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INFORMATOR „MAŁY KSIĄŻĘ”

	 ZOBACZCIE	NAS	

WIP	 STUDIO www.wip-studio.pl, studio fotograficzne WOJCIE-
CHA	KORNETA i PIOTRA	PAKUŁY wykonało bezpłatnie sesję zdjęcio-
wą, której efekty możecie podziwiać w naszych informatorach oraz  
na naszej witrynie internetowej WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL. Dzięki 
nim możecie zobaczyć, jak realizujemy naszą misję.

	 PRZYJEMNE	Z POŻYTECZNYM	

EWA	PONIATOWSKA, uczennica Liceum Paderwskiego w Lublinie, 
w ramach realizacji międzynarodowego projektu MYP, stworzyła 
blog modowy – HTTP://DON-TGO.BLOGSPOT.COM. Dochód ze sprzeda-
ży zaprojektowanych i wykonanych przez nią ubrań przeznaczyła  
na rzecz naszych Podopiecznych. Dziękujemy i gratulujemy pomysłu!

	 WSPARCIE	MARKETINGOWE	

Dzięki naszym wiernym Przyjaciołom możemy docierać  
do Was z informacjami o pomocy i możliwościach wsparcia. Ofiaro-
wują nam swój, talent, wiedzę, czas i materiały. Ich wsparcie jest dla 
nas bezcenne. AGENCJA	REKLAMOWA	MAIK WWW.MAIK.PL  – przekaza-
ła nam powierzchnie billboardów, ARBO WWW.ARBOINTERACTIVE.PL 
– kampanie internetową. ENZO WWW.ENZO.PL	– czuwa nad naszym 
www i innymi działaniami w Internecie, GRAFFITI	FILMS	WWW.GRAF-
FITIFILM.PL – przygotowało spot reklamowy. INSTYTUT	MONITOROWA-
NIA	 MEDIÓW WWW.INSTYTUT.COM.PL – opracowuje monitoring me-
diów. MAGIC	WWW.MAGIC.LUBLIN.PL – przygotował nasze kalendarze. 
MEDIA	COM WWW.MCW.COM.PL – zapewnia nam obecność w mediach. 
MINT	MEDIA WWW.MINTMEDIA.PL – rozkręcają nasz profil na fb. AGEN-
CJA	REKLAMOWA	VENA	ART  WWW.VENA.LUBLIN.PL	 – przygotowała re-
witalizację kampanii reklamowej. Serdecznie dziękujemy!

	 POMOC	STRAŻAKÓW	W ZAKRĘCONEJ	AKCJI	

W zakręconej akcji udział brali strażacy zawodowi z Jednostek 
Ratowniczo – Gaśniczych w Lublinie, (będący po służbie – jako 
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Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia obejmuje swoich Podopiecznych bezpłat-
ną, całodobową opieką medyczną w ich domach. 
To nasze podstawowe zadanie, jednak równie 
ważna jest pomoc duchowa i socjalna. To wszyst-
ko jest możliwe dzięki wsparciu darczyńców, 
darowiznom finansowym i przekazom 1% po-
datku. Jednak włączyć w nasze dzieło może się 
każdy, kto ma dobrą wolę. Zobaczcie jak wiele 
jest sposobów aby pomagać przewlekle i termi-
nalnie chorym dzieciom, aby mogły jak najlepiej 
wykorzystać czas, który im pozostał.

Ustawa o działalności leczniczej z zeszłego roku posta-
wiła wszystkie podmioty, także mające status orga-
nizacji pożytku publicznego, które świadczą opiekę 
medyczną, w dramatycznej sytuacji. Z jednej strony, 

mając statut OPP, nie mogą prowadzić – jako zasadniczej – dzia-
łalności gospodarczej; z drugiej strony ustawa o działalności 
leczniczej nakazuje im przekształcenie się w przedsiębiorstwo.

Mamy więc sytuację patową, gdy dwie ustawy (z 2003 r. i 2011 r.) 
określające ramy funkcjonowania naszego Hospicjum są wzajemnie 
sprzeczne: stając się przedsiębiorstwem (wymóg ustawy z 2011 r.) 
przestajemy być organizacją pożytku publicznego (wymóg ustawy  
z 2003 r.).

Na szczęście, analizując pismo, które otrzy-
maliśmy z Ministerstwa Zdrowia, została przy-
gotowana nowelizacja ustawy o działalności 
leczniczej, czyli zaproponowano zmiany, które 
muszą być przegłosowane przez Sejm. Najistot-
niejsze dla naszego Hospicjum oraz setek innych 
podmiotów, których ustawa dotyczy jest stwier-
dzenie, że „możliwe jest bezkolizyjne wprowa-
dzenie zmian wynikających ze stosowania usta-
wy”.

W nadziei, że hospicja 
zostaną...

Można więc, bez żadnych przeszkód, czy obaw przekazywać 
1% podatku dochodowego. Można więc wspierać wszystkie in-
stytucje świadczące opiekę nad chorymi, bez obaw, że państwo 

opodatkuje darowizny, można więc poczuć ulgę 
wynikającą z tego, że instytucje, które od lat 
opiekują się chorymi mają prawo dalej to robić, 
bez konieczności traktowania pacjenta i jego 
rodziny, jako tzw. „przedmiotu materialnego 
przynoszącego zysk”. Koniecznym byłoby wtedy 
wystawienie rachunku za usługę. Lecz komu? 
Zmarłemu? Jego rodzinie?

BOGU	DZIĘKI	I	LUDZIOM	CHWAŁA	ZA	OPAMIĘTA-
NIE	I	STAWANIE	W	OBRONIE	CHORYCH.	

O.	DR	FILIP	LESZEK	BUCZYŃSKI
PREZES LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI  
IM. „MAŁEGO KSIĘCIA”

członkowie OSP) a także druhny i druhowie z jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Bełżycach, Garbowie, Krasieninie, Mę-
towie, Moszenkach, Motyczu Leśnym, Strzeszkowicach Dużych 
oraz Pawlinie. Druhowie – strażacy, mimo swoich codziennych 
obowiązków licznie przybyli aby pomóc w załadunku nakrętek. 
Strażacy z Lubelszczyzny bardzo chętnie włączyli się w zakrę-
coną akcję. Nakrętki zbierane są również w jednostkach organi-
zacyjnych Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie  
woj. lubelskiego. Transport nakrętek zapewniła nam zaprzyjaźniona  
z nami firma DB Schenker. Serdecznie dziękujemy!

	 RÓŻA	MAŁEGO	KSIĘCIA	

Pani MAGDALENA	RÓŻCZKA, znana i lubiana aktorka, ofiarowa-
ła nam swój „wizerunek”.  Prosi Was o w wsparcie Podopiecznych 
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, na liściku 
umieszczonym na billboardach oraz reklamach w prasie i interne-
cie. Serdecznie Dziękujemy!

	 WIELKIE	SERCE	W TRUDNEJ	SPRAWIE	

Pan Bogdan Hruzewicz, właściciel firmy Centrus WWW.HRUZE-
WICZ.PL, na naszą prośbę bezpłatnie pomógł jednej z rodzin pozo-
stających pod opieką Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia w rozwiązaniu problemu związanego z deratyzacją. Dzię-
kujemy za bezpłatną i długoterminową pomoc!

	 EDUKACJA	PODATKOWA	

Pan Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, 
włączył się w nowe działania podejmowane w ramach Akcji Dar 
Serca dla Hospicjum  (więcej  na stronie WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL) 
– cykl edukacyjny na temat podatków, skierowany do najmłod-
szych uczniów. Wystąpił w filmie, który w prosty sposób tłumaczy 
podstawowe kwestie związane z podatkami oraz informuje dzieci, 
jak mogą kształtować swoje otoczenie poprzez właściwą postawę 
obywatelską. Serdecznie dziękujemy!

	 MAŁY	KSIĄŻE	DO	WLEPIENIA	

Specjalnie z myślą o naszych najmłodszych darczyńcach, przed-
szkolakach, którzy zbierają nakrętki i których odwiedzamy z poga-
dankami firma GOOD	LOOKING	STUDIO WWW.GOODLOOKING.PL  przy-

 Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia świadczy bez-
płatną całodobową opiekę w domach podopiecznych

 Strażacy w zakręconej akcji LHD

„Można więc, 
bez żadnych 
przeszkód, czy 
obaw przekazywać 
1% podatku 
dochodowego.”
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dowych Miasta Lublin. Poza spotkaniem z innymi organizacjami, 
działającymi w sferze społecznej, czy edukacyjnej, Targi były dla 
nas również kolejną okazją do celebrowania Zakręconej Akcji. Ze-
braliśmy kilka solidnych worków nakrętek, dochód z ich recyklin-
gu zostanie przeznaczony na wsparcie dla naszych Podopiecznych.

Dzień Kobiet w Galerii  
Handlowej Olimp

GALERIA	 HANDLOWA	 OLIMP, która stale wspiera Lubelskie Ho-
spicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, podczas corocznej akcji 

wręczania kwiatów Paniom z okazji Dnia Kobiet znalazła sposób 
aby zachęcać do przekazywania 1 % podatku na rzecz LHD. Do każ-
dego wręczonego przez Olimp tulipana dołączony był bilecik z nu-
merem KRS Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 
Z nadzieją, że obdarowane Panie będą  pamiętać o naszych Pod-
opiecznych przy okazji wypełniania deklaracji PIT.

