
Nic chodzi o duże kwoty, ale o efekt skali. Lekarze rodzinni pomagają chorym dzieciom 

W obliczu pandemii, która niesie nie tylko chorobę, ale mnóstwo problemów bytowych, 

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców postanowił ruszyć z pomocą 
podopiecznym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”.  

Największe w Polsce hospicjum dla dzieci ma kłopoty finansowe. Z powodu pandemii wielu 

sponsorów straciło dochody i przestało przekazywać datki. Placówka ma pod opieką prawie 150 

ciężko chorych pacjentów, którym zapewnia nie tylko systematyczną pomoc medyczną, 
psychologiczną i rehabilitację, ale także wsparcie socjalne. Kontrakt z Narodowego Funduszu 

Zdrowia zapewnia finansowanie świadczeń dla 96 dzieci, a tymczasem hospicjum ma pod stałą 
opieką 118 pacjentów oraz 30 rodzin, które wspiera w zakresie fizjoterapii i sprzętu medycznego.    

– Nasi podopieczni to głównie dzieci cierpiące na choroby neurologiczne i metaboliczne i dzieci z 

wadami genetycznymi, Mamy także pod opieką pacjentów onkologicznych oraz po wypadkach – 

wylicza Dorota Mazur z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”. – Opiekujemy się 
też kilkoma młodymi dorosłymi osobami, które mają choroby wieku dziecięcego i są z nami od lat. 

Prowadzimy także hospicjum perinatalne, 11 naszych pacjentów to dzieci, które trafiły do nas 

jeszcze zanim się urodziły, gdy ich mamy dowiedziały się o wadzie w czasie ciąży. 

Potrzeby są ogromne, zwłaszcza, że do placówki wciąż zgłaszają się nowi pacjenci. Dzieci 

wymagają regularnej rehabilitacji, środków medycznych i sprzętu takiego, jak pulsoksymetry, 

koncentratory tlenu, ssaki, wymienne filtry, cewniki itp. Wiele rodzin, które wychowują chore 

dzieci, potrzebuje też pomocy psychologicznej, a niekiedy także  wsparcia socjalnego. W czasie 

pandemii są też dodatkowe potrzeby jak maseczki czy płyny do dezynfekcji. 

W ubiegłym roku narodziła się inicjatywa „Wizyta dla Hospicjum". Polega ona na tym, że lekarze 

przyjmujący prywatnie, którzy włączyli się w akcję, co miesiąc dochód z jednej wizyty przekazują 
„Formule Dobra”.  

Lekarze rodzinni nie przyjmują pacjentów prywatnie, ale to nie znaczy, że nie mogą pomagać.  
– Każdy z nas może zadeklarować jakąś kwotę miesięcznie, którą będzie wpłacał na rzecz 

hospicjum. Możemy organizować okresowe akcje. To nie musi być raz ustalona jedyna forma – 

mówi dr Agata Sławin, wiceprezes DZLRP. –  Jako Związek mamy duże możliwości, bo jest nas 

wielu. Jeżeli każdy dołoży chociaż małą cegiełkę, ale będzie to robił regularnie, to mamy nadzieję, 
że dzieci będą miały systematyczny dostęp do rehabilitacji, a to jak wiadomo, podstawa w 

fizjoterapii, jeśli ma być skuteczna.  

Nie chodzi o wielkie kwoty, chodzi o efekt skali i długofalowe działanie. Hospicjum najbardziej 

potrzebuje regularnego wsparcia, ponieważ podopieczni placówki chorują prze całe życie i 

wymagają stałej pomocy. – Możemy też informować o akcji naszych pacjentów i zachęcać ich do 

pomocy. Każdy z nas opiekuje się kilkoma tysiącami pacjentów – dodaje Agata Sławin. – Jeżeli 

rozpuścimy wśród nich wici, to jest szansa, że znajdą się osoby wrażliwe na los tych dzieci i 

gotowe im pomóc.  

 

Konto dedykowane akcji „Wizyta dla Hospicjum”: 

03 1600 1462 1027 7108 2000 0009 

 


