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Kolejny krok w opiece nad dziecmi
Opieka paliatywna, zgodnie z definicjq., kon-
centruje sie na poprawie jakosci zycia
nieuleczalnie chorych. Na tq jakosc sklada sie
szereg elementow, ktore powinny bye rozpoz-
nane i uwzglednione w planie dzialan podej-
mowanych przez hospicjum. Doskonale wiemy
jak postepowac w przypadku bolu nowotwo-
rowego, dusznosci, kryzysow psychicznych,
duchowych lub materialnych. Ale co zrobic,
gdy nieuleczalnie chore dziecko cierpi
z powodu bolu zebow? Czasem wystarczy wizy-
ta zaprzyjaznionego z hospicjum stomatologa
i leczenie lub niewielki zabieg przeprowa-

dzony w domu. Jednak w wiekszosci przypad-
kow potrzebne jest radykalne leczenie wszys-
tkich chorych z§bow - co oznacza koniecznosc
przeprowadzenia dlugiego zabiegu w znieczu-
leniu ogolnym. Dotychczas w takich sytuac-
jach przewozilismy naszych pacjentow do
Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie byli leczeni
w taki wlasnie sposob, dzieki uprzejmosci pani
dr Zofii Rump, kierownika Zakladu Patologii
Jamy Ustnej, pozostalych pracownikow tego
Zakladu oraz anestezjologow. Poniewaz
w ostatnim okresie mozliwosci leczenia
stomatologicznego w znieczuleniu ogolnym
w CZD zostaly bardzo ograniczone, stanelismy
przed powaznym problemem.

Mielismy wielkie szczescie spotkac
wspanialych ludzi, ktorych mamy zaszczyt
przedstawic w tym numerze Informatora.
Ufundowali oni bardzo drogi specjalistyczny
sprzet stomatologiczny i anestezjologiczny,
dzieki ktoremu mozemy otworzyc wlasna sale
zabiegow^ i przeprowadzac zabiegi stomato-
logiczne u naszych pacjentow bez zadnych
ograniczen. Standard zakupionego sprzetu
jest bardzo wysoki. W ten sposob chcemy zag-
warantowac wysok^ jakosc uslug oraz bez-
pieczenstwo pacjentow.

Nasz Prezes, dr Artur Januszaniec, wlozyl
wiele serca, pracy i wyobrazni w zaprojek-
towanie i wybudowanie poradni, wybor
i zakup wlasciwego sprzetu, stworzenie
zaplecza technicznego oraz zatrudnienie
odpowiednich ludzi. Dobierajac kolory
i sprzety, kierowalismy sie potrzebami dzieci
i ich rodzicow oraz naszym wieloletnim
doswiadczeniem anestezjologicznym i hos-
picyjnym. Poczekalnia, gabinet lekarski
i obszerna sala zabiegowa utrzymane s^
w cieplych, pastelowych kolorach. W szczycie
sali znajduje sie duze okno, przez ktore rodzice
lub stazysci bedq mogli obserwowac przebieg
zabiegu, siedzac w wygodnych fotelach i pijac
herbate lub kawe. W przytulnej poczekalni
pielegniarka bedzie przygotowywala dziecko
do zabiegu poprzez zabawe, przeprowadzaj^c
wspolnie z nim uspienie i leczenie misia lub
lalki, a takze stosujqc znieczulaj^cy skor?
krem EMLA i w razie potrzeby leki obnizajace
lek. Techniki znieczulenia zostan^ tak opra-
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Aparat do znieczulania firmy Datex-Ohmeda

cowane, zeby dzieci mogly sie po zabiegu szyb-
ko budzic i tego samego dnia wrocic do domu,
bez ryzyka przedluzonego dzialania lekow
anestezjologicznych. Nie dotyczy to oczywis-
cie srodkow przeciwbolowych, ktore bedq
stosowane tak dlugo jak nalezy. Mamy takze
pokoje goscinne, w ktorych rodzice z dziec-
kiem moga^ po zabiegu zostac na noc i wrocic
do domu dopiero nastepnego dnia.

Naszym kolejnym marzeniem jest mozliwosc
zakladania w naszej sail zabiegowej gastro-
stomii tzw. metoda^ PEG. Zabieg ten polega na
wprowadzeniu specjalnej rurki do zoladka
przez naklucie sciany brzucha przy uzyciu
gastroskopu. Rurka sluzy do karmienia dzieci,
ktore z powodu choroby nie moga^ polykac, tzn.
nie potrafiajesc ani pic. Przez rurke podawane
sq rowniez leki. Jest to obecnie najlepsza
metoda zywienia wielu naszych pacjentow,
poniewaz karmienie przez sonde nie sprawdza

sie w warunkach domowych. Stosujemy ja^
od kilku lat, dzieki nieocenionej pomocy
dr Krzysztofa Boguckiego, chirurga dziecie-
cego oraz lekarzy gastrologow i anestezjolo-
gow z Centrum Zdrowia Dziecka. Niestety,
podobnie jak w przypadku zabiegow stomato-
logicznych, dostep do zalozenia w CZD gas-
trostomii metodq PEG, jest bardzo ograni-
czony. Obecnie kilkoro naszych podopiecznych
oczekuje na ten zabieg. Zeby spelnic nasze
marzenie, tzn. zakladac gastrostomie metoda^
PEG w naszej sali zabiegowej w hospicjum,
potrzebny jest zakup gastroskopow, niestety
bardzo drogich. Chcielibysmy rozpocz^c
zbieranie pieniedzy na ten eel.

Autoklaw fmny Mocom

Jestesmy takze bardzo dumni i szczesliwi z
grantu, jaki otrzymalismy od firmy farmaceu-
tycznej Janssen-Cilag (za posrednictwem
Johnson & Johnson Charity Aid Foundation)
na realizacje naszego projektu ,,Rozwoj opieki
paliatywnej nad dziecmi w Polsce". Rozmowe,
ktorq przeprowadzil dr Marek Karwacki
z Dyrektorem Janssen-Cilag w Polsce, zamie-
szczamy w tym numerze Informatora.
W nastepnych numerach bedziemy infor-
mowali o naszych dzialaniach na tym polu.