Akcja nowelizacja
W pierwszych dniach marca opinia publiczna została 
zaalarmowana informacją o bublu prawnym zawartym 
w  przepisach ustawy  o działalności leczniczej. Zmobilizo-
wało to środowiska hospicyjne do przygotowania projektu 
nowelizacji przepisów, których wejście w życie uniemożli-
wiłoby ich funkcjonowanie, a tym samym pozostawiło bez 
pomocy wielu cierpiących chorych w całym kraju.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia przyjęło ak-
tywną postawę. Zwrócilismy się w tej sprawie do przedstawi-

cieli władz m.in. Prezydenta RP, Ministra Zdrowia. Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz do mediów.

O wynikach tych działań pisze Ojciec dr Filip Buczyński tytu-
łem wstępu do tego numeru „Małego Księcia”. O dalszych postę-
pach w sprawie będziemy informować na bieżąco na naszej stronie 
internetowej www.hospicjum.lublin.pl

Kiermasz wielkanocny 

Uczniowie z GIMNAZJUM	NR	3	ZE	ŚWIDNIKA	IM.	NOBLISTÓW	POL-
SKICH, własnoręcznie przygotowali ozdoby świąteczne i de-

koracje wiosenne, które dzięki uprzejmości GALERII	 HANDLOWEJ	
OLIMP sprzedawali podczas organizowanego tam kiermaszu wiel-
kanocnego w dniach 30 marca – 1 kwietnia. Cały dochód ze sprze-
daży pięknych prac dzieci zostanie przekazany na wsparcie Pod-
opiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Człowiek Roku 2011 

Założyciel i Prezes Lubelskiego Hospicjum  dla Dzieci im. Małego 
Księcia O. dr Filip Leszek Buczyński, został wyróżniony, jako fi-

nalista dorocznego plebiscytu Kuriera Lubelskiego Człowiek Roku 
2011. Odbiór nagrody, 3 kwietnia,  był dla Ojca Filip okazją do in-
formowania o działalności i potrzebach LHD oraz podziękowania 
czytelnikom Kuriera Lubelskiego za zauważenie i docenienie  pra-
cy wszystkich wolontariuszy i pracowników naszego Hospicjum. 

Aukcja dzieł sztuki
Prawie 60 tysięcy złotych dla Podopiecznych Lublelskie-
go Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia!

Dzięki wspólnemu wysiłkowi 22. wybitnych artystów i lubelskiej 
Galerii Wirydarz 11 grudnia 2011 roku w Trybunale Koronnym 

odbyła się aukcja obrazów, z której całkowity dochód został prze-
kazany na rzecz Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci  
im. Małego Księcia. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Pre-
zydent Miasta Lublin, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa 
Lubelskiego. Patronatów medialnych udzieliły Dziennik Wschodni, 
Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Radio Lublin i TVP Lublin 3. 

Obrazy na aukcję przekazali: Marek Andała, Tomasz Bacha-
nek, Stanisław Baj, Kiejstut Bereźnicki, Włodzimierz Borowczyk, 
Andrzej Borowski, Roman Fleszar, Krzysztof Grajczak, Bogusław, 
Jagiełło, Juliusz Joniak, Artur Kardamasz, Franciszek Maśluszczak, 
Bartłomiej Michałowski, Józef Panfil, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jo-
anna Sierko-Filipowska, Michał Smółka, Maria Targońska, Daniel 
de Tramecourt, Wojciech Zieliński. 

Ze względu na znakomity zestaw nazwisk twórców, którzy bez-
płatnie przekazali swoje prace na rzecz Podopiecznych LHD, au-
kcja była istotnym wydarzeniem dla koneserów. Sala wypełniła się 
po brzegi, a licytacja przebiegała w gorącej atmosferze. 

Mistrzynie w koszulkach LHD! 
Podczas meczu , który odbył się 14 stycznia 2012 r. nieza-
wodne zawodniczki SPR sprawiły ogromną niespodzian-
kę i radość, po raz pierwszy prezentując się w koszulkach 
zachęcających do przekazania 1% podatku na rzecz 
naszych Podopiecznych.

Podczas meczu odbywała się już tradycyjnie zbiórka plastikowych 
nakrętek w ramach naszej ”Zakręconej akcji”. Wszystkich przyja-

ciół naszego Hospicjum, zapraszamy do odwiedzania emocjonujących 
meczów SPR i kibicowania naszym lubelskim mistrzyniom. Nie zapo-
mnijcie przynieść ze sobą plastikowych nakrętek, które przekazane do 
recyklingu zamieniamy w spełnione marzenia naszych Podopiecznych. 

Mikołajkowa Kwesta na SPR

Podczas mikołajkowej kwesty na jednym z meczów SPR zebrali-
śmy prawie 700 złotych na rzecz naszych Podopiecznych. 

Mały Książe na Facebook’u

Pod nazwą Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia znaj-
dziecie na Facebook’u odświeżony profil naszego Hospi-

cjum. W organizacji „nowej odsłony” pomaga nam firma MINT	
MEDIA	 WWW.MINTMEDIA.PL. Na profilu codziennie nowe wia-
domości z życia Hospicjum. Znajdziecie tam prace naszych 
Podopiecznych, informacje o trwających akcjach oraz na-
szych sukcesach w niesieniu pomocy. Już wiemy, że nasz nowy 
profil to również miejsce spotkań rodzin związanych z LHD  
i wszystkich sympatyków naszej działalności. Zapraszamy do „po-
lubienia” i czekamy na nowe wpisy. 

Rada Działalności Pożytku  
Publicznego Miasta Lublin

18lutego 2012 r. Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia O. dr Filip Leszek Buczyński wszedł  

w skład RADY	DZIAŁALNOŚCI	POŻYTKU	PUBLICZNEGO	MIASTA	LUBLIN. 
Rada to nowe ciało opiniodawcze przy Prezydencie Miasta Lublin, 
którego zadaniem jest między innymi:
• Opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta
• Opiniowanie projektów i uchwał prawa miejscowego dotyczą-

cych sfery zadań publicznych
• Opiniowanie projektów rocznego oraz wieloletniego Progra-

mu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi 
oraz uczestnictwo w pracach nad nim.
Ten nowy projekt ma przyczynić się do koordynowania wy-

siłków organizacji pozarządowych oraz Władz w realizacji zadań  
z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i in-
nych mających na celu rozwój miasta oraz dążenie do poprawy 
standardów życia społecznego.

Videoblog Ojca Filipa

Każdy kto poznał osobiście Ojca Filipa Buczyńskiego założy-
ciela i Prezesa naszego Hospicjum, wie że jest on niezwykle 

charyzmatycznym człowiekiem, który potrafi wspierać w najtrud-
niejszych nawet momentach. W odpowiedzi na liczne prośby na-
szych Przyjaciół, poszukujących kontaktu z Ojcem Filipem powstał 
VIDEOBLOG	OJCA	 FILIPA	HTTP://VIDEOBLOG.HOSPICJUM.LUBLIN.PL, na 
którym każdy może spotkać się z nim „w cztery oczy” i dowie-
dzieć się więcej o codziennych radościach i smutkach w Hospicjum  
im. Małego Księcia. Zapraszamy!

I Targi Organizacji Pozarządowych 
Miasta Lublin

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, w dniach 
10, 11 marca wzięło udział w I Targach Organizacji Pozarzą-

gotowała projekt naklejki – wlepki przedstawiającej Małego Księcia,  
w zabawnym, komiksowym wydaniu. Serdecznie dziękujemy!

	 LABORATORIUM	MEDYCZNE	SYNEVO	

WWW.SYNEVO.PL nieodpłatnie wykonuje liczne badania labo-
ratoryjne, które są zlecane wszystkim Podopiecznym Lubelskiego 
Hospicjum dla Dzieci. Serdecznie dziękujemy!

	 POMOC	UPORZĄDKOWANA	

Nasze zespoły medyczne mają obowiązek prowadzenia bar-
dzo szczegółowej dokumentacji. Firma FILE	WWW.FILE-EUROPE.COM 
przekazała nam bezpłatnie segregatory, co bardzo ułatwia to zada-
nie. Serdecznie dziękujemy!

	 POMAGANIE	MUZYKOWANIE	

Pan Grzegorz, muzyk z Krasnegostawu wraz z grupą przyja-
ciół  z zespołów KAPELA	STYRTA oraz zespoł GK	BEAT, zorganizował 
przepiękny koncert kolęd. Podczas koncertu prowadzono zbiórkę 
nakrętek w ramach naszej Zakręconej Akcji. Koncert gratisowo na-
głośniła firma VI-ART, Pana Jacka Żelisko. 

	 MISTRZYNIE	SĄ	Z NAMI	

Aktualny zdobywca Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet SPR	
LUBLIN WWW.SPR.LUBLIN.PL	wspiera Lubelskie Hospicjum dla Dzieci! 
Nasz podopieczny Albert, jest ich wiernym fanem i jeśli to tylko moż-
liwe uczestniczy w każdym meczu. Podczas meczy zbieramy nakrętki,  
w kasach rozdawane są ulotki LHD. Najbardziej jednak cieszymy się, 
kiedy zawodniczki prezentują się w koszulkach z logotypem Lubelskie-
go Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Serdecznie dziękujemy!

