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1. Białostockie Hospicjum dla Dzieci

Głównym obszarem działalności Fundacji jest prowadzone od 2009 r. Białostockie
Hospicjum dla Dzieci.
Pod opieką Hospicjum znajduje się stale ok. 30 nieuleczalnie chorych dzieci
z całego województwa podlaskiego.
W przeciągu 2018 roku pod opieką Hospicjum znajdowało się łącznie
51 pacjentów, w tym 24 nowo przyjętych. Z wielkim żalem pożegnaliśmy
12 pacjentów, natomiast 8 zostało wypisanych ze względu na ustabilizowanie stanu
zdrowia.
Łączna
liczba
osobodni
w
hospicjum
wynosiła:
9 626.
Odbyły
6 382 wizyty obejmujące opiekę medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną.

się

Wizyty lekarskie odbywały się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
zaś pielęgniarskie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Przeprowadzono
2 135 godzin rehabilitacji.
Wizyty pozostałych osób wspierających (pracownika socjalnego, asystenta rodziny,
psychologa, kapelana) były dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych
pacjentów i ich rodzin.
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Każdy z pacjentów zaopatrzony jest w odpowiedni do stanu zdrowia specjalistyczny
sprzęt medyczny tj. ssak medyczny, koncentrator tlenu, pulsoksymetr, kaszlator,
łóżko rehabilitacyjne itp.
Pacjentom są dostarczane niezbędne leki, środki pielęgnacyjne, opatrunkowe
i higieniczne, rurki tracheostomijne, gastrostomie i inne konieczne zaopatrzenie
medyczne. Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mają zapewniony zwrot kosztów za
leki.
Hospicjum zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, transport sanitarny,
konsultacje specjalistyczne.
Dzięki opiece Hospicjum, nieuleczalnie chore dzieci nie są skazane na długotrwały
pobyt w szpitalu, ale mogą one przebywać i żegnać się z bliskimi w swoich domach.
Naszym priorytetem jest poprawa jakości ich życia oraz dawanie wsparcia
i pomoc w najtrudniejszych chwilach.
Nasi pacjenci mają zapewnioną bezpłatną, opiekę lekarską i pielęgniarską
w dzień i w nocy, przez cały rok.
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PACJENCI BIAŁOSTOCKIEHO HOSPICJUM DLA DZIECI W ROKU 2018
LP.

ILOŚĆ DNI
POD
OPIEKĄ

ZGON/
WYPIS

Dystrofia mięśniowa
Duchenne

1

Z 16.02.2018

Ciężka zamartwica
urodzeniowa

73

W 30.04.2018

84 km od
Białegostoku

Bezmózgowie

18

Z 18.03.2018

4 mies.

84 km od
Białegostoku

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

173

W 01.10.2018

DZ.

13

70 km od
Białegostoku

Padaczka objawowa

1

Z 02.05.2018

DZ.

1 mies.

60 km od
Białegostoku

Encefalopatia

140

Z 09.01.2019

DZ.

12

38 km od
Białegostoku

Mocopolisacharydoza

197

CH.

1 mies.

43 km od
Białegostoku

Odejście obu dużych
naczyń serca z jednej
komory

175

CH.

9

40 km od
Białegostoku

Wodogłowie
Padaczka lekooporna

177

DZ.

7

25 km od
Białegostoku

Mózgowe
czterokończynowe
porażenie dziecięce

168

CH.

23 dni

45km od
Białegostoku

Ciężka zamartwica
urodzeniowa

144

W 28.02.2019

DZ.

12 dni

43 km od
Białegostoku

Zespół Pataua
Trisomia 13

96

Z 23.11.2018

CH.

7

75 km od
Białegostoku

Padaczka lekooporna

117

DZ.

4 mies. Białystok

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

105

CH.

5 mies.

15 km od
Białegostoku

Wodogłowie wrodzone 92

DZ.

6 mies.

80 km od
Białegostoku

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

64

CH.