Czasem zastanawiam sie - co jest konieczne,
zeby spelnialy sie nasze marzenia? Mysle, ze
najwazniejsze jest to, zeby MIEC MARZENIA.
Reszta jest kwestia^ dobroczynnosci,
milosierdzia, uporu, profesjonalizmu i pracy.
A wiec, niech zyj^ marzenia!

Tomasz Dangel
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Wywiad z dr n. med. Zofi§ Rump
Dr n. med. Zofia Rump
kierownik Zakladu
Patologii Jamy Ustnej
Instytutu
,,Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka"

Dr Tomasz Dangel: Wielu ludziom, hospicjum
kojarzy sie z chorobq nowotworowa, bolem
i cierpieniem. W naszym Hospicjum mamy pod
opieka duza grupe dzieci z nieuleczalnymi
chorobami, innymi niz nowotworowe, ktore
przecietnemu czlowiekowi me kojarza si?
z bolem. Wiemy jednak, ze te dzieci rowniez cier-
piq, czesto z powodu bolu zebow.
Pani Doktor, od wielu lat zajmuje si? Pani lecze-
niem stomatologicznym dzieci. Sa wsrod nich
rowniez dzieci bardzo powaznie chore, np.
z wadami serca lub postepujacymi chorobami
metabolicznymi i neurologicznymi. Niektore
z tych ciezko chorych dzieci to pacjenci
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Prosz?
wyjasnic naszym Czytelnikom, na czym polega-
jq glowne problemy stomatologiczne u tych
chorych.
Dr Zofia Rump: 83 to na ogol bardzo powazne
problemy, ktore rzutuja^ na przebieg choroby pod-
stawowej i powoduja^ dodatkowe cierpienia
dziecka. Trafiaja^ one do nas w stanie katastrofal-
nego zaniedbania zdrowia jamy ustnej z powodu
nie leczonej powiklanej juz prochnicy, ropni,
posocznicy zebopochodnej, zapalen przyzebia
i owrzodzen blony sluzowej.

Przyczyn^ tego stanujest niedostepnosc leczenia
stomatologicznego i w tym momencie nie mam
na mysli barier architektonicznych. Nie popu-

laryzowane s^ programy promocji zdrowia jamy
ustnej, dostosowane merytorycznie do aspektow
choroby dziecka, ktore moglyby motywowac
rodzicow lub opiekunow do wczesnej profilaktyki
chorob jamy ustnej, jeszcze przed wystapieniem
widocznych ich objawow. Uwiklanie rodzicow
w trudy codziennej pielegnacji i leczenia tych
dzieci powoduje, ze do momentu wystapienia
klinicznie widocznych objawow lub doznan
subiektywnych, nie daza^ do kontaktu ze stoma-
tologiem. Boj^ si§ dodatkowego stresu i bolu na
fotelu dentystycznym. Korzystaj^ w stanach
naglacych jedynie z doraznej pomocy, a zabiegi te
wiazq si? wowczas ze stresem i bolem. Wreszcie
stomatolodzy, widzac objawy powaznego
przewleklego schorzenia ogolnego, nie podejmuj^
si? wykonania zabiegu bez zaplecza klinicznego.
Cz?sto nie jest to mozliwe bez znieczulenia ogol-
nego. Totez do rzadkosci nalezq przypadki stoma-
tologicznego przygotowania dzieci do
wprowadzenia leczenia operacyjnego, immuno-
supresyjnego i onkologicznego - chemioterapii
czy napromieniowania.

T.D.: Wiemy, ze leczenie stomatologiczne
u ciezko chorych dzieci, wymaga czesto
wspolpracy stomatologa z anestezjologiem. Na
czym ona polega? Jakie sa wskazania do zas-
tosowania znieczulenia ogolnego?
Z.R.: Leczenie to polega na jednorazowej sanacji
jamy ustnej z umozliwieniem dokladnego pre-
cyzyjnego wykonania zabiegu i wylaczeniem
stresu dziecka. Usuwanie zebow z prochnicy
powiklana wymaga podania oslony antybio-
tykowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si?
zakazenia z jamy ustnej. W przypadku jednora-
zowego zabiegu podaje si? antybiotyk tylko raz,
a nie wielokrotnie, tak jak w przypadku trady-
cyjnych wizyt. Niejednokrotnie stan jamy ustnej
warunkowalby przeprowadzenie leczenia w ciagu
kilkunastu a nawet kilkudziesi?ciu kolejnych
wizyt, zakladajac, ze wspolpraca z dzieckiem
bylaby mozliwa. Nie jest ona mozliwa u dzieci z
mozgowym porazeniem dzieci?cym z powodu
spastycznosci - niekontrolowanego zaciskania
z?bow i ruchow mimowolnych. Czasem zachodzi
koniecznosc specjalnego przygotowania hemato-
logicznego przed zabiegiem u dzieci z zaburzenia-
mi w tym zakresie i u dzieci z siniczymi wadami
serca.

Wskazaniem do leczenia w znieczuleniu
ogolnym jest przygotowanie do zabiegow kar-
diochirurgicznych. Zaniechanie tego moze
spowodowac niepowodzenie zabiegu z powodu ist-
nienia warunkow w sercu usposabiajacych do
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zebopochodnego zapalenia wsierdzia bakteriami
pochodzacymi z zebow z prochnica powiklan^ i z
przyzebia w stanie zapalnym.