	 TEZET	SA	

Sprawdzony Przyjaciel Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Ma-
łego Księcia firma TEZET	SA WWW.TEZETGAZ.PL, który obdarowuje nas 
paliwem napędzającym auta medyków, dojeżdżających na codzienne 
wizyty do naszych Podopiecznych znalazła kolejny sposób na wspar-
cie LHD. Tezet SA wysłała życzenia Wielkanocne do swoich kontra-
hentów, na kartkach pocztowych, z których dochód wspiera Pod-
opiecznych naszego Hospicjum. Kartki wielkanocne wspierające LHD 
wybrała również firma ŁĘCZYŃSKA	ENERGETYKA	WWW.LEBOG.COM.PL. 
Serdecznie dziękujemy!

Firm, osób prywatnych i instytucji, które nam pomagają jest 
o wiele więcej. Z uwagi na objętość informatora wymieniliśmy 
tylko część z nich. Pamiętamy jednak o wszystkich i wszystkim 
dziękujemy. Będziemy o Was pisać w kolejnych numerach.

Wydarzyło się...

 „Zakręcony” koncert kolęd w Krasnymstawie

 Zawodniczki SPR w koszulkach LHD
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Bardzo istotnym wymiarem naszych działań wobec Podopiecznych jest po-
moc w sferze socjalnej. Pomocy socjalnej udzielamy bezpłatnie. Przyjmując 
pod opiekę Hospicjum nowego Podopiecznego i jego rodzinę przeprowadza-
my na wstępie wywiad socjalny i rozpoznajemy obszary, w których rodzina 
może potrzebować wsparcia.

W centrum systemu domowej opieki LHD znajduje się chore, cierpiące dziec-
ko. Mały pacjent jest częścią swojej rodziny i jak każdy, potrzebuje wsparcia 
swoich najbliższych. Kontakt z rodzicami i rodzeństwem jest dla niego najlep-
szym „środkiem przeciwbólowym” i źródłem poczucia bezpieczeństwa. Dlate-
go chore dzieci tak bardzo pragną przebywać w domach rodzinnych.

„Pomoc materialna 
ma ułatwiać 
rodzinom sprawne 
funkcjonowanie, 
pomimo traumy, jaką 
jest tak poważna 
choroba dziecka.” 

Pomoc socjalna w Lubelskim 
Hospicjum dla Dzieci  
im. Małego Księcia

Wspierać rodzinę

 KOMPLEKSOWA	POMOC	

Hospicjum zbiera od darczyńców lub jeśli trzeba kupu-
je, a następnie dystrybuuje wśród rodzin środki żyw-
nościowe środki czystości, zabawki, artykuły szkolne, 
narzędzia edukacyjne, jak podręczniki czy kompute-

ry i oprogramowanie. Pomoc materialna ma ułatwiać rodzinom 
sprawne funkcjonowanie, pomimo traumy, jaką jest tak poważna 
choroba dziecka. Często z powodu kosztów leczenia, następuje po-
ważne uszczuplenie zasobów finansowych rodziny, utrudniające 
jej spełnianie podstawowych funkcji. W takich sytuacjach przeka-
zujemy rodzicom, w miarę naszych możliwości, 
środki higieniczne przeznaczone do pielęgnacji 
chorego, drobne materiały medyczne, których 
rodziny potrzebują w ilościach „hurtowych” 
i przede wszystkim sprzęt ratujący życie, zapew-
niający stabilny stan pacjenta oraz  uśmierzający 
ból.

	 SOCJALNE	WSPARCIE	

Nasi Podopieczni i ich rodziny otrzymują 
poprzez naszą organizację również wsparcie 
socjalne i prawne. Wśród naszych pracowników, jak i przyjaciół 
Hospicjum znajdują się osoby z wykształceniem i praktyką w spra-
wach administracyjnych i prawnych. Rodzina może liczyć na po-
moc w sprawach urzędowych: reprezentowania jej podczas spo-
tkań z urzędnikami, pisania pism, odwołań i wniosków. Dotyczy 
to zwłaszcza sfery związanej z funkcjonowaniem chorego dziecka 
pod opieką NFZ,  PFRON, ośrodków pomocy rodzinie, np. dofinan-
sowań do zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pomocy 

 ODROBINA	RADOŚCI	

Choroba w wielu wymiarach dotyka nie tylko dziec-
ko, ale całą jego rodzinę. Rodzice i rodzeństwo 
także potrzebują wsparcia, by skonfrontować 
się z cierpieniem kochanej osoby i zdobyć siłę 

do funkcjonowania w tej trudnej sytuacji. Nasze wsparcie, doty-
czące całej rodziny, nie może ograniczać się tylko  
do pomocy medycznej, psychologicznej i socjal-
nej. Staramy się wnieść w życie rodzin odrobinę 
radości i wytchnienia. W tym celu organizujemy 
wycieczki dla rodzeństwa podopiecznych. 

	 DAĆ	ODDECH	

Podczas takich wyjazdów dzieci, będąc pod 
opieką pedagoga i psychologa, uczą się godzenia 
z sytuacją na którą nie mają wpływu. Wspólnie 
spędzają czas z rówieśnikami, którzy zmagają się 
z podobnymi problemami. Program terapeutycz-
ny połączony z zabawą i zwiedzaniem ciekawych 

przy rozwiązywaniu trudności lokalowych, za-
trudnienia, uzyskania zasiłków i zapomóg przy-
należnych rodzinie.

Najmilszym wymiarem naszej pomocy jest przekazywanie 
prezentów urodzinowych i okolicznościowych dla Podopiecznych 
i ich rodzeństwa. Organizujemy również bezpłatne spotkania wy-
jazdowe, dla rodzeństwa dzieci chorych oraz dla rodzin w żałobie. 
Wyjazdy te mają na celu  wzmocnienie systemu rodziny, dodanie 
jej sił w radzeniu sobie z wyjątkowo trudnym zadaniem, jakim jest 
opieka nad cierpiącym dzieckiem, a często, w ostateczności poże-
gnanie z nim.  

miejsc daje uczestnikom możliwość złapania odde-
chu, odkrycia nowych zainteresowań i podziwiania 
świata, uczy żyć i rozwijać się, mimo, że choruje ich 
rodzeństwo. Dzięki pozytywnym doświadczeniom 
jakie zdobywają podczas wyjazdów, po powrocie 
do domu przekazują cierpiącemu bratu czy sio-
strze porcje nowej energii, siły i wsparcia. 

Na ferie zimowe rodzeństwo naszych pod-
opiecznych przyjechało do Lublina. Zorganizo-
waliśmy dla nich pobyt w Domu Małego Księcia.  
W programie znalazło się zwiedzanie Starego Mia-
sta, seans filmowy pt. „Kot w butach” i spektakl pt. 
„Pinokio” w Teatrze Muzycznym. Wieczorem dzie-
ci brały udział w zajęciach terapeutycznych i ma-

lowały prace plastyczne, które ozdobią Informator Małego Księcia 
lub zostaną przekazane na aukcję. 

Uczestnictwo we wszystkich wyjazdach jest dla dzieci bezpłat-
ne. Finansujemy je z funduszy zebranych w akcji nakrętkowej. 

Każdy taki wyjazd dostarcza niezapomnianych wrażeń. 
Rodzice cieszą się, że dzieci przeżywają radosne chwile i rozwi-

jają się poprzez nowe doświadczenia. A chore rodzeństwo którego 
stan nie pozwala na opuszczenie domu jest poniekąd uczestnikiem 
tych wydarzeń.

Celem naszych działań jest wsparcie całej rodziny, ponieważ to 
jej siła gwarantuje naszym podopiecznym jak najlepsze wykorzy-
stanie czasu, który im pozostał. 

BARTŁOMIEJ	JASIOCHA
PSYCHOLOG, PRACOWNIK SOCJALNY LHD

ANNA	MAJ
PEDAGOG LHD

 Wizyta w teatrze muzycznym

 Wywiad socjalny pozwala rozpoznać obszary, 
w których rodzina potrzebuje wsparcia

 Zwiedzanie Lublina

„Dzięki pozytywnym 
doświadczeniom 
jakie zdobywają 
podczas wyjazdów, 
po powrocie do 
domu przekazują 
cierpiącemu bratu 
czy siostrze porcje 
nowej energii, siły 
i wsparcia.” 
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W  ielu z naszych Podopiecznych to osoby cierpiące 
na najpoważniejsze schorzenia genetyczne, czy 
onkologiczne i niesienie w nich ulgi to podstawo-
we zadanie LHD. Poza tym jednak, jak każdy z nas, 

potrzebują systematycznej dbałości o podstawo-
wą higienę życia, w tym stomatologiczną. Wizy-
ta u dentysty, nieprzyjemna, lecz konieczna, dla 
zdrowego dorosłego w przypadku chorego dziec-
ka, często bez kontaktu, staje się bardzo trudna 
do realizacji. A nieprawidłowości stomatologicz-
ne mogą prowadzić do wielu powikłań w innych 
sferach zdrowotnych, dlatego w Domu Małego 

NZOZ Stomatologia w Domu Małego Księcia jest jednym z ośrodków 
stomatologii dziecięcej w regionie, w którym można leczyć w znieczuleniu 
ogólnym dzieci upośledzone i nieuleczalnie chore. Kierownikiem NZOZ 
Stomatologia w Domu Małego Księcia jest dr n. med. Małgorzata 
Borowska.

„Wykonaliśmy 
już 840 zabiegów 
w znieczuleniu 
ogólnym.”

Uśmiech w Domu 
Małego Księcia!

Księcia, siedzibie Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia powstał 
wyjątkowy gabinet stomatologiczny, który jest ulubionym miejscem 
dzieci, również tych zdrowych.

