic sie przez te
ciemnosc. Piel^gniarka z hospicjum stuzy
wowczas takiej rodzinie postuga. czuwania
i ptakania razem z nimi.
Najczesciej obserwowane objawy w ostatnich godzinach zycia dziecka to:
» dusznosc, stridor krtaniowy,
» krwawienie,
• pobudzenie, splqtanie,
• l§k, niepokoj,
• bol,
» wysoka temperatura ciata,
• obfita wydzielina w drogach
oddechowych.
W ostatnich godzinach zycia dziecko zwykle nie przetyka, wystepuja. znaczne zaburzenia perystaltyki jelit, czopki nie wchtaniaja. sie. Dlatego leki podawane sa. podskornie
lub dozylnie. Unikamy ktucia z powodu zbednego zadawania bolu, czesto niskiej liczby
ptytek. Przez Venflon podskorny lub stary dostep do zyty staramy sie wczesniej zapewnic choremu odpowiednie srodki przeciwbolowe. Krwawienie zewnetrzne jest objawem
najtrudniejszym do zaakceptowania przez
rodzicow. Najrzadziej pojawia sie bol i niepokoj. Gtownie dlatego, ze dzieci juz wczesniej maja. podawane w statym wlewie leki
przeciwbolowe i przeciwlekowe. Bezposrednio przed smiercig pojawiaja. sie takze takie objawy, na
ktore nie mamy wptywu
i wobec oczekiwari rodzicow jestesmy bezradne:
» oddech gteboki bqdz pfytki, przerywany, przyspieszony lub zanikajqcy; czesto oddech Cheyne-Stokesa, ktoremu towarzysza.
efekty akustyczne w postaci furczeri,
® sinica wokot ust, koricowek palcow,
• gwattowne ruchy gatek
ocznych, odwracanie ich ku
gorze,
» ochtodzenie ciata.
W momencie smierci rodzice pytaja.: ,,Czy to juz?".

INTYMNY
DIALOG
Katarzyna Cichosz i Joanna Bereda
- pielegniarki WHD

Czasami tylko pytajaco patrzq na nas. Zwykle nie trzeba gtosno mowic: ,,Tak". Wystarczy skinac gtowa. Czas tuz po smierci dziecka jest dla rodziny czasem na pozegnanie
sie z jego ciatem. Tu pielegniarka usuwa sie
na dalszy plan. Nalezy pozwolic rodzicom,
a takze rodzenstwu ptakac, zegnac sie
z dzieckiem, dotykac go. Jest to dobry moment na zajecie sie rodzeristwem czy kirns
z rodziny, kto dotychczas byt niedostrzegany, odosobniony, pomijany. Tuz po smierci
dziecka potrzeba z naszej strony duzo ciszy. Ciszy, ale i obecnosci. Po smierci dziecka pytamy, czy rodzice zycza sobie pomocy w myciu i ubieraniu dziecka. Jezeli nie,
wowczas usuwamy jedynie cewniki, sondy
itp. Bardzo czesto zdarza sie, ze proces wyptywania wydalin i wydzielin trwa dtugo, dlatego nalezy uprzedzic o tym rodzicow i odpowiednio zabezpieczyc ciato. Trzeba pracowac w rekawiczkach.
W czasie umierania dziecka najwazniejsza jest obecnosc rodzicow przy dziecku,
a nas przy rodzicach i dziecku. Obecnosc
czesto bolesna i bezradna, ale wierna i trwata, mitujaca. Zal, ktory wtedy sie rodzi, dzielimy wspolnie. Staramy sie jak najdelikatniej
sprostac potrzebom chwili, na prosby zrozpaczonych rodzicow odpowiadac konkretnym dziataniem. Zawiadamiamy lekarza,
ktory wypetnia karte zgonu (wypetnienie karty zwalnia rodzicow z obowiazku informowania lekarza rejonowego o zgonie, jest to
dla nich duzym utatwieniem). Informujemy
pracownikow socjalnych Hospicjum, ktorzy
od tej pory przejmujg opieke nad rodzina.
Jesli wczesniej nie byty prowadzone rozmowy dotyczace pochowku, utatwiajg kontakt
z zakfadem pogrzebowym. Zaopatrujg rodzine w miare potrzeb w niezbedne srodki
finansowe.
Z chwila, kiedy opuszczamy dom zmartego dziecka, nasza znajomosc z rodzing
sie nie koriczy. Staramy sie uczestniczyc
w pogrzebie, wyrazajac tym nasz szacunek, zrozumienie dla ich bolu i cierpienia.
W okresie zatoby otaczamy troskq catq rodzine naszego podopiecznego: proponujemy rodzicom i rodzenstwu spotkania
w grupach wsparcia lub indywidualne rozmowy z wybranymi cztonkami zespotu: ulubiong pielegniarkq, lekarzem, psychologiem, kapelanem, doswiadczonym wolontariuszem. Wierzymy, ze ta nie zrozumienia i serdecznosci pomaga catej rodzinie.
Katarzyna Cichosz i Joanna Bereda
- pielegniarki WHD