Jednorazowe leczenie w znieczuleniu ogol-
nym powinno bye przeprowadzone u dzieci przy-
gotowanych do leczenia immunosupresyjnego
oraz onkologicznego - chemioterapii i radiote-
rapii. Leczenie onkologiczne, na ogol skuteczne
w leczeniu nowotworow, jest jednoczesnie agresy-
wne w stosunku do wlasnych tkanek organizmu.
Wystepuje zaostrzenie zmian patologicznych
w obrebie szczeki i zuchwy, czesto rozprze-
strzenione stad zakazenie ogolne, a takze utrud-
nione lub niemozliwe gojenie zmian i owrzodzen
blony sluzowej. Jest to przyczyn^ wielu
strasznych cierpien i powaznych, groznych
powiklan, wiaze sie takze z uposledzeniem
odzywiania. W opiece paliatywnej zapewnienie
tego rodzaju leczenia, nawet w drobnych stanach
naglacych, jest konieczne. Wspolpraca w leczeniu
stomatologicznym z anestezjologiem zapewnia
nie tylko komfort dziecku, ale przede wszystkim
bezpieczenstwo oraz dokladnosc wykonania
zabiegu i eliminacje bolu.

T.D.: W jakich warunkach powinno odbywac sie
leczenie stomatologiczne ciezko chorych d/ieci?
Czym rozni^ sie one od zapewnianych
w zwyklym gabinecie?
Z.R.: W warunkach bezwzglednie bezpiecznych
dla dziecka. W wielu przypadkach mozna je
wykonywac ambulatoryjnie w sali zabiegowej
dobrze wyposazonej w sprzet i aparature zape-
wniajac^ bezpieczne prowadzenie zabiegu oraz
zaopatrzenie w niezbedne do tego leki.
W przypadkach koniecznych nalezy zapewnic
mozliwosc transportu pacjenta do osrodka klini-
cznego.

T.D.: Jakie sa obecnie potrzeby leczenia stomato-
logicznego w znieczuleniu ogolnym u przewlekle
chorych dzieci na terenie Warszawy i wojewo-
dztwa mazowieckiego?
Z.R.: Potrzeby s^ niezliczone. Trudno w tej chwili
podac to w liczbach. Ale wiem, ze nawet nasz
Zaklad nie jest w stanie zabezpieczyc mozliwosci
takiego leczenia dzieciom aktualnie hospitali-
zowanym i wymagajacym tego. Z tego powodu
zabiegi sa odkladane i dzieci czekaja^ w kolejce,
co oczywiscie nie jest dla nich bezpieczne.

T.D.: Jak wyglada obecnie sytuacja w Warszawie,
jezeli chodzi o leczenie stomatologiczne ciezko
chorych dzieci z mozliwoscia zastosowania
znieczulenia ogolnego? He placowek zapewnia
takie swiadczenia? W jakim stopniu udaje sie

zabezpieczyc potrzeby w tym zakresie?
Z.R.: Sytuacja wyglada zle, bo wprawdzie s^
placowki, ktore wykonuj^ te zabiegi, ale nie
u dzieci malych i nie u dzieci obciazonych ciezk^,
przewlekl^ chorobq. W nielicznych szpitalach
dzieciecych zabiegi te wykonywane s^ sporadycz-
nie, w razie wlasnych pilnych potrzeb. Zatem
stopien zabezpieczenia jest bardzo maly, a na
pewno dotychczas zaden dla dzieci w domowej
opiece paliatywnej.

T.D.: Czy Pani zdaniem Kasy Chorych dostrzega-
J3 potrzeby najbardziej chorych dzieci w zakre-
sie specjalistycznego leczenia stomatolog-
icznego? Czy liczba wykupionych przez Kasy
Chorych swiadczen jest wystarczajaca? W jakim
stopniu srodki finansowe Kas Chorych
umozliwiajq wlasciwq opieke stomatologicznq
tej szczegolnej grupie pacjentow?
Z.R.: Kasy Chorych oferuj^ refundacj§ uslug
stomatologicznych w bardzo ograniczonym stan-
dardowym zakresie, nie dostosowanym do
potrzeb tej grupy dzieci. Nie uznaja^ koniecznosci
wykonywania leczenia w warunkach znieczule-
nia ogolnego. Nie dostrzegaj^ tego problemu
u dzieci przewlekle chorych. Liczba indywidual-
nie z trudnosciq wynegocjowanych swiadczen
jest niewystarczaj^ca. W stosunku do dzieci
przewlekle chorych Kasy Chorych nie zabez-
pieczajq srodkow finansowych na ten rodzaj
leczenia. W naszym Zakladzie w wiekszosci przy-
padkow koszt leczenia stomatologicznego obciaza
klinike, w ktorej dziecko jest hospitalizowane,
a tu tez srodki finansowe sa^ skromne.

T.D.: Jak ocenia Pani inicjatywe Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci, majaca na celu stworzenie
poradni stomatologiczne] dla dzieci wymagaja-
cych szczegolnej opieki z uwagi na ich powazne
i nieuleczalne schorzenia podstawowe?
Z.R.: Jest to wspaniala inicjatywa stwarzajqca
mozliwosci pozbycia sie niepotrzebnych
bolesnych powiklan choroby podstawowej u tych
dzieci. Bedzie to unikalna, jedyna placowka
i sadz^, ze w niedalekiej przyszlosci inicjatywa
zostanie podchwycona przez lokalne hospicja,
aby wszystkim dzieciom w opiece paliatywnej
zapewnic komfort zycia bez dodatkowych cier-
pien, pod opiekq znanych sobie lekarzy.

T.D.: Na zakoficzenie pragniemy bardzo
serdecznie podziekowac Pani Doktor i calemu
Zespolowi Zakladu Patologii Jamy Ustnej
Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" za
dotychczasowa^ opieke i leczenie naszych chorych.
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Zarz^d Miasta

it

ZARZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Wydzial Promocji Zdrowia i Pomocy Spolecznej
ul. Miodowa 6/8, 00-251 Warszawa, tel./fax 828-86-25,
e-mail: wzpizs@poczta.onet.pl
Biuro Zarzadu Miasta Stolecznego Warszawy od
szeregu lat wspolpracuje z Warszawskim Hospic-
jum dla Dzieci. Miasto docenia i wspiera finan-
sowo dzialalnosc tego Stowarzyszenia.
Ze srodkow budzetu Miasta dofinansowany jest
program opieki paliatywnej i prowadzenie