	` Jak powstał NZOZ Stomatologia w Domu Małego Księcia?
Małgorzata Borowska: NZOZ Stomatologia w Domu Małe-

go Księcia powstał z powodu potrzeb Podopiecznych Lubelskie-
go Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Zaczęło się od wizyt 
hospicyjnych w domu. Jednak okazało się, że jest ogromna rzesza 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która nie współpracuje na 

fotelu przy standardowym leczeniu. Poza tym 
są trudności diagnostyczne u pacjentów, którzy 
są tak upośledzeni intelektualnie, że nie potra-
fią powiedzieć, co ich boli. Dokładnie 4 lutego 
2009 odbył się pierwszy zabieg  stomatologiczny 
w znieczuleniu ogólnym.

	`     Co wyróżnia ten gabinet od innych?
Małgorzata Borowska: Stomatologię 

tworzyliśmy  z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Ta naj-
trudniejsza grupa pacjentów trafia właśnie do nas. Praca w do-
świadczonym zespole pozwala na dobre efekty. Przy zabiegu 
w znieczuleniu ogólnym współpracuje lekarz anestezjolog, sto-
matolog, chirurg szczękowo- -twarzowy, pielęgniarka i asystent-
ka stomatologiczna.

	` Czy  NZOZ Stomatologia działa w ramach NFZ?
Małgorzata Borowska: Tak, mamy dwa kontrakty. Pierwszy 

na leczenie ambulatoryjne, czyli pacjentów tylko na fotelu stoma-
tologicznym. Natomiast drugi obejmuje leczenie w znieczuleniu 
ogólnym. Zabiegi dla pacjentów do 16 roku życia refundowane 
są przez NFZ na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.  
Po ukończeniu 16 lat dla pacjentów z orzeczeniem o średnim i głę-
bokim stopniu niepełnosprawności. JEŚLI	 DZIECKO	 ZDROWE	 ALBO	
DOROSŁY	 BARDZO	 SIĘ	 BOI	 I  CHCIAŁBY	 MIEĆ	 ZABIEG	 W  ZNIECZULE-
NIU	OGÓLNYM,	OCZYWIŚCIE	WYKONUJEMY	TO,	TYLKO	 JUŻ	ODPŁATNIE	
A WSZYSTKIE	FUNDUSZE	Z TEGO	TYTUŁU	SĄ	PRZEKAZYWANE	NA	DZIA-
ŁALNOŚĆ	STATUTOWĄ	LUBELSKIEGO	HOSPICJUM	IM.	MAŁEGO	KSIĘCIA.

KATARZYNA	SIENKIEWICZ-POGODA
DZIENNIKARKA, POETKA

	` Czy rodzice i opiekunowie mają 
świadomość jak ważna jest profilakty-
ka jamy ustnej u chorych dzieci i gdzie 
mogą szukać pomocy i informacji na 
ten temat?

Małgorzata Borowska: Dzieci cho-
re wymagają szczególnej opieki stoma-
tologicznej, gdyż zęby z próchnicą sta-
nowią dodatkowe ognisko chorobowe, 
są źródłem zakażenia pozostałych or-
ganów. Na naszej stronie internetowej  
WWW.DOMMALEGOKSIECIA.PL	 oraz pod 
nr tel. 81 537 13 33 są wszystkie infor-
macje dotyczące objęcia leczeniem dzie-
ci niepełnosprawnych. Staramy się jak 
najmniej absorbować rodziców, którzy 
mają mnóstwo obowiązków przy cho-
rym dziecku. Umawiamy wizytę, faxem 
dosyłane są nam wyniki badań labora-
toryjnych dziecka. My sprawdzamy i od-
dzwaniamy potwierdzając zabieg oraz 
informujemy jak przygotować pacjenta (np. że musi być na „czczo” 
bez jedzenia i picia 6 godz. przed zabiegiem).

	` Uczestniczycie w Targach CEDE (Central European Dental 
Exhibition), jakie ma to znaczenie dla tak nietypowego gabine-
tu stomatologicznego?  

Małgorzata Borowska: Środkowoeuropejska Wystawa Pro-
duktów Stomatologicznych,  odbywa się co roku we wrześniu w Po-
znaniu. Bierze w niej udział około 300 firm stomatologicznych.  
Na miejscu są również wykłady, szkolenia. Można powiedzieć, że to 
takie święto środowiska stomatologicznego. Wśród wystawców są 
firmy, które wspierają Hospicjum poprzez przekazywanie materia-
łów stomatologicznych. Najbardziej potrzebne jest to, co najszybciej 
się zużywa: leki i materiały do wypełnień, narzędzia, preparaty do 

dezynfekcji, sterylizacji i profilaktyki. My 
wykorzystujemy je później w leczeniu na-
szych Podopiecznych. Ta pomoc jest dla 
nas bardzo cenna. 

	` Jak dostać się do NZOZ Stomatologia 
w Domu Małego Księcia.

Małgorzata Borowska: Wystarczy się 
zarejestrować osobiście w Domu Małego 
Księcia, przy ulicy Lędzian 49 w Lublinie 
lub telefonicznie pod nr 81 5371333. Na-
sze ulotki i plakaty, gdzie znajduje się in-
formacja o leczeniu w ramach NFZ, można 
znaleźć we wszystkich miejscach, gdzie 
chorzy pacjenci się spotykają. W porad-
niach neurologicznych, np. grupach wspar-
cia dla dzieci chorych np. z zespołem Do-
wna, w warsztatach terapii zajęciowych. 
Wychodzimy Pacjentom naprzeciw. Jeź-
dzimy do ośrodków szkolno-wychowaw-
czych na terenie Lubelszczyzny, wykonuje-

my na miejscu badania stomatologiczne podopiecznych, zostawiając 
rodzicom pisemną informacje o możliwości leczenia w znieczuleniu 
ogólnym. Pomagamy też uczyć najmłodsze dzieci zaufania do stoma-
tologa – zapraszamy przedszkolaki do „zapoznania się z gabinetem”  
(na tzw. „ wizytę adaptacyjną”). Dzieci mogą obejrzeć film o pielęgna-
cji zębów, usiąść na fotelu, dotknąć narzędzi stomatologicznych.

BEZ	WZGLĘDU	NA	TO	CZY	DZIECI	SĄ	CHORE	CZY	ZDROWE	ZAWSZE	
STARAMY	SIĘ	OSWOIĆ	JE	Z LĘKIEM	PRZED	WIZYTĄ,	ZABIEGIEM.		JESTE-
ŚMY	ODPOWIEDZIALNI	 ZA	KAŻDEGO	PACJENTA,	 JEDNAK	WOBEC	POD-
OPIECZNYCH	HOSPICJUM,	DZIECI	PRZEWLEKLE	I TERMINALNIE	CHORYCH	
MAMY	 SZCZEGÓLNE	 ZOBOWIĄZANIE.	 STARAMY	 SIĘ	 MINIMALIZOWAĆ	
BÓL,	KTÓREGO	LOS	IM	NIE	SZCZĘDZI.	ICH	ULGA	TO	DLA	NAS	OGROMNA	
RADOŚĆ	I SATYSFAKCJA.	 Dr n. med. Małgorzata Borowska z pacjentką

 Zabiegi w znieczuleniu ogólnym

q Wizyta adaptacyjna
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Wolontariat w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

IV edycja marzec – kwiecień 2012Uczą nas kochać

Gdyby nie wiara w Boga, byłoby mi bardzo ciężko żyć. Jestem 
pielęgniarką, więc z cierpieniem i śmiercią zetknęłam się 
wcześnie. PRZEZ	LATA	DRĘCZYŁO	MNIE	PYTANIE	O	SENS	CIER-
PIENIA.	Odpowiedź uzyskałam niedawno – pracując przez 

krótki czas na oddziale hematologii. Doświadczając cierpienia – czy 
to własnego, czy w otoczeniu – stajemy 
się bardziej ludźmi. Bez cierpienia – tak 
podatni na grzech – bylibyśmy jeszcze 
bardziej egoistyczni, źli i nieczuli, na-
stawieni na przyjemności, bezwzględni 
w dążeniu do celów, depcząc wszystko 
dokoła. Dużo czasu zajęło mi dojście do 
tej wiedzy. Nadal jednak gdy staję w ob-
liczu cierpienia dziecka, nie mogę się z 
tym pogodzić, jest mi trudno i Bóg o tym 
wie. Prowadzi mnie drogą wyznaczoną 
dla mnie… Wolontariuszką jestem od 2010 roku. Późno. Uwielbiam 
tych wszystkich młodych ludzi, którzy są gotowi ofiarować swój czas 
już teraz. Mimo swej młodości posiadają mądrość. W czasie mojego 
wolontariatu w hospicjum towarzyszę już trzeciej rodzinie, która 
cierpi z powodu choroby dziecka. Opiekując się dziećmi – cały czas 
zyskuję: wiarę, nadzieję. Moje cierpiące kwiatuszki: Natalcia, Kac-
perek, Agatka – wszystkie przyszły na świat po to, aby uczyć nas 
prawdziwej, trudnej miłości. Ich cierpienie uświęca nas. I tu na tym 
świecie tak musi być. Agatka w tym roku skończy cztery latka i mimo 
że nie widzi, bardzo dobrze zna swoich 
rodziców, a oni ją. Nikt inny nie może 
jej nakarmić łyżeczką lub butelką – ta 
czynność  zarezerwowana jest  dla nich. 
Jest to trudny egzamin dla wszystkich 
rodziców chorych dzieci z ich człowie-
czeństwa. Zdają go ci, którzy dają się 
poprowadzić Panu w pokorze, miłości, 
ufności. Jedni dojrzeli do sytuacji w 
której się znaleźli, inni mają to jeszcze przed sobą. Trafnie oddaje to 
cytat z Biblii:„Ci co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła 
jak orły: biegną bez zmęczenia”. Kochani rodzice, tak umęczeni i ob-
ciążeni, nie bójcie się myśleć o przyszłości, nie jesteście sami bo ma-
cie nas, przyjaciół, a „przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą 
nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać”. Trudno wyobrazić 
sobie co dzieje się w duszyczkach zamkniętych w bezwładnych ciał-
kach, które to powinny biegać, bawić się, śmiać, ale po to, aby nam 
pomóc się zbawić, pozostały nieruchome i uczą nas kochać. Dziękuję 
Ci  Natalciu, Kacperku, Agatko. Dziękuję Wam wszystkim że byliście, 
że jesteście, módlcie się za nami. 