14

45 km od
Białegostoku

Wada rozwojowa
mózgu

92

CHŁOPIEC/
DZIEWCZYNKA

WIEK

CH.

16 lat

DZ.

3 mies. Białystok

DZ.

1 mies.

DZ.

1.

MIEJSCE
ZAMIESZKANIA ROZPOZNANIE
10 km od
Białegostoku

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18.
CH.

8

Białystok

Nowotwór złośliwy,
mięsak kości
podstawy czaszki

26

CH.

3

100 km od
Białegostoku

Wrodzone wady
rozwojowe wielkich
tętnic

69

CH.

15 dni

85 km od
Białegostoku

Zespół Pataua
Trisomia 13

24

DZ.

6

Białystok

Dziecięce porażenie
mózgowe

26

CH.

4

Białystok

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

14

CH.

17

85 km od
Białegostoku

Aberracje
chromosomowe

13

CH.

6

Białystok

Dziecięce porażenie
mózgowe

13

CH.

11

Białystok

Zaburzenie mózgu

3377

W 28.09.2018

CH.

9

50 km od
Białegostoku

Wrodzone zakażenie
wirusem cytomegalii

3129

Z 12.09.2018

CH.

7

45 km od
Białegostoku

Encefalopatia

2554

DZ.

7

45 km od
Białegostoku

Zespół Patzaua

2391

CH.

7

50 km od
Białegostoku

Inne zaburzenia
metaboliczne

2382

DZ.

7

Białystok

Przedmózgowie
jednokomorowe

2004

CH.

10

102 km od
Białegostoku

Wrodzona łamliwość
kości

1015

CH.

8

Białystok

Encefalopatia
poniedotleniowoniedokrwienna

1203

CH.

4

25 km od
Białegostoku

Przepuklina mózgowo
potyliczna

1339

Z 29.08.2018

DZ.

4

85 km od
Białegostoku

Wodogłowie w
chorobach zakaźnych
i pasożytniczych

1245

Z 10.10.2018

CH.

16

60 km od
Białegostoku

Hiperglicynemia

1268

DZ.

2

Białystok

Aberracje
chromosomowe

765

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

Z 14.11.2018

Z 14.12.2018

Z 26.03.2019

W 01.10.2018

_____________________________________________________________________
Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok, Tel. 85 66 22 003, e-mail: biuro@pomozim.org.pl

5

Sprawozdanie z działalności 2018
____________________________________
37.
DZ.

3

10 km od
Białegostoku

Inne wrodzone wady
rozwojowe mózgu

848

695

38.
CH.

1

Białystok

Mnogie wady
rozwojowe wrodzone
nieklasyfikowane
gdzieindziej

DZ.

2

28 km od
Białegostoku

Wodogłowie nie
określone

163

W 31.07.2018

CH.

2

95 km od
Białegostoku

Encefalopatia
padaczkowa

233

Z 18.02.2018

DZ.

1

15 km od
Białegostoku

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

277

W 09.07.2018

DZ.

3

Białystok

Wspólny pień tętniczy 223

Z 25.05.2018

DZ.

1

91 km od
Białegostoku

Zespół Pataua

167

Z 01.04.2018

CH.

1

70 km od
Białegostoku

Encefalopatia

375

DZ.

14

108 km od
Białegostoku

Ostra niewydolność
oddechowa

1269

CH.

18

Białystok

Dziecięce porażenie
mózgowe

807

DZ.

3

Białystok

Tetralogia Falotta

1176

DZ.

4

48 km od
Białegostoku

Przewlekła
niewydolność
oddechowa

1066

DZ.

11

50 km od
Białegostoku

Dziecięce porażenie
mózgowe

3533

CH.

15

85 km od
Białegostoku

Pęcherzowe
oddzielanie naskórka

2752

CH.

3

100 km od
Białegostoku

Wada rozwojowa
serca i dużych
naczyń

721

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

W 31.07.2018

47.