Marie de Hennezel

SMIERC

Z BLISKA

Ci, kMrzy wkrfitce odejd^,
uczq nas zyrj.
fa ksi^zka lest tekcw zyela.
Plyrae z niel wi^cej SwlaUa
nlz z wlelu traktaWw m^dro&a.

Marie de Hennezel jest psychologiem.
W okresie, gdy pisata swoJ3 ksi^zke
,,Smierc z bliska", Marie miata za sobg
siedem lat pracy na oddziale opieki paliatywnej Szpitala Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Paryzu. Ten oddziat-hospicjum stat sie dla Marie nie umieralnia, ale miejscem, w ktorym zycie przejawia sie z cata moca - samym centrum
cztowieczeristwa, gdzie wbrew wczesniejszym oczekiwaniom odkrywata wtasne cztowieczeristwo. Jej ksigzka mdwi
o pewnych szczegolnych, intymnych duchowych zwiazkach pomiedzy umierajacymi a ich opiekunami.
Podejmujac prace w hospicjum, Marie kierowata sie ciekawoscia duszy ludzkiej, ktora zadecydowata o wyborze psychologii, i duchowym niepokojem, jakiego doswiadczyta wskutek przezyc rodzinnych (jej ojciec w wieku 82 lat popetnit samobojstwo, nie zostawiajac corce moznosci pozegnania). To ostatnie
doswiadczenie pozwala jej takze zrozumiec, jak bardzo samotne s^ osoby pograzone wzafobie.[...]
Marie zacheca nas do czerpania z duchowego bogactwa umierajacych, a towarzyszenie im nazywa niezwykfym
przywilejem. Tfumaczy, jak bardzo jestesmy sobie potrzebni nawzajem, aby
uczyc sie jedni od drugich, jak zyc i jak
umierac. Ukazuje mozliwosci tego
szczegolnego dialogu.