BARBARA	SALAMON
WOLONTARIUSZKA HOSPICJUM IM. MAŁEGO 
KSIĘCIA Uczniowie szkół z Lubelszczyzny organizują wydarzenia 

artystyczne, kulturalne, sportowe  oraz kiermasze, aby 
wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczal-
nie chorych Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla 

Dzieci im. Małego Księcia.
CELEM	AKCJI	JEST	EDUKACJA	NAJMŁODSZYCH	OBYWATELI,	UWRAŻLI-

WIANIE	ICH	NA	POTRZEBY	DRUGIEGO	CZŁOWIEKA	ORAZ	NAUKA	WSPÓŁ-
PRACY	NA	RZECZ	POZYTYWNYCH	ZMIAN,	KTÓRE	MOGĄ	WPROWADZAĆ	
OBYWATELE.

Liderem organizacyjnym i ideowym akcji jest Społeczne Liceum 
i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

W tym roku do akcji zgłosiło się ok. 150 szkół z terenu Lubelsz-
czyzny. 

Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczymy na: 
• Zakup sprzętu medycznego, zakup leków, środków higieniczno-

opatrunkowych.
• Rzeczową pomoc socjalną dla Podopiecznych i ich rodzin.

Patronat honorowy nad akcją objęli: PROF.	JOLANTA	SZOŁNO-KO-
GUC	–	WOJEWODA	LUBELSKI,	PROF.	LENA	KOLARSKA-BOBIŃSKA	–	POSEŁ	
DO	PARLAMENTU	EUROPEJSKIEGO,	KRZYSZTOF	BABISZ	–	LUBELSKI	KU-
RATOR	OŚWIATY.

Małgorzata Stasiak: „Jestem wzruszona możliwością 
pomocy z naszej strony i całym dobrem płynącym ze 
strony LHD. Dzięki Ojcu Filipowi powstała wspaniała 
placówka, w której odbywam praktyki, a sam twórca 

Hospicjum jako wykształcony psycholog świetnie motywuje nas 
przed meczami. Jego zaangażowanie i entuzjazm są dla mnie urze-
kające, bo serce które wkłada się w działania na rzecz LHD widać 
w samym budynku placówki.”

A Mały Książę dziękuje i kibicuje!

SERDECZNIE	DZIĘKUJEMY	WSZYSTKIM	SZKOŁOM,	KTÓRE	ZAANGAŻO-
WAŁY	SIĘ	W	AKCJĘ.	PRZEDE	WSZYSTKIM	DZIECIOM	I	POMYSŁODAWCOM	
RÓŻNYCH	FORM	AKTYWNOŚCI,	KOORDYNATOROM	I	RODZICOM	DZIECI.				

Twój Dar Serca dla Hospicjum

Sportowcy wspierają Hospicjum

„Doświadczając 
cierpienia – czy to 
własnego, czy w 
otoczeniu – stajemy 
się bardziej ludźmi.”

„Opiekując się 
dziećmi – cały czas 
zyskuję: wiarę, 
nadzieję.”

Małgorzata Stasiak, Reprezentantka 
Polski i czołowa piłkarka SPR Lublin, 
wspiera Podopiecznych Lubelskiego 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia.

 „Oni uczą nas prawdziwej, trudnej miłości”

 „Moje kwiatuszki”
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 Małgorzata Stasiak w trakcie meczu



12

LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA

13

INFORMATOR „MAŁY KSIĄŻĘ”

RENATA	JĘDRYSZEK
MAMA ADRIANKA

Aż tyle jesteśmy  
w stanie zrobić… 

Adrianek urodził się 22.02.1999 r., jako nasze czwarte 
dziecko. Dostał dziesięć punktów w skali Apgara. Uro-
dził się zdrowy, przez pierwsze osiem miesięcy rozwijał 
się prawidłowo. Gdy skończył osiem miesięcy życia stra-

cił przytomność i dostał drgawek połowiczno-prawostronnych. 
Karetką zabrano nas do szpitala rejonowego w Poniatowej. Leka-
rze przywrócili go do życia i opanowali sytuację. Po wykonaniu 
tomografii komputerowej okazało się, że w mózgu jest torbiel. Po 
wielu konsultacjach lekarskich w Lublinie kazano nam obserwo-
wać dziecko i wykonywać niezbędne badania. Do roku i ośmiu mie-
sięcy nic się nie działo, wszystko było w porządku chodził i mówił. 
Pewnego dnia biegnąc z pokoju do pokoju stracił przytomność. Za-
braliśmy Adunia do szpitala w Lublinie i przebywaliśmy na oddzia-
le patologii noworodków od 29.08.2000 r., do 20.09.2000 r. Po wy-
konaniu tomografii komputerowej okazało się, że w torbieli urósł 
guz. Po konsultacjach z lekarzami przewieziono nas do Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na oddziale neurochirurgii wyko-
nano kolejne badania. Po wykonaniu biobsji straszna diagnoza 
mnogie naczyniaki mózgu. Lekarze przeprowadzili z nami rozmo-
wę, że zrobią wszystko by pomóc . Ale skutki po operacji mogą być 
bardzo złe. OPERACJA	TRWAŁA	SZEŚĆ	GODZIN	TO	BYŁ	KOSZMAR	SZA-
LELIŚMY	Z ROZPACZY	I PRZERAŻENIA	KTÓREGO	NIE	DA	SIĘ	OPISAĆ.	PO	
OPERACJI	ADUŃ	BYŁ	TRZY	DOBY	W ŚPIĄCZCE	FARMAKOLOGICZNEJ.	PO	
WYBUDZENIU	OKAZAŁO	SIĘ,	ŻE	NIE	MA	Z NIM	KONTAKTU,	NIE	REAGUJE,	
JEST	NIEDOWŁAD	PRAWOSTRONNY	GŁĘBOKI	I NASTĄPIŁO	KRWAWIENIE	
ŚRÓDMÓZGOWE	I PODPAJĘCZYNKOWE. Świat się nam zawalił, strach, 
przerażenie, co dalej, jak żyć. Na oddziale neurochirurgii przeby-
waliśmy od 20.09.2000 r. do 27.10.2000 r. 27.10.2000 r. przenie-
siono nas na oddział rehabilitacji neurologicznej w CZD. Po wyko-
naniu tomografii komputerowej 13.11.2000 r., wróciliśmy znów na 
neurochirurgię z powodu narastającego wodogłowia i wystąpienia 
napadów padaczkowych. 13.11.2000 r., wykonano kolejną opera-
cję  założenia zastawki komorowo-otrzewnej, bo naczyniak spo-
wodował wodogłowie. Strach nas nie opuszczał jak damy radę. 
Nasze życie się bardzo zmieniło bo ze zdrowego dziecka mieliśmy 
dwuletniego noworodka i zaczynaliśmy wszystko od nowa. 
27.11.2000 r., wróciliśmy do domu. Półtora roku ciężkiej pracy re-
habilitacji wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne do CZD w Warsza-
wie stał się cud – Aduń zaczął chodzić mówić. Staliśmy się naj-
szczęśliwszymi ludźmi na świecie. Lecz nie trwało to długo. 
Aduniowi zaczęły sinieć dłonie szybko zawieźliśmy go do szpitala 
w Lublinie. Leżeliśmy tydzień i lekarze stwierdzili, że nic się nie 
dzieje jest wszystko w porządku, lecz to nie była prawda, naczy-