48.

49.

50.

51.
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2. Pomoc socjalna

Sytuacja finansowa rodzin jest bardzo zróżnicowana, a często w związku
z poważną chorobą dziecka zdecydowanie się pogarsza, dlatego pomagamy im
finansowo, refundując np. leki, transport, badania, przyznając zasiłki pogrzebowe
oraz rzeczowo, m.in. dostarczając opał na zimę, ubrania, środki czystości czy przybory
szkolne dla rodzeństwa.
Pracownik socjalny dodatkowo pomaga w sprawach formalnych dotyczących
przyznania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłków celowych i okresowych,
dofinansowania do sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, służy pomocą
w sprawach administracyjnych i pogrzebowych. Jego rolą jest zaopatrzenie
w niezbędny sprzęt medyczny i środki pielęgnacyjne oraz dostarczenie niezbędnego
wyposażenia, tak by możliwe było zapewnienie opieki w domu. Sprzęt medyczny,
który zapewniamy, jest nieodpłatnie wypożyczany naszym podopiecznym.
Finansujemy ich zakup oraz pokrywamy koszty eksploatacji (naprawy, wymiany,
przeglądy). Pacjenci mogą stale korzystać z ponad 150 różnych urządzeń.
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Asystent rodziny jest odpowiedzialny za towarzyszenie rodzinie i udzielanie wsparcia
w codziennych trudnościach. Pomaga w codziennej opiece nad chorym, podejmuje
działania na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych, służy pomocą w sytuacji
uzależnień, przemocy itp. Zobligowany jest do dostarczania wszelkich darów
przekazanych od darczyńców stosownie do potrzeb każdej rodziny.

Dzięki wsparciu darczyńców i sponsorów, możemy również podjąć się realizacji tzw.
„Bajkowych pokoi”, czyli dostosowania pomieszczeń remontując pokoje czy łazienki,
z których korzystają mali pacjenci.
Pozwala to zapewnić naszym podopiecznym przyjazne, wygodne wnętrza,
odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb nieuleczalnie chorych dzieci.
Dzięki temu ich codzienność jest nieco mniej uciążliwa.
Pomoc
socjalna,
w
postaci
wsparcia finansowego i rzeczowego
o łącznej wartości 108.822,98 zł
została udzielona 26 rodzinom.
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3. Pomoc psychologiczna i grupy wsparcia

Poza codziennym wsparciem psychologów w rodzinach naszych podopieczny
niezwykle ważnym elementem naszej codziennej działalności są prowadzone cztery
grupy wsparcia: dla rodzeństwa hospicyjnego, dla rodziców obecnych podopiecznych
oraz grupy wsparcia w żałobie po starcie dziecka, jak również dla rodziców w ramach
hospicjum perinatalnego.
Organizujemy cykliczne spotkania dla każdej z tych grup, podczas których można
porozmawiać z psychologiem, czy z księdzem, a przede wszystkim
z innymi osobami, które doświadczają podobnych przeżyć. W 2018 roku
organizowaliśmy spotkania dla mam, dla rodzeństwa hospicyjnego, dla rodzin
w żałobie oraz rodzin hospicyjnych m.in. w kinie, w Fabryce Misia, restauracjach.
Ponadto organizujemy wypoczynek letni dla rodzin hospicyjnych. W lipcu
w Lipowym Moście przez pięć dni odbywał się pobyt wypoczynkowo - rekreacyjny
rodzin hospicyjnych (dorośli wraz z dziećmi), w którym udział wzięło łącznie
17 podopiecznych i członków ich rodzin oraz 6 wolontariuszy.
Następnie w sierpniu w tym samym miejscu wypoczywało łącznie 20 osób
i 7 wolontariuszy. Obecność wolontariuszy była nieoceniona, pozwoliła bowiem, by
rodzice byli odciążeni w codziennych obowiązkach.
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4. Ośrodek Perinatalnej Opieki Paliatywnej