Pierwszym warunkiem rozpoczecia tego intymnego dialogu staje sie uswiadomienie i zaakceptowanie realnosci
zblizaj^cej sie smierci, co oznacza odstapienie od oktamywania bliskiej osoby i siebie samego. Ktamstwa i zmowa
milczenia skazuja umierajacego na samotnosc. Oktamywanie pacjentow jest
powszechna praktyka na oddziatach onkologicznych, gdzie lekarze, ograniczajac sie do informowania rodzin i wywierajgc presje na pielegniarki, tworza te
tchdrzliwa konspiracje. Do hospicjum pisze Marie - przyjmujemy nie tylko ludzi u kresu zycia, ale rowniez chore od
dtugiego czasu stosunki rodzinne, ktore ujawniaja swoje defekty i ubostwo.
Prawda i szczerosc staja sie pierwszym
warunkiem rozpoczecia dialogu.
Drugim warunkiem jest szczegolny
sposob pielegnowania ciata chorego,
pozwala mu odczuc czutosc i szacunek
oraz zachowac godnosc wtasnej osoby.
Bardzo wazny jest dotyk rak, ktory jeden z podopiecznych Marie nazywa
pieszczota duszy. Chory powinien odczuc, ze jest interesujacy dla opiekunow
wtasnie jako osoba, bez wzgledu na to,
jak bardzo zmienione jest jego ciato. My
tutaj nie leczymy ciat, tylko osoby - mowi Marie do chorej z rakiem twarzy, a innemu choremu cytuje sw. Pawta: Chociaz bowiem niszczeje nasz cztowiek zewngtrzny, to jednak ten, ktory jest wewnalrz, odnawia sie z dnia na dzieri.
Z drugiej strony, nie mniej wazne jest,
by opiekun byf takze przede wszystkim
osoba, a dopiero w drugim rzedzie psychologiem, lekarzem czy pielegniarka.
Po trzecie, wazne jest stworzenie klimatu ciepta i spokoju wokot chorego
przezywajacego lek. Zrodtem leku jest
nieakceptowanie smierci. Jedna z chorych mowi: Bojq sie ci, ktorzy odrzucajq
smierc. W szpitalach istnieje tendencja,
by za pomocg srodkdw farmakologicznych przeszkodzic wszelkiej ekspresji
uczuc - chory musi bye spokojny i odpoczywac. Ttumi sie krzyk leku, rozpaczy i bolu. Personal nie wytrzymuje tego, ze nie moze nie zrobic. Marie pyta:
A kto nam kaze cos robic? Uwaza, ze
krzyk umierajacych nie powinien bye ttumiony.
Czwartym warunkiem jest gotowosc
wystuchania chorego i przyjecia jego
emocji, nawet Jezeli pragnie on smierci.
Przyjecie do wiadomosci czyjegos pra-

gnienia smierci nie oznacza bowiem
zobowiazania, by mu zadoscuczynic.
Piatym warunkiem jest uswiadomienie
sobie przez opiekunow i zaakceptowanie
wtasnej bezradnosci. W sytuacji choroby
terminalnej robienie tego, co robic mozna, z usmiechem i radoscia przynosi nadspodziewane efekty - pozwala odkryc
chorym, ze dobroc istnieje. Marie umie
ptakac razem ze swoj^ podopieczna, gdy
czuje, ze nie potrafi jej pomoc, a wspotodczuwane cierpienie staje sie zbyt dojmujace. Pisze o tym z prostota; Ptakatysmy razem, bo nie potrafitam zrobic niczego innego.
Po szoste, towarzyszenie chorym umierajacym polega na petnym zaangazowaniu i mitosci. Ustalenie granic tego zaangazowania jest sprawq indywidualng kazdego opiekuna.
Po siodme, nalezy pamietac, ze istnieJ3 tak gtebokie poziomy rozpaczy, ze nie
da si? ich z nikim dzielic.
Jak czuje sie Marie po smierci kogos,
komu towarzyszyta do korica? Sama pisze o tym tak: W mojej duszy nie ma
smutku, jedynie powaga. Czuje radosc,
ze mogta wspierac czyjes zycie w trudnych momentach, wdziecznosc za to, czego doswiadczyta, a takze odczuwa kruchosc zycia. W zakohczeniu ksiazki pisze, ze pomimo cierpienia, jakie przezywa, towarzyszac umierajacym, ma poczucie wewnetrznego wzbogacenia.
Swoje doswiadczenie zyciowe Marie ujmuje w trzech punktach:
• nie unikne smierci wtasnej ani moich
bliskich,
• osoba ludzka nie daje sie sprowadzic
do tego, co widzimy, lub wydaje nam sie,
ze widzimy, zawsze jest o wiele gtebsza,
0 wiele wieksza, niz mogg to ujac nasze
ciasne pojecia,
• nigdy nie mozna orzec, ze osoba
ludzka powiedziate juz swoje ostatnie stowo: zawsze jest stawaniem sie, zawsze
zachowuje potencjat rozwoju, zdolna
transformowac sie, przechodzac kryzysy
1 doswiadczenia.
Obcujac z ksiazka Marie de Hennezel
i korowodem pacjentow - z ktorych wiekszosc umiera w jej petnych mitosci ramionach, ale w oderwaniu od Boga - trudno
oprzec s\e refleksji, ze potrzeby duchowe
cztowieka oraz mozliwosci ich zaspokajania zostaty tu jednak zredukowane do
wymiaru ograniczonego swiatopoglqdem
autorki. Nie umniejsza to oczywiscie
w zadnym stopniu wartosci jej pracy, gdzie
wspotczujqca mitosc staje sie odpowiedziq na cierpienie i niepokoj egzystencjalny osob niewierzacych. Ksigzka jest przejmujacym swiadectwem dramatu umierania, doswiadczanego przez obywateli Europy konca XX wieku.
Tomasz Dangel
Redakcja Informatora dzipkuje za zgod? na nieodptatny przedruk recenzji zamieszczonej w „ Tygodniku Powszechnym" 12 kwietnia 1998 roku.
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Smierc dzieckajest
jednq z najbardziej
niszczycielskich strat,
oddzialywuje na rodzin$
z silq, ktorajest trudna
do wyrazenia.
Dla niektorych rodzicow
must minqc wiele lat
zanim mogq wrocic
do normalnego zycia.
Inni w petni nigdy
nie powracajq.
Eleonora Mess
Zaklad Piel?gniarstwa
Klinicznego
AM we Wroclaw!u