dziaMnosci socjalnej w srodowiskach nieule-
czalnie chorych dzieci oraz wsrod rodzin b§da^
cych w zalobie.
Ponadto Hospicjum, ze srodkow pochodzacych
z budzetu Miasta, zakupilo cze-sc wyposazenia
placowki w niezbedny sprzet medyczny. W 1998 r.
Miasto dofinansowalo (kwota^ wysokosci 100 tys.
zl.) wykonania prac remontowych nowej siedziby
Hospicjum. W 1999 r. ze srodkow budzetu Miasta
(wysokosci 50 tys. zl.) dofinansowane zostalo
wyposazenie gabinetu stomatologiczno-chirur-
gicznego dla pacjentow Hospicjum.
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jest jedna^
z niewielu z organizacji w Polsce, ktore w tak pro-
fesjonalny i humanitarny sposob niosa^ pomoc
dzieciom i ich rodzinom w terminalnym okresie
choroby. Otwarcie poradni stomatologicznej dla
dzieci objetych opieka^ Hospicjum jest kolejnym
dowodem dbalosci o dobro malego pacjenta.
Z tej okazji zyczymy Zarz^dowi i Radzie
Nadzorczej oraz wszystkim pracownikom
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci satysfakcji
z pracy oraz dalszych sukcesow zawodowych
i w zyciu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Halina Czerniowska

Dyrektor Wydzialu Promocji Zdrowia i Pomocy
Spolecznej***

Srodki wysokosci 50.000 zl. przekazane przez
Zarzad Miasta Stolecznego Warszawy zostaly
wykorzystane na zakup wyposazenia (RTG,
radiowizjografia oraz autoklaw) poradni stoma-
tologicznej Warszawskiego Hospicjum dla
Dzieci.

iesi^cznik Sukces

Joanna Stolarska
Prezes Rady
Nadzorczej „Sukces"
inter-media sp z o.o.

Wydawnictwo ,,Inter-Media" rozpocze^o dziala-
Inosc 1 lutego 1990 roku. W maju tego samego
roku ukazal sie miesiecznik ,,Sukces". Byl to pier-
wszy polski periodyk wydany nowoczesna^ tech-
nika drukarsk^, na eleganckim kredowym
papierze. Kolorowe pismo poswiecone ludziom
biznesu, kultury, polityki i sportu, zgodnie ze
swoim tytulem odnioslo duzy sukces na polskim
rynku wydawniczym. Pierwszy numer, ktory
mial objetosc zaledwie 32 stron i ukazal sie
w nakladzie 70 tysiecy egzemplarzy, wykupiony
zostal przez czytelnikow niemal do ostatniego
egzemplarza. Gwaltownie zaczaj wiec rosnqc
naklad ,,Sukcesu", powiekszala sie jego objetosc.
Dzis miesiecznik drukowany jest w 250 tysiacach
egzemplarzy, ma okolo miliona czytelnikow i 132
strony objetosci.
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Hotel Marriott
Przy Wydawnictwie ,,Inter-Media" powstala
takze agencja reklamowa, prowadzaca kampanie
wielu znanych firm.
Dzis Wydawnictwo ,,Inter-Media", firma o wielo-
milionowym obrocie, zatrudnia 30 osob na etacie,
a takze kilkudziesiecioosobowe grono stalych
wspolpracownikow. Sq wsrod nich najwybitniejsi
polscy dziennikarze.
Miesiecznik ,,Sukces" organizuje rozmaite
prestizowe imprezy. Najglosniejszq jest Charyta-
tywny Bal SUKCESU i przyznawanie nagrody
,,Sukces Roku". Dotychczas nagrode otrzymalo
kilkunastu artystow, lekarzy, biznesmenow
i sportowcow za najwieksze osi^gniecia. Kolejnq
specjalnosci^ wydawnictwa jest Plebiscyt AUTO
ROKU.
,,Bal Sukcesu" to duzej rangi wydarzenie kultu-
ralne Warszawy, z wieloletni^ juz tradycj^, orga-
nizowane corocznie przez nasz^ redakcje
w Hotelu ,,Victoria". Jest to z pewnosci^ najlep-
szy karnawalowy bal w Warszawie, a dluga lista
oczekujacych na bilety gosci jest tego najlepszym
potwierdzeniem.
Wsrod naszych gosci jest wielu znanych
i cenionych przedstawicieli swiata polityki, kul-
tury i sztuki, biznesu i sportu. Goscmi naszego
balu by! Prezydent Aleksander Kwasniewski
i wielu przedstawicieli Rzadu RP.
Imprezie towarzyszy wielkie zainteresowanie
mediow, a szczegolne emocje budzi wreczana
o pohiocy prestizowa nagroda Byka Sukcesu.
"Sukces Roku" to nagroda honorujaca naj-
wieksze, najbardziej spektakularne osiqgniecia,
przyznawana tym, ktorzy dokonali w danej
dziedzinie rzeczy niezwyklej.
Laureatami nagrody „ Sukces Roku" byli
m.in. Jolanta Kwasniewska, Hanna Gronkiewicz-
Waltz, Wieslaw Rozlucki, Andrzej Woycie-
chowski, Marek Kamiriski, Jerzy Stuhr, Jerzy
Hoffman, Boguslaw Woloszanski, Leszek Balce-
rowicz i Lew Rywin.
Bal ma charakter charytatywny, a calkowity
dochod przeznaczamy na chore i potrzebujace
pomocy dzieci. Dotychczas celem naszych akcji
byla pomoc dla:
1991-1994 Kliniki Pediatrii w Dziekanowie
1995 Domu Malego Dziecka im. Bodouina
1996 Domu Dziecka w Poznaniu
1997 Kliniki Pediatrii w Dziekanowie
1998 Panstwowego Dom Dziecka

w K^dzierzynie-Kozlu
1999 Specjalnego Osrodka

Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie
2000 Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci

Dochod z balu charytatywnego miesi^cznika
,,Sukces" wysokosci 50.000 zl. zostal przeznac-
zony na zakup unitu stomatologicznego.

od lewej: dr Artur Januszaniec Prezes WHdD, pan J. Richard Lyon
Dyrektor Generalny Hotelu Marriott, pan Philip Papadopoulos
Dyrektor d/s Marketingu Hotelu Marriott, oraz pan Ireneusz Kalisiak
v-ce Prezes WHdD, podczas prezentacji aparatu do znieczulania.