niak zaczął podkrwawiać i zalewać kolejne partie mózgu. Błagałam 
o tomograf niestety usłyszałam od lekarza, że powinnam się leczyć 
psychiatrycznie, bo jestem nadopiekuńcza, a moje dziecko jest 
neurologiczne i tak ma być. TO	BYŁ	KOSZMAR,	STAN	MOJEGO	SYNA	
Z DNIA	NA	DZIEŃ	SIĘ	POGARSZAŁ	SZALELIŚMY	Z ROZPACZY. Wystąpiły 
zalegania, odgięcia, stopotrzons rączek i nóżek, wymioty. Po tygo-
dniu w końcu wykonano tomograf okazało się, że jest wylew cały 
mózg jest zalany krwią, silny obrzęk mózgu i ciśnienie śródczasz-
kowe. 12.03.2002 r., przewieziono nas karetką do CZD. Aduń prze-
szedł pięć operacji neurochirurgicznych i nie było dnia by coś się 
nie działo, stan był bardzo ciężki, krytyczny. W końcu usłyszeliśmy, 
że stan jest na tyle stabilny, że możemy Adunia zabrać do domu. 
05.06.2002 r., wypisano nas do domu. Byliśmy przerażeni  jak 
damy radę, a jak zacznie się coś dziać Warszawa jest tak daleko. 
Aduń nie miał odruchu połykania, karmienie sondą, odsysanie 
walka o każdy dzień i noc, byliśmy zdani tylko na siebie, zmęczeni 
i wykończeni fizycznie psychicznie i finansowo. Aduń cały czas był 
rehabilitowany jeździliśmy do CZD na czterotygodniowe turnusy 
cztery razy w roku i do ośrodka w Poniatowej trzy razy w tygodniu. 
Aduń po wylewie ma porażenie czterokończynowe nie wykonuje 
żadnej czynności sam nie mówi. Nauczyłam go karmienia łyżeczką, 
pić z kubka i szklanki, tabletki połyka w całości trwało to bardzo 
długo ale włożony trud zaowocował, próbowaliśmy wszystkiego. 
Przez dziewięć lat nie chorował miał tylko dwa razy katar. W paź-
dzierniku Aduń zachorował wezwałam lekarza do domu, miał za-
palenie płuc. 26.10.2011r., wieczorem po oklepaniu zaczął się du-
sić, szybko zawieźliśmy go do szpitala w Poniatowej, po badaniu 
natychmiast lekarze karetką przewieźli nas do kliniki w Lublinie 
na oddział pedriatrii chorób płuc i reumatologii LEKARZE	 ROBILI	
WSZYSTKO	BY	MU	POMÓC.	CAŁY	CZAS	BYŁ	POD	TLENEM	BO	MIAŁ	PRO-
BLEM	Z ODDYCHANIEM. Stan był bardzo ciężki, z cechami ostrej nie 
wydolności oddechowej. W	TRAKCIE	ZABIEGU	NASTĄPIŁO	ZATRZYMA-
NIE	 ODDECHU. Po skutecznej reanimacji Adunia przewieziono do 
OIT DSK. Czekając na wiadomość o stanie syna do sali wszedł le-
karz o powiedział nam o wszystkim. Strach przerażenie i słowa le-

karza, że stan jest krytyczny bez wyjścia, pamię-
tam jeszcze tylko słowa ,,respirator za niego 
oddycha”. Nie wiem jak to długo trwało za nim 
doszłam do siebie. Zeszłam z córką na dół na OIT, 
znalazłam panią doktor dyżurującą przedstawi-
łam się i zapytałam o stan Adunia, a pani doktor 
strasznie zaczęła na mnie krzyczeć ,, po co pani 
tu przyjechała,  po co go pani ratuje bo on powi-
nien udusić się w domu. A ja musiałam go rato-
wać a nie powinnam bo on jest taki chory, a pani 
udaje matkę cierpiętnicę a tak naprawdę znęca 
się nad własnym dzieckiem, a teraz powinna 
pani pójść  i odłączyć go od respiratora bo pani 
może a ja nie”.  I znów kolejny cios ból przeraże-
nie kolejny raz świat się zawalił. Spędzaliśmy 
całe dnie na OIOM-ie i z dnia na dzień było lepiej. 
Aduń sam zaczął oddychać i odłączono go od respiratora kolejny 
cud w naszym życiu. I kolejna decyzja lekarzy przeniesienie do Po-
niatowej. Nie wyraziliśmy zgody na to tylko POPROSILIŚMY	LEKARZY	
BY	 SKONTAKTOWALI	 NAS	 Z  HOSPICJUM	 DLA	 DZIECI	MAŁEGO	 KSIĘCIA	
W LUBLINIE. Bo jeśli ma odejść to w domu i na moich rękach. Ta de-
cyzja była bardzo trudna dla nas. Pojechaliśmy z mężem do hospi-
cjum i czekając na panią doktor spotkaliśmy  ojca Filipa. Ten cu-
downy człowiek zainteresował się nami i wysłuchał nasze 
koszmarne przeżycia, usłyszeliśmy tyle ciepłych słów wsparcia to 
takie ważne dla nas. Po rozmowie z panią doktor zobaczyliśmy 
małe światełko w tunelu. 08.11.2011 r., karetką z OIOM-u przewie-
ziono nas do domu. W	DNIU	WYPISU	STAN	ADUNIA	BYŁ	OKREŚLONY	
JAKO	KRYTYCZNY. Gorączkował do 40 stopni, wymagał tlenoterapii, 
stałego monitorowania, odsysania, karmienia sondą, inhalacji. Jak 
dojechaliśmy do domu pani doktor z pielęgniarką i z całym sprzę-
tem i lekami czekali już na nas. Stan był bardzo ciężki obrzęki całe-

go ciała problemy z oddychaniem, pani doktor 
i pielęgniarka nauczyły nas obsługi sprzętu. To 
przerażenie i strach czuje do dziś. PROWADZILI-
ŚMY	DYŻURY	PRAWIE	NIE	SPALIŚMY,	BO	CAŁY	CZAS	
TRZEBA	 BYŁO	 ODSYSAĆ,	 INHALOWAĆ,	 ZMIENIAĆ		
POZYCJĘ,	 SPRAWDZAĆ	 PARAMETRY	 I  PODAWAĆ	
TLEN. Na drugi dzień okazało się, że gorączka 
ustępuje i nie wymaga tlenoterapii. Dwa dni póź-
niej zniknęły wszystkie obrzęki całego ciała, 
Aduń się wyciszył był spokojniejszy i mniej cier-
piący. Stan się zaczął bardzo szybko poprawiać. 
Odkąd jesteśmy pod opieką hospicjum czujemy 
się tak bezpiecznie, wiemy, że jak coś się dzieje 
to zawsze przyjadą i są na każde wezwanie. JEŚLI	
MNIE	 COŚ	 NIEPOKOI	 ZAWSZE	 MOGĘ	 ZADZWONIĆ	
NIEZALEŻNIE	O JAKIEJ	PORZE	DNIA	I NOCY	I POROZ-

MAWIAĆ. Przez dwanaście lat nie znaliśmy tego uczucia – bezpie-
czeństwa, spokoju,  bo byliśmy z problemem zdani tylko na siebie.  
Dzięki opiece hospicyjnej odzyskaliśmy siły i wiarę w ludzką życz-
liwość, że mimo wszystko może być normalnie. 22.02.2012 r., Aduń 
na 13-te urodziny  dostał wspaniały prezent . Dla nas to szok bo na 
naszym kochanym dziecku komuś jeszcze zależy, ktoś jeszcze chce 
mu sprawić chociaż odrobinę przyjemności. Kiedyś psycholg 
w Warszawie zadał mi pytanie: jakie mam marzenie w stosunku do 
Adunia, moja odpowiedź: chciałabym tylko, żeby zaczął mówić, że-
bym mogła spełniać zachcianki i sprawiać mu przyjemność. Dzię-
kuję wszystkim za cudowną opiekę ze strony całego zespołu z ho-
spicjum za pomoc, wsparcie i za to, że jesteście. Życzyłabym 
wszystkim chorym takiej opieki jaką my jesteśmy objęci. MY	NIE	
PODDAJEMY	SIĘ	TAK	ŁATWO	BĘDZIEMY	WALCZYĆ	DO	KOŃCA,	KOCHAĆ,	
OPIEKOWAĆ	SIĘ	BO	TYLE	 JESTEŚMY	W STANIE	 ZROBIĆ	DLA	NASZEGO	
KOCHANEGO		ADUNIA.

„Stan się zaczął 
bardzo szybko 
poprawiać. Odkąd 
jesteśmy pod opieką 
hospicjum czujemy 
się tak bezpiecznie. 
Wiemy, że jak coś 
się dzieje to zawsze 
przyjadą i są na 
każde wezwanie.” 

 Urodziny Adrianka

q I Komunia Święta Adrianka
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musisz nauczyć się tego i tego”, zwyczajnie łatwiej 
przygotować się do różnych sytuacji. W ten sposób 
oswaja się lęk i przeradza się on w rodzaj wyzwa-
nia, któremu można sprostać. – Jesteśmy do dys-
pozycji rodzin. Oczywiście nasza pomoc zaczyna 
się poza szpitalem, czyli kiedy rodzic podejmuje 
decyzje, że dziecko nie będzie czekało w szpi-
talu na przejście do nieba, tylko chce zabrać je  
do domu. Taki dom musi być przygotowany, po-
siadać odpowiedni sprzęt, który trzeba obsłużyć. 
My to zapewniamy, ale zapewniamy też pomoc 
psychologa, wolontariuszy, duszpasterza i każde 
inne wsparcie, jakiego dana rodzina potrzebuje  
– mówi Ojciec Filip. 

W Polsce jest kilka hospicjów, które obejmują 
opieką matki w stanie błogosławionym, których 
dzieci są poważnie chore. Analizując ostatnie lata, 
takich dzieci przybywa. Oznacza to, że coraz więcej 
kobiet decyduje się urodzić chore dziecko dając mu 
szanse nawet na krótkie życie, ale życie tu na ziemi.