O

dejscie dziecka jest stratg
marzen zwi^zanych z przysztosci^, zwi^zku doswiadczeh i fantazji, ktorymi nie
byto dane sie cieszyc.
Strata ta stwarza w przysztosci specyficzne problemy dla starzejacych sie,
zrozpaczonych rodzicow. Smutek,
depresja, desperacja, gniew, gorycz,
rozpacz to uczucia, ktore dtugo trwaja,
ostabiajq sity i niezwykle trudno je pokonac. Zwykto sie uwazac, ze nie istnieje zaden sposob, ktory mozna by wskazac rodzinie, jak ma sobie radzic.
Spoteczenstwo uwaza zatobe za zjawisko chorobliwe, gdy tymczasem we-

dtug psychologow wtasnie ttumienie zatoby jest czyms chorobliwym i powoduje stany chorobowe. Rzecza spoteczenstwa jest pomoc dotknietej zatob^ jednostce w przebyciu trudnych chwil, sama bowiem nie ma na to sit. Kiedy tracimy na zawsze kogos, kogo kochamy,
odczuwamy gfeboki zal, rozpacz, lek,
czasem gniew. Poniewaz w jezyku polskim brak jest oddzielnego okreslenia
oddajacego ztozonosc uczuc osob, ktore stracity kogos bliskiego, literatura
psychologiczna postuguje sie stowem
,,zatoba" zarowno dla okreslenia stanu
emocjonalnego w tym okresie, jak i catosci procesow psychologicznych, towarzyszacych stracie osoby kochanej.
Zatoba jest zjawiskiem w swej dynamice ciekawym, choc nietatwym.
W uczuciach zalu, leku, smutku, gniewu, poczuciu winy i bolu po stracie bliskiej osoby cztowiek odstania sie wobec
innych, ale moze jeszcze bardziej wobec samego siebie, zwtaszcza ze po
pewnym czasie jest swiadom swojej
bezradnosci i prob zamaskowania tego,
co naprawde przezywat. Przy cztowieku bedacym w zatobie staje tylko grono
najblizszych i zyczliwych mu osob. Psychologowie, jezeli chc^ towarzyszyc
cztowiekowi w jego najistotniejszych
zmaganiach i miec cos do powiedzenia
w sprawach ludzkich, powinni bye gotowi do niesienia pomocy osobom pozostajacym w zatobie.1
Przechodzac do omawiania uczuc,
z jakimi zmagaja^ sie rodzice, nalezatoby sie zastanowic nad problemem: czy
mamy prawo nazywac zatobe choroba,
czy tez pojmowac j^ jako naturaln^ reakcje na tragiczne zdarzenie zyciowe,
aprobowane kulturowo, ktore nikomu