Z okazji 10-tej rocznicy rozpoczecia dzialalnosci
Hotelu Marriott w Warszawie, zarzad Hotelu zor-
ganizowal w pazdzierniku 1999 r. bal charytaty-
wny. Dochod z imprezy - w wysokosci 143.000
zlotych w calosci przekazano na zakup aparatu
do znieczulania dla pacjentow Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci.
,,Chcielismy w szczegolny sposob uczcic
dziesieciolecie dzialalnosci Hotelu Marriott
w Polsce. Cieszymy sie, ze moglismy pomoc
dzieciom z Warszawskiego Hospicjum" - mowi
Richard Lyon, Dyrektor Generalny Hotelu
Marriott w Warszawie.

***

Marriott International, Inc. - jest wiodacq firing
hotelow^ na swiecie. Zalozona przez J. Willarda
Marriotta w 1927 roku, ma obecnie ponad 1.800
hoteli w 53 krajach na catym swiecie i zatrudnia
133.000 pracownikow. W Polsce dziala od 1989
roku. Firma prowadzi i dzierzawi najbardziej
zroznicowany portfel marek hotelowych na
swiecie, oferujac podroznym ponad 325.000 pokoi
i willi letniskowych. W marcu 1998 roku Marriott
stal sie spolkq publiczn^ prowadz^c^ dzialalnosc
hotelow^, osrodki dla emerytow oraz uslugi dys-
trybucyjne. Naczelnym celem firmy jest swia-
dczenie uslug wyjqtkowej jakosci i zapewnienie
mozliwosci rozwoju swoim wspolpracownikom.

Warszawskie Hospicjum dla Dziecihr
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Krystian Zimerman

Fot.: Daniel Klimozak,
Agencja Gazeta Urodzil sie w Zabrzu. Pochodzac z rodziny

o bogatych tradycjach muzycznych obcowal
z muzyka^ na co dzieri w sposob najbardziej
bliski, zywy i naturalny. Prawie kazdego dnia
w jego domu spotykali sie muzycy by grac
m.in. muzyke kameraln^, co dalo impuls dla
bardzo wczesnego otwarcia sie na muzyke.
Sprawq zupelnie oczywistq stalo sie, ze pier-
wsze kroki stawial pod okiem ojca.

W siodmym roku zycia rozpocz^l systema-
tycznq wspolprac§ z, wowczas adiunktem,
Andrzejem Jasinskim, ktora po czternastu
latach zostala uwienczona dyplomem
Akademii Muzycznej w Katowicach. Nie
oznaczalo to zaklocema procesu dalszej nauki.
Krystian Zimerman zawsze uwazal, ze dzien
w ktorym niczego sie nie nauczyl jest dniem
straconym. Bliski stosunek z prof. Jasinskim
przerodzil sie w trwajac^ do dzis przyjazn.

Pomimo nie posiadania afekcji do
konkursow, naturalna droga muzycznego roz-
woju prowadzila przez udzial w kilku, maj^-

cych swq renome konkursach muzyki
rosyjskiej, muzyki polskiej, w konkursach
monograficznych Prokofiewa czy Beethovena.
Na koncu by! Konkurs Chopinowski w roku
1975 i nagroda, ktora stala sie przepustk^ do
wszystkich sal koncertowych.

Po 25 latach Krystian Zimerman osiagnal
to, co dla artysty ma szczegoln^ wartosc.
Stworzyl swa wlasna^ publicznosc. Znajome
twarze rozpoznaje wszedzie tarn, gdzie wioda
trasy jego koncertow: w muzycznych centrach
Europy, Ameryki, Azji. Od dziesieciu sezonow,
gdy rozpoczal podrozowanie z wlasnym
fortepianem, zdazyl juz przyzwyczaic
publicznosc i organizatorow do swego
niezwyklego i tylko pozornie klopotliwego
ekwipunku. Dzieki zainteresowaniom tech-
niczno-konstrukcyjnym dopracowal sie kilku
wlasnych wynalazkow pozwalaj^cych bez
wiekszego ryzyka i przy stosunkowo
niewielkim nakladzie sil wozic z soba^ swoj
instrument, tak jak to czynia^ muzycy wszyst-
kich innych specjalnosci. Pewnosc wlasnego,
dobrze znanego instrumentu poparta wiedzq
z zakresu budowy fortepianow, zdobyt^
jeszcze w Katowicach oraz podczas ciaglej
wspolpracy z firm^ Steinway w Hamburgu,
eliminuje, a przynajmniej zmniejsza do mini-
mum to wszystko, co mogloby utrudniac peln^
koncentracje na sprawach czysto muzycznych.

Stosunkowo wczesna stycznosc z glowny-
mi nurtami muzyki europejskiej (niemieckiej,
rosyjskiej, francuskiej) pozwolila uniknac
pozostania ,,specjalistq od Chopina".
Natomiast wrecz wyzwolila ambicje, co mozna
zaobserwowac w ostatnich dziesieciu latach,
wykonywania muzyki francuskiej wlasnie
w Paryzu; Beethovena, Mozarta i Schuberta
we Wiedniu; Brahmsa w Hamburgu, a np.
muzyki amerykanskiej w Nowym Jorku i to
pod batuta^ kompozytora - Leonarda
Bernsteina. ,,Gdybym byl aktorem - argumen-
tuje - pracowalbym nad tym, by Szekspira grac
w Londynie, a Czechowa w Rosji"...Podobnie
odczytuje przeslanie zaszczytnej dedykacji

llWarszawskie Hospicjum dla Dzieci
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mistrza Witolda Lutoslawskiego. Jego Koncert
fortepianowy napisany dla Krystiana
Zimermana, zrozumiale samo przez sie, musial
zostac wykonany w Warszawie na Festiwalu
Muzyki Wspolczesnej "Warszawska Jesien"
pod dyrekcja^ kompozytora.