					PODOPIECZNI	DAJĄ	LEKCJĘ	ŻYCIA	

Nasi Podopieczni i ich rodziny otrzymują 
poprzez naszą organizację również wsparcie 
socjalne i prawne. Wśród naszych pracowników, 
jak i przyjaciół Hospicjum znajdują się osoby 
z wykształceniem i praktyką w sprawach admi-
nistracyjnych i prawnych. Rodzina może liczyć 
na pomoc w sprawach urzędowych: reprezen-
towania jej podczas spotkań z urzędnikami, 
pisania pism, odwołań i wniosków. Dotyczy to 
zwłaszcza sfery związanej z funkcjonowaniem 
chorego dziecka pod opieką NFZ,  PFRON, ośrod-
ków pomocy rodzinie, np. dofinansowań do za-
kupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, 
pomocy przy rozwiązywaniu trudności lokalo-
wych, zatrudnienia, uzyskania zasiłków i zapo-
móg przynależnych rodzinie.

Najmilszym wymiarem naszej pomocy jest 
przekazywanie prezentów urodzinowych i oko-
licznościowych dla Podopiecznych i ich rodzeń-
stwa. Organizujemy również spotkania wyjazdo-
we, dla rodzeństwa dzieci chorych oraz dla rodzin 
w żałobie. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne. 

Wyjazdy te mają na celu  wzmocnienie systemu rodziny, dodanie 
jej sił w radzeniu sobie z wyjątkowo trudnym zadaniem, jakim jest 
opieka nad cierpiącym dzieckiem, a często, w ostateczności poże-
gnanie z nim.  

Pani dziecko jest poważnie chore. Jeśli urodzi się żywe, jego dni będą poli-
czone. Polskie prawo zezwala w takim przypadku na aborcję, ale może  
je pani także urodzić.

„Mama wie od nas, 
że we wszystkich 
wymiarach 
medycznym, 
psychologicznym, 
materialnym, 
duchowym i każdym 
innym możemy 
pomóc – Ojciec Filip 
Buczyński”

„Jeśli kobieta jest 
wierząca, sumienie 
podsuwa piąte 
przykazanie „nie 
zabijaj.”

Mamusiu, chciałbym Cię 
zobaczyć

Szok. To najczęściej pierwsza reakcja na taką wia-
domość. Zaraz potem przychodzi lęk i zaczyna się 
gonitwa myśli. Co robić? – pytanie nieustannie po-
wraca, a podjęcie decyzji wydaje się przekraczać 

siły. Prawo polskie zezwala na aborcję poczętego dziecka, gdy dia-
gnozowana jest poważna choroba genetyczna płodu. Jednak prawo 
cywilne nie równa się prawo moralne. Jeśli kobieta jest wierząca, 
sumienie podsuwa piąte przykazanie „nie zabijaj”. Nie ułatwia 
to podjęcia decyzji. - Kobieta, która znajduje się w takiej sytuacji 
ma świadomość polskich warunków dotyczących służby zdrowia 
i pomocy społecznej. Zaczyna się dramat bezrad-
ności, któremu towarzyszy lęk o dziecko i samą 
siebie. Rodzi się obawa, by jeśli zdecyduje się 
urodzić dziecko, nie cierpiało ono przez długie 
dni, tygodnie, czy miesiące – mówi Ojciec Filip 
Buczyński szef Hospicjum dla Dzieci im. Małe-
go Księcia. W ciągu ostatnich czterech lat miał 
on pod swoją opieką 14 mam w takiej sytuacji. 
– Może wydawać się to dużo, jednak biorąc pod 
uwagę wszystkie przypadki zdiagnozowane 
w tym czasie, to zaledwie kropla. Dlatego zaczęli-
śmy wielką akcję informacyjną przez plakaty na 
ulicach, w szpitalach i parafiach, by dotrzeć do 
jak największej liczby matek, które stanęły w ob-
liczu takiej sytuacji – zaznacza szef lubelskiego 
hospicjum.

 LĘKI	I NADZIEJE	

Podejmowaniu decyzji czy urodzić chore dziecko, czy nie, to-
warzyszą obawy czy kobieta materialnie sobie poradzi, jak będzie 
z jej pracą, z czego będzie żyć, czy w końcu ojciec dziecka podo-
ła takiemu wyzwaniu. Z badań przeprowadzonych wśród takich 
matek wynika, że głównymi powodami, dla którego chcą dokonać 
aborcji jest poczucie zupełnego osamotnienia i świadomość, że 

dziecko będzie cierpiało. Stąd czasami decyzja, by lepiej skrócić 
te cierpienia na początku, gdy maluch nie ma świadomości, niż 
przez długie tygodnie czy miesiące być świadkiem bólu swojego 
dziecka. Paradoksalnie zapada decyzja, że z miłości pozbawię Cię 
życia. Znaczny udział w podejmowaniu takiej decyzji ma też ojciec 
dziecka. Czasami mąż mówi do żony: wiesz kochanie co powinnaś 
zrobić, na to ona: nie wiem kochanie co powinnam zrobić. – To są 
dramaty o jakich większość ludzi nie ma pojęcia. Rodzice sami mu-
szą zdecydować. My tylko możemy powiedzieć w czym możemy 
pomóc i jakie konsekwencje do końca życia dawać będzie taka czy 

inna decyzja – mówią pracownicy hospicjum.
W innych badaniach analizowano powody decy-
zji o urodzeniu dziecka z poważnymi wadami nie 
rokującymi na przeżycie. Okazywało się, że mo-
tywacja płynie z wiary. Przykazanie „nie zabijaj” 
daje siłę do pokonania lęku. W kategoriach psy-
chologicznych zauważono także, że pojawia się 
refleksja podpowiadająca, że choroba dziecka 
nie jest jego winą, tylko wynika z jakiegoś defi-
cytu rodziców matki lub ojca, którzy przekazali 
ją swojemu dziecku. Przez to, że ja jestem chora, 
moje dziecko jest jeszcze bardziej chore, dlacze-
go więc mam je zabić skoro jest chore przeze 
mnie – zadają sobie pytanie niektórzy. 

    POMOCNA	DŁOŃ	

Z pomocą takim mamom przychodzi Lubelskie Hospicjum dla 
dzieci im. Małego Księcia. - Trafiają do nas kobiety kierowane z kli-
niki patologii ciąży lub kliniki genetyki. Często jest w nich wola 
i pragnienie by dziecko żyło tyle, ile zdoła, a przez ten czas zagwa-
rantuję mu wszystko, co jest po ludzku możliwe. Tu zaczyna się 
rola hospicjum. Mama wie od nas, że we wszystkich wymiarach 
medycznym, psychologicznym, materialnym, duchowym i każdym 
innym możemy pomóc – mówi Ojciec Filip Buczyński. Ta świado-

AGNIESZKA	GIEROBA
DZIENNIKARKA "GOŚCIA NIEDZIELNEGO"

Kochana Mamusiu !!!
Je¿eli w trakcie ci¹¿y dowiesz siê , ¿e jestem bardzo ciê¿ko 
chore , proszê pozwól mi przyjœæ na œwiat . Choæ mo¿e moje 
¿ycie bêdzie krótkie , to zobaczê siê z Tob¹ , uœmiechnê siê  
i przytulê do Ciebie.
Nie bój siê , 
Hospicjum  im . Ma³ego Ksiêcia chce Ci pomóc , gwarantuj¹c 
opiekê medyczn¹ , niezbêdny sprzêt , pomoc w domu- 
to wszystko bezp³atnie . Oni nam pomog¹ , byœmy byli 
szczêœliwi .
                                                        - Twoje dziecko

Informacje: 
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin
Tel. 81/53 71 373, fax: 81/53 71 396
www.hospicjum.lublin.pl, e-mail: hospicjum@hospicjum.lublin.pl

Gabrysia, mogła się nie urodzić…, żyła rok
Na zdjęciu z mamą.

Lubelskie Hospicjum Małego Księcia na rzecz nienarodzonych

mość bardzo pomaga. Pod naszą opieką są tak-
że rodziny w żałobie, których dzieci już odeszły. 
Słyszymy od nich, że choć maleństwo było z nimi 
bardzo krótko, zmieniło zupełnie życie, zmieniło 
perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Było 
jak święty, który teraz jest w niebie. – Takie dziec-
ko wchodzi w niezwykłą relację ze swoimi rodzi-
cami i rodzeństwem, dając przeżyć niesamowite 
rekolekcje, które rzutują na całe pozostałe życie 
– dzielą się rodziny, które mają za sobą takie do-
świadczenie. Na pewno jest trudno żyć ze świadomością, że każ-
dy uśmiech może być ostatnim uśmiechem, że każda chwila może 
być ostatnią tu, a początkiem życia dla nieba. Matki do końca życia 
pamiętają ciepło małego ciałka, każdy uśmiech, spojrzenie. Każda 
chwila staje się bardzo cenna dzięki temu, że dziecko jest. 