z nas nie jest obce. Zatoba wydaje si?
spetniac wszystkie lub prawie wszystkie kryteria choroby. Osoba w okresie
zatoby czuje si? zle, jej codzienne funkcjonowanie jest zaburzone, a stan,
w ktorym sie znajduje, mozna porownac ze stanem dezorganizacji.
Gorer rozroznia trzy kategorie ludzi
w zatobie:
1. potrafiacych catkowicie
opanowac swoj bol;
2. kryjacych go przed drugimi
i zachowujacych dla siebie;
3. okazujacych go bez
zahamowari. 2
• W pierwszym przypadku osierocony zmusza si? do postepowania tak,
jakby nic nie zaszto, prowadzi bez zadnych przerw normalny tryb zycia.
• W drugim przypadku procesy psychiczne nie zostaja ujawnione i zatoba
ogranicza sie do zycia prywatnego ,,jakby cztowiek, wrociwszy do domu, przebierat sie lub odpoczywar". 3
• W ostatnim przypadku cztowiek
uporczywie pograzony w zatobie zostaje bezlitosnie wykluczony ze spoteczeristwa, jak gdyby nie byt przy zdrowych
zmystach. 1
Jest rzecza oczywist^, ze przyczyna
ttumienia zatoby nie wyptywa od tych,
ktorzy stracili kogos bliskiego, ale od
spoteczehstwa, ktore w bezlitosny sposob odmawia udziatu w przezyciach
cztowieka pograzonego w zatobie. Zjawisko takie uksztattowato sie okoto drugiej potowy XX w. na najbardziej zindywidualizowanych i najbardziej zurbanizowanych obszarach Zachodu. Zaczeto uznawac okazywanie zatoby, szczegolnie zbyt uparte i dtugie jej zachowywanie, za cos chorobliwego, a wybuch
ptaczu traktowac jako atak nerwowy.
Takze za chorobe uznaje si? zte nastroje towarzyszace zatobie, a jej obnoszenie za dowod stabosci charakteru. Cztowiek w zatobie odbywa kwarantanne.
Jest rzecza bardzo znamienna^ ze gdy
tylko zarysowata si? taka postawa, psycholodzy natychmiast uznali ja. za niebezpieczn^ i anormaln^. Do dzis nie
przestali ktasc nacisku na niezb?dnosc
zatoby i na niebezpieczehstwa, jakimi
grozi jej ttumienie.
Do szczegolnie trudnych sytuacji nalezy smierc dziecka. Mozna by zadac
sobie pytanie, dlaczego wtasnie smierc
dziecka jest tak wyjatkowa w swoim tragizmie. Zastanowmy si?, kto jest najbardziej cierpiacy: dziecko, ktore musi
odejsc, czy rodzice, ktorzy muszq doczekac korica swego losu? Prowadzac
wywiady z rodzinami, ktore stracity dziecko, stwierdzono istotne podobieristwa