Podczas wszystkich dotychczasowych
recital! nowojorskich, jesli nie w programie
glownym to na bis, zawsze gral jakis utwor
polski. Przez kilka kolejnych sezonow, w muzy-
cznych centrach trzech kontynentow wykony-
wal muzyke Karola Szymanowskiego.
Za najwieksze swe szczescie uwaza spotkania
z wybitnymi muzykami - kameralistami i dyry-
gentami. Wielokrotnie wspolpracowal z Kaja^
Danczowska^ Kyung - Wha Chung, Gidonem
Kremerem; z plejada^ okoto czterdziestu innych
jeszcze znakomitosci swiata muzycznego, jak
np. Yehudi Menuhin.

Fortepian, jak sie okazuje, nie by! jedynq
jego muzyczn^ milosciq. Zawsze pasjonowal
sie gra^ na organach, ktora w innym jeszcze, bo
w wymiarze horyzontalnym pozwala ogarniac
i ksztaltowac muzycznq forme. Z kolei
rzemioslo dyrygenckie mogl poznawac i zgle-
biac dzieki wspolpracy z najwiekszymi dyry-
gentami: Leonardem Bernsteinem, Herbertem
von Karajanem, Seiji Ozawa., Riccardo Mutim,
Lorinem Maazelem, Andre Previnem, Pierre
Boulezem, Zubinem Merita^ Bernardem
Haitinkiem, Stanislawem Skrowaczewskim,
Simonem Rattle i wielu innymi. W kilku przy-
padkach (Bernstein, Karajan, Kondrashin)
byla to wspolpraca szczegolnie bliska, poparta
wieziq przyjazni. Z Leonardem Bernsteinem
trwala ona trzynascie lat, a Krystian
Zimerman byl ostatnim, przez pewien czas
jedynym, pianist^ wystepuj^cym pod jego
batuta., czy to podczas nagran plytowych, czy
na koncertach w wielu krajach Europy i USA.
Mozliwosc czestego i bliskiego obcowania
z osobowosci^, ktora w swiecie dzwiekow
poruszala sie doprawdy Jak ryba w wodzie",
mogla ci^gle tylko wzbogacac. Krystian
Zimerman mial to wielkie szczescie, ze mogl

spotkac i blizej poznac mistrzow starszej gene-
racji: Claudia Arrau'a, Arturo Benedetti-
Michelangelego, Artura Rubinsteina,
Swiatoslawa Richtera, co wywarlo ogromny
wplyw na jego muzyczny rozwoj.

Obecnie, z zonq i dwojgiem dzieci
zamieszkuje w Szwajcarii, gdzie spedzil
wieksz^ czesc swego dotychczasowego zycia,
dzielqc czas miedzy zycie rodzinne,
dzialalnosc koncertow^, kameralistyke i od
ostatnich kilku lat prace pedagogicznq
w Akademii Muzycznej w Bazylei. Stara si§
ograniczyc liczbe koncertow do nie wiecej niz
piecdziesieciu w ci^gu jednego sezonu.
Do swego muzycznego zawodu podchodzi
w sposob kompleksowy. Prowadzi wlasny
management. Zajmuje si§ badaniem akustyki
m.in. sal koncertowych, najnowszymi tech-
nikami zapisu dzwieku oraz konstrukcjq
instrumentu. Studiuje psychologic i infor-
matyke. W podobny, calosciowy sposob trak-
tuje nagrania fonograficzne, chcqc miec
wplyw na kazdy kolejny etap ich powstawa-
nia. Wspolpracuj^c od 24 lat z firmq Deutsche
Grammophon, nagral 22 albumy plytowe, za
ktore wielokrotnie otrzymywal prestizowe
nagrody.

Powyzszy tekst uzyskalismy dzieki uprzej-
mosci Pana Jana Popisa, Dyrektora ds.
Mediow Polskiej Orkiestry Festiwalowej
Krystiana Zimermana w dniu 27.04.2000.

W roku 1999 Krystian Zimerman zostal lau-
reatem Nagrody Roku Chopinowskiego,
przyznanej przez Fundacje Kultury Polskiej
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Otrzymanq kwote 40. 000 zl. w
calosci przekazal Warszawskiemu Hospicjum
dla Dzieci.

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
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Ceniony partner polskiej medycyny

Dr n. med.
Wlodzimierz Kubiak
Dyrektor Generalny
Janssen-Cilag

Rozmowa z dr n. med.
Wlodzimierzem Kubia-
kiem, dyrektorem gener-
alnym firmy farmaceu-
tycznej Janssen-Cilag

Dr Marek Karwacki -
Janssen-Cilag od lat zaj-
muje swiatowq pozycj?
w rankingu kreatywno-
sci firm farmaceuty-
cznych. Na czym ta krea-
tywnosc polega?

Dr Wtodzimierz Kubiak -
Mierzyc jq mozna np. sto-
sunkiem liczby nowo
odkrytych substancji do
liczby substancji wpro-
wadzonych do lecznic-
twa.

M.K. - Nic dziwnego, ze
zostaliscie uznani za
firme kreatywna, skoro
az piec substancji opra-
cowanych w waszych
laboratoriach znalazlo
sie na opracowanej przez

WHO liscie lekow podstawowych. O ile wiem,
jestescie jedyna firma, ktora osiagnela taki
wynik. Dzieki jakim lekom?

W.K. - Zajrnujemy si§ wieloma dzialami medy-
cyny. Na calym swiecie, a konkretnie w 175 kra-
jach, uzywanych jest okolo 90 preparatow naszej
produkcji. W Polsce jestesmy zdecydowanym lid-
erem w psychiatrii, a takze na rynku lekow
ginekologicznych czy dermatologicznych. Mamy
bardzo mocna^ pozycje w gastroenterologii
(wspomn? tu, ze nasz lek przeciwbiegunkowy
Imodium jest na obowiazkowym wyposazeniu
apteczek astronautow), alergologii i aneste-
zjologii. Aktualnie wkroczylismy tez do neu-
rologii z nowym lekiem przeciwpadaczkowym
oraz do onkologii z preparatem w formie plastra
zwalczajacym silny bol. Tradycyjnie jestesmy
partnerem dla lekarzy nefrologow dzieki ludzkiej
rekombinowanej erytropoetynie, jednemu z pier-
wszych lekow biotechnologicznych wprowad-
zonych do lecznictwa. Naszym preparatem jest
takze dobrze znany, dostepny bez recepty, szam-
pon przeciwlupiezowy Nizoral.