 TEMU	MOŻNA	SPROSTAĆ	

Kiedy w klinice matka dowiaduje się o chorobie swojego dziecka 
rozmawia z nią psycholog, który proponuje, że można się spotkać 
z Ojcem Filipem z hospicjum, które ma pod opieką dzieci z podobny-
mi schorzeniami i rodziców, którzy radzą sobie z dzieckiem w takiej 
sytuacji. Kiedy rodzice mogą spotkać się z inną rodziną, która ma 
takie dziecko, łatwiej jest urealnić jak będzie wyglądało życie z taką 
chorobą. Niewiadoma rodzi lęk. Kiedy porozmawia się z inną matką 
i ta powie zwyczajnie: „słuchaj wtedy to trzeba to, a wtedy to tamto, 
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LP. NAZWISKO  
I IMIĘ ROZPOZNANIE DATA 

URODZENIA STATUS
DATA 

ZGONU/
WYPISU

1. Magdalena A. Choroba Bourneville-Pringle’a 1987
2. Patryk R. Zespół Kartagenera 1996
3. Grzegorz T. Zespół Cornelii de Lange 1989
4. Krystian Sz. Przepuklina oponowo-rdzeniowa 2000
5. Mateusz S. Rdzeniowy zanik mięśni 1992
6. Damian Sz. Postępująca degeneracja mózgu 1993 wypis 31.10.2011
7. Marek N. Rdzeniowy zanik mięśni 1999
8. Przemysław D. Rdzeniowy zanik mięśni 2000
9. Amelia A. Zespół Edwardsa 2008

10. Jakub Sz. Stan po urazie komunikacyjnym , padaczka pourazo-
wa, tracheotomia 1991

11. Weronika R. Zespół Cornelii de Lange, Zespół Turnera 2007
12. Julita G. Zespół Edwardsa 2008
13. Julia M. Postępująca encefalopatia, MPDz 2000
14. Izabela M. Postępująca encefalopatia 2001 zgon 4.12.2011

15. Katarzyna Z. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, 
Padaczka 2006

16. Monika M. Zespół Patau’a
Zespół wad wrodzonych 2007

17. Konrad K. Zespół Evansa, niedobór IgA 2002

18. Maciej S. Zespół Edwardsa, Zespół Klinefeltera, niedoczynność 
tarczycy 2005

19. Emilia Sz.
Zespół Arnolda-Chiariego, 
Stan po operacji przepukliny oponowo–rdzenio-
wej, tracheotomia

2001

20. Paweł S. Encefalopatia 1993
21. Maciej S. Rdzeniowy zanik mięśni 1993 zgon 08.03.2011
22. Karol P. Stan po ropnym zapaleniu mózgu i opon 2006
23. Monika D. Mózgowe porażenie dziecięce 1994
24. Jacek G. Mózgowe porażenie dziecięce , padaczka 2000
25. Weronika N. Hiperglicynemia  nieketotyczna 2002

26. Krystian G. Niewydolność krążeniowo-oddechowa, Wada serca 2009 wypis 16.10.2011
27. Cezary B. Mukowiscydoza, cukrzyca, padaczka 2009

28. Krystian G. Przewlekła niewydolność krążeniowo-oddechowa. 
Trisomia 21 2009

29. Aleksandra K. Encefalopatia, Padaczka 2009
30. Jan M. Dysplazja oskrzelowo-płucna, wcześniactwo 2009 wypis 15.08.2011

31. Maksymilian K. Dysplazja oskrzelowo-płucna, niewydolność odde-
chowa, wcześniactwo 2008

32. Szymon K. Pęcherzyca 2009

33. Antonina M. Wrodzona wada serca, tracheotomia, wrodzone 
zwężenie oskrzeli 2009 wypis 28.02.2011

34. Klaudia P. Mózgowe porażenie dziecięce , padaczka 2006 zgon 13.03.2011
35. Oliwia W. Wrodzona wada serca 2009 wypis 31.08.2011
36. Aneta K. Mózgowe porażenie dziecięce 2003 wypis 30.11.2011
37. Maja Z. Zespól wad wrodzonych 2009
38. Barbara R. Zespół Edwardsa 2010
39. Jakub J. Mózgowe porażenie dziecięce 2002

40. Paweł K. Mózgowe porażenie dziecięce, Kardiomiopatia 
przerostowa 2005 zgon 06.04.2011

41. Ewelina M. Stan po urazie wielonarządowym 2001
42. Nikola Z. Zespół Patau’a 2010 zgon 03.01.2011
43. Zofia M. Chondrodysplazja punktowa 2009
44. Agata G. Encefalopatia, Padaczka 2008

45. Kamil K. Wada wrodzona ośrodkowego układu nerwowego,  
wada serca 2009

46. Oliwia M. Encefalopatia niedotlenieniowa 2005
47. Ksawery S. Uogólniona wiotkość mięśni i krtani 2010 wypis 04.01.2011
48. Albert L. Mitochondriopatia z. MELAS 1997

49. Szymon Sz. Wrodzone uszkodzenie mózgu z niedotlenieniem, 
Cytomegalia wrodzona 2010

50. Karol K. Zespół Edwardsa 2010 zgon 01.01.2011
51. Marcel R. Zespół Arnolda-Chiariego, Wodogłowie wrodzone 2010

52. Bartłomiej J. Wcześniactwo, dysplazja oskrzelowo-płucna , prze-
puklina pachwinowa 2010 wypis 30.06.2011

53. Maciej B. Rdzeniowy zanik mięśni , przewlekła  niewydolność 
oddechowa 2009

54. Jakub R. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, 
wcześniactwo 2010 wypis 02.12.2011

55. Joanna D. Rozszczep podniebienia miękkiego i twardego, wada 
serca 2010

56. Emilia S. Zespół wad wrodzonych , przewlekła niewydolność 
oddechowa ,wada serca 2010

57. Amelia S. Przewlekła niewydolność oddechowa, wada serca, 
marskość prawej nerki 2009

58. Paweł Ł. Neuroblastoma 2009 zgon 08.04.2011
59. Amanda D. Guz płata skroniowego lewego 1998 zgon 04.05.2011
60. Mateusz P. Choroba Hallervordena-Spatza 1998

Lista pacjentów  
Lubelskiego Hospicjum  

im. Małego Księcia
2011 
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Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
NZOZ REHABILITACJA 
ul. Lędzian 49
20-828 Lublin
Tel. (81) 53 71 333, 53 71 334

Narodzili się dla Nieba
LISTA PODOPIECZNYCH, KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OKRESIE OD WYDANIA OSTATNIEGO NUMERU INFORMATORA:

KAROL P. 
ur. 1.02.2006 r., zm. 5.03.2012 r.

KONRAD K. 
ur. 22.12.2002 r., zm. 31.03.2012 r.

MICHAŁ R.
 ur. 18.10.2005 r., zm. 28.01.2012 r. 

IZA M.
ur. 12.05.2001 r., zm. 4.12.2011 r.

61. Justyna W. Ceroidolipofuscynoza, padaczka 2004

62. Adam Sz. Przewlekła niewydolność oddechowa, Mózgowe 
porażenie dziecięce 1995 zgon 05.08.2011

63. Krzysztof M. Chłoniak nieziarniczy, ropne zapalenie stawów kola-
nowych i skokowych 1996 wypis 30.06.2011

64. Michał K. Zespół wad wrodzonych, wada serca, tracheostomia 2011

65. Damian B. Osteosarcoma,, niewydolność oddechowa ,drenaż  
opłucnej 1993 zgon 11.08.2011

66. Oliwier K.
Zespół wad wrodzonych, agenezja prawej gałki 
ocznej, wodogłowie, rozszczep wargi, wrodzone 
zarośniecie odbytu 

2011

67. Julia K. Zespól Edwardsa , wada serca, niewydolność krąże-
niowo-oddechowa, hipotrofia 2011 zgon 11.08.2011

68. Jan B. Nowotwór złośliwy mózgu 1996 wypis 31.08.2011
69. Sebastian C. Mięsak  Ewinga 1993 wypis 31.08.2011
70. Arkadiusz S. Choroba Hodkina 1995 wypis 30.08.2011
71. Łukasz S. Mięsak Ewinga 1993 wypis 29.08.2011
72. Malwina T. MPDz, Padaczka 1995
73. Gabriel T. Przepuklina mózgowa,Wodogłowie 2011

74. Adrian J.
Naczyniakowatość mózgu , stan po krwawieniu do 
C.U.N. padaczka, ropień płuca, przewl. niewydoln. 
oddechowa

1999

75. Rafał Z. Dystrofia mięśniowa typu Duchennea 1996

76. Kinga B. Przewlekła niewydolność oddechowa, Padaczka 
,MPDz, zap. płuc , tracheostomia 1996

77. Maja K.

z .Pierre Robina, poli- syndaktylia palców dłoni, 
wada serca wrodzona (ASD,VSD) nerka skrżowana. 
Wrodzone zwichnięcie bioder. Słabe przyrosty masy 
ciała.

2011

78. Michał R. Neuroblastoma 2005

REHABILITACJA DZIECI:
 � Zaburzenia rozwoju noworodków  

i niemowląt
 � Niedowłady i porażenia o różnej etiologii
 � Następstwa urazów
 � Wady postawy
 � Wady rozwojowe
 � Wady uwarunkowane genetycznie
 � I inne według zaleceń lekarza specjalisty

REHABILITACJA DOROSŁYCH:
 � Zespoły bólowe kręgosłupa
 � Choroba zwyrodnieniowa bioder
 � Choroba zwyrodnieniowa kolan
 � Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 � Następstwa urazów
 � Niedowłady i porażenia
 � I inne według zaleceń lekarza specjalisty

Nasza placówka oferuje kompleksową rehabilitację w połączeniu z poradą lekarską 
zarówno Małym jak i Dużym Pacjentom. Zabiegi dostępne są od poniedziałku do piątku  
w godzinach ustalonych z Pacjentem. Wykonujemy usługi w ramach kontraktu z NFZ 
oraz odpłatnie według cennika. 

Przychody z tej działalności przekazywane są na działalność Lubelskiego 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 NZOZ Rehabilitacja w Domu Małego Księcia



Lubelskie Hospicjum 
dla Dzieci

im. Małego Księcia

przekaż

podatku

KRS 000 000 4522

www.hospicjum.lublin.pl Zd
j. 

Ja
ce

k 
G

rą
bc

ze
w

sk
i