w sposobie przezywania okresu zatoby.
* Pierwsza cecha wspolna dla wi?kszosci osob jest pragnienie rodzicow,
aby nigdy nie zapomniec. Przejawia si?
to w ch?ci rozmawiania o swoim dziecku, opisywania jego zachowari, pragnieh, cierpienia itp. Jest to jeden ze
sposobow, dzi?ki ktoremu rodzice podtrzymuja wspomnienia. ,,Musz? porozmawiac o Macku, musz? w jakis sposob kurczowo trzymac si? wszystkich
wspomnieh, przyrzektam sobie nigdy
ich nie porzucac. Dzi?ki temu, ze mog? mowic, wszystkie te zdarzenia zachowuj? zywe w mojej pami?ci".
* Drug^ cecha^ wspoln^ jest zwracanie si? ku religii. Nawet rodzice, ktorzy
nigdy nie byli zbyt religijni przed strata^
dziecka, czy ci, ktorzy oddalali si? od
Boga, wracaJ3 do religii. Cz?sto jest to
powodowane tym, zeby nie niepokoic
innych. W innych przypadkach wynika
z faktu, ze bliscy, znajomi nie chca wtgczyc si? do znaczacej i przyjacielskiej
rozmowy o tragedii. Ta wtasnie niezdolnosc albo odmowa cz?sto pot?guja
emocje. Im dtuzej taka cisza trwa, tym
ci?zej jest sobie z ni$ poradzic. ,,Konspiracja milczenia", ktore otacza rodzicow, powoduje w nich strach i obaw?,
ze zapomna, wi?c powstaje gorace pragnienie, zeby nigdy nie zapomniec.4
Stuchanie rodzicow i otwarta dyskusja
sa czyms bardzo podstawowym. Te
osoby sposrod przyjaciot i rodziny, ktore nie chc3 spetnic tych pragnieh, po
pewnym czasie b?dq oddalone.
* Trzecia cecha polega na tym, ze
wielu rodzicow nie wyobraza sobie kontynuowania zycia bez dziecka. 1 Najniebezpieczniejszy jest okres pierwszych 6 miesi?cy od straty dziecka.
Wielu rodzicow chce bye z wtasnym
dzieckiem, uciec od dewastacji i agonii, ktora przyniosta smierc. ,,Chciatabym umrzec, byt to najgorszy bol, jakiego doswiadczytam. Dlaczego Kasia,
a nie ja?" Takie uczucia i pytania 33
zwiazane z syndromem przezycia, ktory jest typowq reakcj^ na smierc kochanego dziecka. Osoby, ktore przezyty,
nie potrafia wyjasnic, dlaczego one pozostaty przy zyciu, a nie osoba, ktora
odeszta. Doznaja one intensywnych
uczuc winy i zranienia. Rodzice, ktorzy
mysleli o umieraniu, nie zauwazali nieracjonalnosci swoich pragnieh. Na
szcz?scie to pragnienie si? nie spetnito, ale faktem jest, ze rodzice rozwazali swoja wtasna smierc. Wedtug Knappa ten okres trwa zwykle trzy miesiace, ale zdarza si?, ze rok i wi?cej. Rodzice po stracie dziecka maja nonszalancki stosunek do smierci. Nawet gdy