M.K. - Jak to mozliwe, ze jedna firma wprowa-
dzila tak wiele dobrych srodkow?

W.K. - Jestesmy ogromnym, swiatowym kon-
cernem farmaceutycznym dzialaj^cym w ra-
mach najwiekszego na swiecie koncernu medy-

cznego, jakim jest Johnson & Johnson.
Zatrudniamy ponad 16 tys. osob, z czego 2,5 tys. to
naukowcy pracujqcy w naszych centrach badaw-
czych m.in. w USA, Belgii, Francji i Japonii.
Nasza dzialalnosc naukowa jest doceniana przez
srodowisko lekarskie, skoro mi§dzynarodowe
organizacje medyczne zwracajq sig do nas
z prosb^ o patronat nad europejskimi programa-
mi badawczymi, organizujemy i sponsorujemy
wyklady, sympozja, konferencje i warsztaty dla
lekarzy. Patronujemy m.in. zamicjowanym przez
Europejskie Towarzystwo Dermatologiczne pro-
gramom Achilles i Hermes, umozliwiajqcym
rozpoznanie grzybicy. Przy wspolpracy z Polskim
Towarzystwem Gastroenterologicznym prowadz-
imy state szkolenia dla lekarzy tej specjalnosci
w ramach tzw. szkoly motoryki, a nasza
ogolnopolska, bezplatna akcja profilaktyczna
pozwala na wczesne wykrywanie chorob prze-
wodu pokarmowego. Razem z Polskim
Towarzystwem Psychiatrycznym zainicjowa-
lismy takze program informacyjny, edukacyjny
i poznawczy Futurum, ktory m.in. upowszechnia
wiadomosci na temat nowoczesnych zasad
postepowania w leczeniu schizofrenii, diagnosty-
ki zaburzefi poznawczych w schizofrenii, pomaga
cierpiacym na t§ chorobg w publikowaniu ich
tworczosci poetyckiej, wystawianiu prac plastycz-
nych, wydawaniu albumow malarstwa itp.

M.K. - Ale te wszystkie dzialania nie sa przeciez
bezinteresowne. Firmom farmaceutycznym
zalezy na dobrej wspolpracy z lekarzami, bo to
oni decyduj^ jakie leki zaordynowac pacjentom.

W.K. - Nasza dzialalnosc, jak zresztq kazdej firmy,
musi przynosic zyski. Bez tego nie moglibysmy
prowadzic prac badawczych, bez ktorych nie ma
co marzyc o wynalezieniu nowych preparatow, a
co z tym zwiazane - postepie w medycynie.
Janssen-Cilag jest potentatem na rynku medy-
cznym chocby dlatego, ze w ubieglym roku
sprzedalismy na calym swiecie leki za 8,6 miliar-
da dolarow. Nie osi^gnelibysmy tego bez srodkow
na badania i rozwoj. I tu kolo si§ zamyka. Tak
naprawdg produkcja gotowych lekow jest ostat-
nim i najprostszym etapem tej pracy. Nim lek
zostanie ostatecznie wprowadzony na rynek,
musi przejsc skomplikowany, zmudny i niezwyk-
le kosztowny proces badafi przedklinicznych
i klinicznych.

M.K. - Ile przykladowo kosztuje wprowadzenie
jednego leku?

W.K. - Koszty zwiazane z odkryciem, prze-
badaniem i wprowadzeniem nowego preparatu do
lecznictwa wynosza^ okolo 500 mln dolarow. Sa to
ogromne naklady, na ktore stac obecnie tylko
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najwieksze koncerny. Budzety niewielu paristw
na swiecie bylyby w stanie im sprostac. To
wlasnie dzieki firmom farmaceutycznym odbywa
sie postep w terapii wiekszosci chorob. Trzeba
miec te pieniadze, by moc tworzyc preparaty,
ktore przynoszq ulge, lagodza^ cierpienie setek
milionow ludzi, przywracajq im wiare w sens
zycia.

M.K. - Czy tak wlasnie powstawal Durogesic, lek
z Panstwa oferty najbardziej interesujacy
naszych malych pacjentow?

W.K. - Dokladnie tak. A efekt przeszedl nawet
nasze oczekiwania. Durogesic - preparat przeciw-
bolowy w postaci przezroczystego, czterowarst-
wowego plastra - stal sie prawdziwym przetomem
w leczeniu bolu nowotworowego. Gwarantuje on
trzy doby zycia bez bolu, trzy doby wypoczynku,
skupienia sil psychicznych i motywacji do zycia.
To czas na spokojny sen, nie przerywany co
cztery godziny podawaniem morfiny, na dlugi
spacer, prac? tworczq.

M.K. - Pomagacie Pahstwo polskiej medycynie
i pacjentom nie tylko tworzac nowoczesne leki.
Jestescie tez bardzo zaangazowani w dzialalnosc
charytatywnq.

W.K. - Zalezy nam na tym, by dofinansowane
w ten sposob osrodki medyczne mogly lepiej
pomagac pacjentom. W tym celu przekazalismy
m.in. dwie noworodkowe karetki pogotowia
Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie oraz
Instytutowi Poloznictwa i Ginekologii w Pozna-
niu. Ponad to przekazalismy znaczne srodki
pieniezne w wysokosci kilkuset tysiecy dolarow
Klinice Opieki Paliatywnej w Poznaniu oraz
Klinice i Katedrze Psychiatrii Akademii
Medycznej w Poznaniu.