Od kilku lat prowadzimy Ośrodek Perinatalnej Opieki Paliatywnej, gdzie rodzice,
którzy usłyszeli niepomyślną diagnozę u swojego jeszcze nienarodzonego dziecka,
mają zapewnioną pomoc psychologa, położnej i lekarzy.
Jesteśmy przy kobiecie od momentu diagnozy tzw. letalnej wady płodu, przez okres
ciąży, aż do porodu. A jeśli dziecko przeżyje otaczamy je opieką w domowym
hospicjum.
Pomagaliśmy w organizacji porodu, tak by możliwa była obecność bliskich,
zapewnialiśmy zgodnie z wolą rodziców fotografa lub/i księdza, stwarzając możliwość
udzielenia Chrztu Św.
Łącznie w 2018 roku opiekę w Ośrodku zapewniono 7 kobietom oraz prowadzono
12 spotkań dla rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym.
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5. Wsparcie w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK
Białymstoku

Od ponad 28 lat jako Fundacja wspieramy również rodziny, które zmagają się
z chorobą nowotworową swojego dziecka.
W 2018 roku wolontariusze niemal codziennie troszczyli się o uśmiech i dobry nastrój
pacjentów Kliniki Onkologii Dziecięcej. Starali się odpędzać smutki spędzając
wspólnie czas, organizując warsztaty taneczne, kulinarne czy plastyczne.
Finansowaliśmy potrzebne materiały, by zabawa była niepowtarzalna.
Wraz z maluchami świętowaliśmy ważne dni w ich życiu tj. Dzień Dziecka, urodziny,
Wigilię dla pacjentów, rodziców i pracowników Kliniki, a w Święta Bożego Narodzenia
zapewniliśmy spotkanie z prawdziwym Mikołajem. Pamiętaliśmy o Dniu Mamy, Dniu
Kobiet, Andrzejkach i Walentynkach. Każda okazja jest dobrym powodem do wspólnej
zabawy. Podczas tych wydarzeń nie zabrakło prezentów, niespodzianek i spotkań ze
znanymi i lubianymi osobami. Celebrowaliśmy wyjątkowe uroczystości jak Dzień
Dziecka z Chorobą Nowotworową i współfinansowaliśmy zjazd „Onkoludki” dla dzieci,
które wygrały z chorobą.
Odpowiadaliśmy również na codzienne potrzeby małych pacjentów Kliniki i ich
najbliższych zapewniając zwykłe, prozaiczne potrzeby jak choćby czystą pościel
i potrzebne środki higieniczne na oddziale.
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Wspieraliśmy rodziny w zakupie tzw. „wyprawki” koniecznej do przeszczepu szpiku.
Gdy sytuacja rodzinna wymagała naszej interwencji, realizowaliśmy projekt „Bajkowy
pokój”, tak by przystosować warunki domowe do potrzeb dziecka po przeszczepie.
Dofinansowaliśmy leczenie i rehabilitację dla dzieci z rodzin mniej zamożnych.
W 2018 roku udało się nam przy wsparciu darczyńców wyremontować pokój Kuby,
wspomóc rehabilitację pacjentom z powikłaniami po leczeniu nowotworowym oraz
wspomóc finansowo rodziny w zakupie leków, a także sfinansowaliśmy wykonanie
i montaż zabudowy nowych szafek dla rodziców przebywających razem z dziećmi na
oddziale.
Ponadto sfinansowaliśmy w kwocie 12.300 zł utrzymanie informatycznej bazy danych
prowadzonej przez Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku
zawierającej informacje o rozpoznaniu, leczeniu i następstwach choroby dzieci
onkologicznych z całej Polski.
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6. Turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne

Dwa razy w roku – latem i zimą – organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla naszych
podopiecznych, którzy pokonali chorobę nowotworową oraz dla rodzeństwa dzieci
hospicyjnych. W 2018 r. były to wyjazdy w góry. W styczniu do Zakopanego wyjechało
15 dzieci będących rodzeństwem podopiecznych Hospicjum.
Latem odbyły się dwa wyjazdy:
w lipcu do Karpacza, w którym
uczestniczyło 22 dzieci po chorobie
onkologicznej,
a
w
sierpniu
w
wyjeździe
do
Zakopanego
uczestniczyło 18 dzieci (rodzeństwo
dzieci hospicyjnych).
Górskie wycieczki i powietrze
pomagają ozdrowieńcom odzyskać
formę
i
wrócić
do
zdrowia.
Jednocześnie nasi podopieczni uczą
się samodzielności i prawidłowego
funkcjonowania w grupie.
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7. Celebrowanie ważnych wydarzeń

Każdy nasz pacjent hospicyjny w dniu urodzin jest odwiedzany przez członków
zespołu Fundacji, którzy z prezentami i głośnym „Sto lat” podkreślają jak
niezbywalnym darem jest każdy kolejny rok wspólnie spędzony.
Uroczystości takie jak Dzień Rodziny (powstał z połączenia Dnia Dziecka, Dnia Matki
i Dnia Ojca), Wigilia, Zabawa Choinkowa, comiesięczne Msze Św. to główne okazje do
spotkań całej „Rodziny Hospicyjnej”. Jest to czas integracji obecnych podopiecznych,
rodzin wypisanych spod opieki hospicjum, jak też rodzin po stracie dziecka. Na
przestrzeni 9 lat setki rodzin połączyło podobne doświadczenie – choroba nieuleczalna
dziecka. Każda historia jest inna, ale mają wspólne elementy. Nie jest dobrze być
samotnym w tym. Dobrze być razem.
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Mikołajki oraz okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Podczas akcji „List
do Św. Mikołaja” pacjenci i ich rodzeństwo zdradziło co chciałoby dostać w prezencie.
Dzięki darczyńcom ich marzenia się spełniły. Zaś nasi niezawodni wolontariusze w
przebraniu Mikołaja i śnieżynek na kilka dni przed Bożym Narodzeniem wręczyli
prezenty naszym podopiecznym. Wywołały one wiele radości i łez szczęścia. Wszystkie
dzieci otrzymały wymarzone prezenty, a my byliśmy zszokowani, jak szybko pojawili
się ludzie o dobrych sercach widzący potrzeby nie tylko swoje, ale i innych.
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8. Wolontariat

Nie moglibyśmy skutecznie pomagać, gdyby nie wolontariusze. Potrzebujemy takich
osób przy naszych codziennych działaniach w domowym hospicjum, Klinice Onkologii
Dziecięcej, podczas organizowanych akcji oraz w biurze.
Możemy liczyć na stałych wolontariuszy, którzy już blisko 10 lat są z nami
niezmiennie (jak choćby Łukasz Kononiuk), jak również na zupełnie nowych, którzy
dołączyli w 2018 roku do grona wolontariuszy. By ich pomoc była na
wysokim poziomie organizowaliśmy potrzebne szkolenia i warsztaty, których
zadaniem było przygotowanie do pracy na różnych polach naszej działalności. Wiosną
odbyły się dwa kursu wolontariatu: w marcu w Łomży 82 osoby uczestniczyły
w kursie, zaś w kwietniu w Białymstoku, na terenie Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego, udział wzięło 140 osób.
Doświadczyliśmy również ogromnego wsparcia przy licznych naszych akcjach
naszych Przyjaciół – Wolontariuszy, aktorów, dziennikarzy, tancerzy, pracowników
zaprzyjaźnionych firm, nauczycieli i wielu innych wspaniałych ludzi, którzy
zaangażowali swój czas i energię w pomaganie. Dziękujemy.
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9. Kalendarium Fundacji
Przez cały rok organizujemy lub współorganizujemy wiele eventów, koncertów,
spotkań, wyjazdów. Jedne służą zebraniu funduszy na naszą działalność inne
natomiast mają na celu integrację i formę wsparcia psychologicznego rodzin
pozostających pod naszą opieką.
W 2018 roku wydarzenia, które odbyły się za nasza sprawą lub z naszym udziałem
to m.in.:
Styczeń:
● Zabawa Choinkowa dla Podopiecznych Fundacji
● Choinka Darczyńców Gazety Wyborczej
● Akcja „Bajkowy Pokój” – dom Dawida
● Zimowy turnus w Zakopanem dla dzieci po chorobie onkologicznej i dla
rodzeństwa dzieci hospicyjnych (styczeń-luty)
● Ósma edycja Kampanii Pola Nadziei (styczeń – czerwiec)
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Luty:
●
●
●
●

Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową
Charytatywny Koncert Walentynkowy
Grupa wsparcia dla rodzeństwa dzieci hospicyjnych
Grupa wsparcia dla mam hospicyjnych w Łomży

Marzec:
● Dzień Kobiet w hospicjum i w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK
● I Dzień Wiosny – Budzimy Białystok do Pomagania
● Kursy wolontariatu (marzec-kwiecień)
Kwiecień:
● Akcja „Chcemy Pomagać” – Przedstawienia dzieci z Otwartej Przestrzeni
Artystycznej ARTEA „Krótka Historia z Pętli” i „Opowiastki z Lasu” (część
pierwsza)
● Grupa wsparcia dla rodzeństwa dzieci hospicyjnych
● Grupa wsparcia dla mam hospicyjnych w Bielsku Podlaskim
Maj:
●
●
●
●

Charytatywna Sztafeta Maratońska Electrum Ekiden
Kwesty żonkilowe w ramach „Pól Nadziei”
Grupa wsparcia dla mam hospicyjnych w Białymstoku
Przedstawienie „Uratujmy Bajki”
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Czerwiec:
● Zjazd Dzieci po przebytej chorobie onkologicznej
● Dzień Rodziny (Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki
i Dnia Ojca)
● Dzień Dziecka w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK
Lipiec:
● Turnus dla dzieci po chorobie onkologicznej i dla rodzeństwa dzieci
hospicyjnych: w Zakopanem i Karpaczu (lipiec-sierpień)
● Pobyt wypoczynkowo - rekreacyjny rodzin hospicyjnych w Lipowym Moście (I)
Sierpień:
● Pobyt wypoczynkowo - rekreacyjny rodzin hospicyjnych w Lipowym Moście (II)
● Akcja „Oddaj Rower”
● Wyprawka od serca
Wrzesień:
● Akcja „Bajkowy Pokój” – wsparcie w zakupie mieszkania dla Huberta,
podopiecznego Fundacji
Październik:
● Początek dziewiątej edycji Kampanii „Pola Nadziei”
● Akcja „Bajkowy Pokój” – remont pokoju Kuby, podopiecznego z Kliniki
Onkologii i Hematologii UDSK
Listopad:
● Akcja „Chcemy Pomagać” – Przedstawienia dzieci z Otwartej Przestrzeni
Artystycznej ARTEA „Krótka Historia z Pętli” i „Opowiastki z Lasu” (część
druga)
● Miesiąc Dobroczynności, w tym: Koncert Charytatywny – „Urszula Dzieciom z
Hospicjum” oraz charytatywny Bal Andrzejkowy
● List do św. Mikołaja (listopad-grudzień)
Grudzień:
● Dzień Palenia Świec
● Charytatywny halowy turniej piłki nożnej w Choroszczy
● Spotkanie wigilijne „Rodziny Hospicyjnej”
● Mikołajki w Fabryce Misia (współorganizacja)
● Jasełka w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku
● Wizyta Mikołaja w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku
● Mikołaje i Śnieżynki odwiedzają z prezentami dzieci hospicyjne
● Przekazanie rodzinom hospicyjnym świątecznych paczek
I wiele, wiele innych…
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