nie mysl3, ze mogliby odebrac sobie
zycie, to smierc staje si? dla nich oboj?tna, cz?sto na zawsze. Tym, co powoduje, ze chca zyc nadal, jest to, ze
zdaja sobie spraw?, iz ich wtasna
smierc sprawitaby bol ich bliskim.
Uswiadomienie sobie ich wtasnej odpowiedzialnosci wzgl?dem matzonka,
dzieci i ich wtasnych rodzicow utrzymuje ich przy zyciu z nadzieja na lepsze.
Rodzice, ktorzy doswiadczyli smierci
dziecka, chcieliby po prostu nigdy wi?cej nie bye wystawieni na taka^ prob?,
nie odczuwac, ze znowu muszg szukac
motywacji do szcz?scia i spetnienia.
* Czwarta wspolna cecha. Rodzice,
niezaleznie od tego, czy doswiadczyli
pragnienia smierci, probuja^ znalezc powod smierci dziecka. Dla niektorych ten
wysitek staje si? sposobem na przetrwanie. Chca^ uczynic strat? zrozumiata. Rzadko rodzice akceptuja stanowisko, ze ,,los tak chciat". Rozwazajac,
szukaj^ sposobu na usprawiedliwienie
tego, czego doswiadczyli. Nagta smierc
dziecka powoduje, ze szukanie przyczyny przez rodzicow zajmuje wi?cej
czasu. Szukajac logicznej przyczyny
smierci, chca odnalezc zrodto, ktore by
ich satysfakcjonowato. W oszalatych
czasami poszukiwaniach chcg zapewnienia, ze dziecko na zawsze nie znika, ze smierc nie jest koticem 5.
Rodzice wiaz^ zycie po smierci
z miejscem, w ktorym powtornie si? b?da mogli potaczyc. ,,Zawsze myslatam,
ze religia jest mitem, ale od smierci Michatka dosztam do wniosku, ze jest to
mity mit, ktory daje komfort zaspokojenia. Jezeli nie jest to prawd^, po smierci to i tak nie b?dzie miato zhaczenia,
ale teraz jest to jakas sita, na ktorej mog? si? oprzec". Od momentu ,,spokojnego" uswiadomienia sobie przez rodzicow straty malehkiego cztowieka
reszta zycia staje si? bardzo cenna. Rodzice zaczynaja zmudna prace odbudowywania swojego losu. To wtasnie
w tym czasie system wartosci i wyobrazenie o tym, co jest wazne, zaczyna si?
zmieniac. Strata dziecka czyni rodzicow bardziej wrazliwymi i tolerancyjnymi dla innych ludzi. Pomaga tatwiej zrozumiec cierpienia i problemy innych.
Eleonora Mess
Literature:
1. Aries P.: Cztowiek i smierc, Warszawa 1992,
s. 567-570.
2. Diene C.: Some physicians see miscarriage not as
a loss, but as a medical problem - and a routine one
at that, Psychology Today, 1987, s. 70.
3. Badura-Madej W.: Psychologiczne aspekty smierci,
umierania i zatoby, Krakow 1993, s. 53, 154-164.
4. Ronald I. Knapp.: How parents react and cope
with one of life's most devastating losses,
Psychology Today, 1987, s. 60-69.
5. Obara M.: Smierc i umieranie jako problem
filozoficzny i dydaktyczny w Akademii Medycznej,
Poznari 1985, s. 206-212.
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Uezrtiowie American School
of Warsaw

Od lewej: Dr T. Dangel,
Marielle Tourel i Marysia Jetowicka
z tat^ p. Karolem Jetowickim