M.K. - Nie wspomnial Pan o tegorocznych darach
dla hospicjow, a przypomne, ze sq to: darowizna
pieniezna w wysokosci 50 tys. dolarow dla
Hospicjum dla Dzieci w Warszawie oraz
przekazanie hospicjom w calej Polsce matera-
cow przeciwodlezynowych wartosci przeszlo 100
tys. dolarow. Przekazujecie takze pomoc powo-
dzianom czy uchodzcom, chocby tym
z Kosowa. Po co to wlasciwie wszystko robicie?
Przeciez i tak jestescie znantj firma?

W.K. - Widzi Pan, roznimy sie chyba w pojmowa-
niu powinnosci koncernu medycznego. Czasy
dziewietnastowiecznego kapitalizmu, dla ktorego
najwazniejszy by! zysk, juz dawno, na szczescie,
minely. Filozofia naszej firmy opiera sie na idei,
ktora jest swoistym kodeksem etycznym, obo-
wiajzujacym wszystkich pracownikow koncernu
Johnson & Johnson. My myslimy przede wszys-

tkim kategoriami ludzkimi. Nasza firma to
zespol ludzi, ktorzy wspolnie pragn^ stworzyc
cos dla dobra spoleczehstwa przez dzialania na
polu medycznym. A dobro medycyny to nie
innego jak dobro Pana, moje, naszych
najblizszych, poniewaz kazdy z nas moze -
odpukac - zachorowac i potrzebowac
skutecznego leku. Nie chcemy izolowac sie, chce-
my wspolpracowac z tymi, ktorzy maja^ doswiad-
czenie, wiedze i tez s^ gotowi podzielic sie ni^.
Dlatego nawi^zujemy kontakty z osrodkami
medycznymi. A ze czasami wspieramy je finan-
sowo? No coz, skoro mozemy i skoro sluzy to nie
tylko im i nam, lecz takze pacjentom, to czemu
tego nie robic.

M.K. - Dlaczego m.in. wybor pad! na Warsza-
wskie Hospicjum dla Dzieci?

W.K. - Wybor zawsze jest trudny. Staramy si§
dostrzegac te instytucje, ktore posiadajq nie
tylko konkretne potrzeby, ale wiedzq jak te
potrzeby zaspokajac, maja^ takie programy wyko-
rzystania pieniedzy, by przyniosly pozytek
calemu spoleczehstwu.

M.K. - Bedqc z wyksztalcenia lekarzem przez
kilka lat pracowal Pan w poznanskim hos-
picjum pod kierunkiem prof. Jacka Luczaka.
Jaki wplyw majq zdobyte tarn doswiadczenia na
Panskie decyzje o wspieraniu inicjatyw dotyczq-
cych losow malych pacjentow?

W.K. - Wspolpraca z prof. Jackiem Luczakiem,
wielkim lekarzem, pedagogiem i, co rownie
wazne, przyjacielem pacjentow nauczyla mnie
przede wszystkim wielkiej pokory wobec cierpie-
nia, przemijania. Smierc jest zawsze tragedi^,
smierc malego dziecka jest szczegolnie okrutna.
Dlatego tak wazne jest zapewnienie cierpiacym
dzieciom warunkow do godnego odchodzenia
z tego swiata. Praca w hospicjum uzmyslowila
mi takze, jak wiele jest luk w finansowaniu
sluzby zdrowia, ze s^ miejsca gdzie pieni^dze sa
szczegolnie potrzebne. Mam nadzieje, ze decydu-
j^c sie na pomoc w finansowaniu opieki paliaty-
wnej nie tylko pomagam szczegolnie potrzebujq-
cym, ale w jakis sposob dziekuje prof. Luczakowi
za to co robi dla swoich pacjentow.

M.K. - Dziekuje za rozmowe.
***

Firma farmaceutyczna Janssen-Cilag (div.
Johnson & Johnson) przyznala Warszawskiemu
Hospicjum dla Dzieci grant w wysokosci 50.000
USD na rozwoj opieki paliatywnej nad dziecmi
w Polsce.
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PTK Centertel
Firma PTK Centertel jest
stalym Czlonkiem Wspiera-
jacym Warszawskiego Hospic-
jum dla Dzieci. Pomoc jakq
otrzymujemy co roku dobit-
nie swiadczy o otwartosci
sere i wrazliwosci na proble-
my doty kaj ace dzieci cier-
piace z powodu nieuleczal-
nych chorob, jakie cechuja^
Zarzad i Dyrekcje oraz wszy-
stkich pracownikow PTK
Centertel. Uzyczane bezplat-
nie telefony zapewniajq
lacznosc naszym pracown-
ikom. Ponadto co roku otrzy-
mujemy wsparcie finansowe
w znaczacych kwotach, przez-
naczanych na biezaca dziala-
Inosc lecznicza.

Pan Marek Jozefiak,
Dyrektor Generalny
PTK Centertel W roku 2000 Firma PTK Centrtel przyznala nam

6 telefonow sieci IDEA GSM900/1800 MHz do
bezplatnego uzytku oraz dofinansowala zakup
lekow i materialow medycznych koniecznych do
prowadzenia dzialalnosci nowo otwieranej porad-
ni stomatologicznej w kocie 60.000 zl.

Pragniemy podziekowac Zarzadom fir

AMADAR sp. z o.o.

oraz

PROMED S.A.
ktore sq polskimi partnerami Datex-Ohmeda
(aparat do znieczulania) i Planmeca (unit stoma-
tologiczny), za udzielenie znacznych rabatow
przy zakupie sprzetu do poradni stomatolog-
icznej oraz pomoc w montazu i uruchomieniu
tych urzqdzen.

Druk i opraw?
nieodplatnie wykonala
tel. (0-22) 752 28 23

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

tel.: (022)6781611
tel.: (022)6781711
fax.: (0 22) 678 99 32

e-mail: publicrelation@hospicjum.waw.pl
http://www.hospicjum.waw.pl

Konta bankowe:
Pekao S.A. VI/0 Warszawa
nr 12401082-65000397-2700-401112-001

PBKIX O/W-wa
nr 11101040-537506-2700-1-74

Dewizowe:
Pekao S.A. VI/O Warszawa
nr 12401082-65000397-2700-457872-001
ul. Tuzycka 7
03 - 683 Warszawa
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