Dnia 30 kwietnia br. w American School of
Warsaw odbyto sie uroczyste przekazanie
czeku na sume 16 .700 zt - daru LUDZI DOBREJ WOLI, ktory otrzymato nasze Hospicjum. W tej pieknej i wzruszajqcej uroczystosci wzieli udziat wszyscy nauczyciele i uczniowie szkoty, a czek odbierat przedstawiciel
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, jego
kierownik, dr Tomasz Dangel. Inicjatorka. tego wspaniatego pomystu - zbiorki funduszy
na rzecz pomocy dzieciom nieuleczalnie chorym - jest Marysia Jetowicka, uczennica V klasy ASW.
Nasz specjalny wystannik zapytat Marysie
0 motywy jej postepowania. Kiedy zrodzita sie
idea pomocy dla WHO i jak to sie stato, ze zainicjowata takq akcje i skutecznie jq przeprowadzita wsrod swoich kolezanek i kolegow?
1 oto co nam Marysia odpowiedziata:
- O wielce pozytecznej dziatalnosci Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci wiem juz
od dawna. Jednak do tej szczegolnej akcji,
natchnety mnie ,,Wiadomosci TV". Ktoregos
wiosennego dnia, w tej wtasnie audycji ustyszatam o finansowych ktopotach Hospicjum
i wowczas postanowitam, ze w miare moich
mozliwosci postaram sie im pomoc. Nie musiatam dtugo i daleko szukac. Od czego 53
zaprzyjaznione ze mnq kolezanki i koledzy
szkolni. Nie zwlekaja.c, zwrocitam sie do dy-
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rektora mojej szkoty z pytaniem, czy mogtabym zrobic cos w stylu ..fund-raising". Nie musiatam tez dtugo ttumaczyc, spotkatam sie
z wielkim zrozumieniem problemu. A koronnym argumentem byto to, ze moja siostra byta pod opiekq WHO. Ja i moja rodzina wiemy,
He ulgi i serdecznosci Dominice, a takze nam,
przyniesli ludzie z Hospicjum, bedqc z nami
do konca jej dni. Odpowiedz wtadz szkolnych
oczywiscie brzmiata: TAK.
Jakg forme przybrata i jak dtugo trwata Wasza akcja pomocy?
- Wspolnie z mojq kolezankq Marielle Tourel zaczetysmy skromnie. Na kilka dni w holu szkoty wystawitysmy puszke z napisem
,,Pomoc dla WHO", do ktorej mozna byto
wrzucac dobrowolne datki. Ale nie poprzestatysmy na tym dziataniu. Zorganizowatysmy kiermasz. Zachecitysmy nasze kolezanki i kolegow, aby przyniesli wtasne zabawki,
ksiqzki i inne drobiazgi. Do sprzedazy wtqczyrysmy takze przygotowywane wtasnorecznie kanapki, ciastka, stodycze oraz lody. To
wszystko sprzedawatysmy podczas przerw
lekcyjnych. Za zgodq wtadz szkolnych zorganizowatysmy takze specjalne miejsca noclegowe dla uczniow naszej szkoty, ktorzy korzystali z nich podczas weekendow, i za to
tez pobieralismy optaty. Byta to dla nas
wszystkich rowniez swietna zabawa.

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
konta bankowe
PBKIX Oddziat Warszawa
11101040-537506-2700-1 -74
budowa nowej siedziby
PBK IX Oddziat Warszawa
11101040-537506-2720-4-67

WYROBOW FIRMY KODAK

dewizowe

W POLSCE

PBK IX Oddziat Warszawa
11101040-537506-2700-3-72

Zespot redakcyjny dziekuje firmie FOTO-WORLD Sp. z o.o.
z siedziby w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6,
jedynemu przedstawicielowi KODAKA na Polske,
za nieodptatne udostepnienie materiatow fotograficznych KODAKA,
na ktorych wykonano wszystkie zdjecia zamieszczane
w kolejnych edycjach INFORMATORA.

e-mail:dangel@medianet.com.pl
e-mail:laskowski@hospicjum. waw.pl
http://www.hospicjum.waw.pl

Jaka byta reakcja srodowiska. Czy spotkatas sie z zaangazowaniem i akceptacjq kolegow, rodzicow i nauczycieli?
- Rodzicom, kolegom i nauczycielom pomyst bardzo sie spodobat i wszyscy czynnie wtaczyli sie do akcji. Rodzice i nauczyciele bardzo nam pomagali w organizowaniu kiermaszy oraz ciqgle stuzyli radq, podpowiadali coraz to nowe pomysty zdobywania pieniedzy.
Czy jestes zadowolona z tego, co zrobitas
wespot z kolezankami i kolegami?
-Tak. Bardzo sie ciesze i uwazam, ze udato mi sie wiele dokonac. Takze dla mnie osobiscie ta akcja bardzo wiele znaczy. To tak,
jakbym sptacata dtug, dar serca. Moja siostra
byta pacjentkq domowego Hospicjum i godnie umarta pod jego opiekq.
Jakie sq twoje wrazenia po takiej akcji. Czy
uwazasz, ze takie organizacje jak hospicja
powinny istniec?
-Tak, uwazam, ze takich hospicjow powinno bye wiecej.
Dziekuje za rozmowe.
Relacji Marysi wystuchata
Alina Czeberkus - pielegniarka WHO.
Dziekujemy TV POLSAT za przygotowanie filmu o uroczystosci w American School
of Warsaw.
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