


Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny numer naszego szpi-
talnego pisma „Przyjaciel Dzieci”. Znajdziecie tu Państwo infor-
macje o tych wydarzeniach, które działy się w Szpitalu w ostatnim 
półroczu, jak również inne ważne informacje, którymi chcemy się 
z Państwem podzielić. O tym wszystkim przeczytacie Państwo na 
łamach pisma, do lektury którego zachęcam.

Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie opinie, które przekazu-
jecie Państwo wprost do mnie lub też do kierowników oddziałów. 
Ze wszystkich opinii wyciągamy wnioski, modyfikujemy sposoby 
postępowania, poprawiamy infrastrukturę szpitalną, itp. Konstruk-
tywne opinie i wnioski sprawiają, że czujemy się wspólnie jedną 
wielką szpitalną rodziną, która opiekuje się dzieckiem. Do Szpitala 
i wprost do mnie dociera wiele podziękowań od Rodziców Dzieci 
wyleczonych lub będących w trakcie wieloetapowego komplek-
sowego leczenia. Podziękowania kierowane są pod adresem 
wspaniałej kadry specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, terapeutów 
i innych specjalistów, którzy opiekowali się dzieckiem. Za te miłe 
słowa serdecznie dziękujemy. Cieszę się, że udało się nam zbu-
dować najcenniejszy filar Szpitala – wielospecjalistyczny, wieloza-
wodowy i ambitny zespół nie tylko medyczny, ale i paramedyczny, 
administracyjny, z którym jak jedna drużyna, wielka rodzina zawo-
dowa możemy wspólnie podejmować się holistycznego leczenia 
naszych Pacjentów, nawet tych, którzy stracili nadzieję na to, że 
w Polsce mogą uzyskać leczenie. Jako dyrektor Szpitala jestem 
z tego dumna i przy każdej okazji to podkreślam. 

Ale docierają też do mnie uwagi i skargi ze strony Opiekunów, 
Pacjentów na ciasną bazę szpitalną, na posiłki, na inne niedocią-
gnięcia organizacyjne i osobowe. Za te wszystkie uwagi konstruk-
tywne również serdecznie dziękuję, bo to one wskazują nam na 
kierunki działań. 

Co nas zatem czeka w najbliższych tygodniach, miesiącach? 
W maju rozpoczynamy dwie duże inwestycje:
• Rozbudowa szpitalnej bryły A3 od strony ulicy Żołnierskiej, 

w której zostaną zlokalizowane oddziały: oddział chorób za-
kaźnych dla dzieci z wydzieloną strefą do izolacji (tzw. boksami 
Melzera), oddział pediatryczny IV dla dzieci do 3. roku życia, 

oddział chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w zakre-
sie ortopedyczno-urazowym i w zakresie pediatryczno-reuma-
tologicznym oraz oddział intensywnej terapii. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków RPO. Jej łączny koszt to ok. 
30 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu 
2020 roku. 

• Rozbudowa Szpitala do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzie-
ci. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia 
Departament Funduszy Europejskich ze środków PO IiŚ. Łączna 
wartość projektu to ok 12 mln złotych. Zakończenie inwestycji 
planowane jest we wrześniu 2019 roku.

W związku z realizacją powyższych inwestycji najbliższe dwa 
lata będą wymagały od nas wszystkich szczególnej uwagi, cierpli-
wości z powodu utrudnień w funkcjonowaniu, gdyż trzeba będzie 
wydzielić plac budowy, a to zajmie część podwórka szpitalnego 
i parkingu. Również wewnątrz szpitala nie da się uniknąć sąsiedz-
twa prac budowlanych, ale mam nadzieję, że nasze doświadcze-
nia z lat poprzednich i Państwa wyrozumiałość pozwolą nam ten 
okres przetrwać, a w nagrodę po dwóch latach oddamy do użytku 
do Państwa dyspozycji cztery kolejne nowoczesne i przestronne 
oddziały szpitalne. Planujemy ponadto utworzyć dodatkowo ok. 
70 miejsc parkingowych. Będzie to wymagało również niewielkich 
robót budowlanych na parkingu wzdłuż ul. Pstrowskiego. 

Cieszę się, że rozpoczynamy kolejne inwestycje, które wprost 
przełożą się na poprawę warunków pobytu małych pacjentów 
i opiekunów w oddziałach, a także poprawią dostępność do le-
czenia. Przykładowo rozbudowa do potrzeb centrum urazowego, 
czy rozbudowa oddziału intensywnej terapii pozwoli większej licz-
bie dzieci na wysokospecjalistyczne leczenie operacyjne takich 
schorzeń, po operacji których dzieci przebywają na oddziale in-
tensywnej terapii, jak np. operacje kręgosłupa, czy rozległe, długie 
operacje wad wrodzonych części twarzowej czaszki, takich jak 
np. kraniostenozy. 

Szanowni Państwo, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzie-
cięcy w Olsztynie jest instytucją, w której pracuje ponad 700 
pracowników, w 2017 r. było hospitalizowanych (czyli leczonych 
w warunkach szpitalnych) 28 813 Pacjentów, a wraz z nimi ca-
łodobowo przebywało w Szpitalu ponad 60 proc. Opiekunów 
czyli 17 300 Rodziców. W poradniach specjalistycznych i w POZ 
w 2017 r. udzielono ponad 210 tysięcy porad (z każdym Dzieckiem 
do poradni przybywał przynajmniej jeden Opiekun). Ponadto Szpi-
tal stanowi bazę dydaktyczną do klinicznego kształcenia studen-
tów CM UWM Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu 
(kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, 
dietetyka). To wszystko sprawia, że każdego dnia w Szpitalu prze-
bywa bardzo dużo osób: pacjentów, opiekunów, personelu, stu-
dentów. Każda z grup wymaga przyjaznego środowiska i w każdej 
grupie oraz pomiędzy grupami oczekujemy współpracy, szacunku 
i wyrozumiałości, a od personelu dodatkowo profesjonalizmu. Za 
to wszystko wszystkim Państwu dziękuję! 

 
Krystyna Piskorz-Ogórek 

Dyrektor WSSD w Olsztynie
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Nagrodę za zajęcie pierwszego 
miejsca w kraju w Rankingu Szpi-
tali 2017 w kategorii szpitali pedia-
trycznych odebraliśmy 14 grudnia 
2017 r. w Warszawie. Ranking zor-
ganizowały: Centrum Monitorowa-
nia Jakości w Ochronie Zdrowia 
i dziennik Rzeczpospolita przy 
wsparciu Ministerstwa Zdrowia.

Tworząc ranking organizatorzy pod-
dali szczegółowej ocenie 15 obszarów 
działalności, które można podzielić na 
trzy zasadnicze części: zarządzanie, 
opieka medyczna i jakość. Nasza pla-

cówka wyprzedziła kolejnego laureata 
w tej kategorii aż o 30 punktów.

Statuetkę z rąk wiceministra zdro-
wia Pana Marka Tombarkiewicza 
odebrała  dyrektor Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecię-
cego w Olsztynie 

– To dla nas wielki dzień, który 
jest ukoronowaniem ciężkiej pracy 
całego zespołu – powiedziała dr n. 
med. Krystyna Piskorz-Ogórek pod-
czas uroczystej gali, na którą przy-
byli szefowie najlepszych placówek 
medycznych z całej Polski. 

Łącznie w rankingu w różnych 
kategoriach wzięły udział 204 
szpitale.

Nasz szpital najlepszą placówką wśród 
szpitali pediatrycznych w kraju!

Od lewej stoją: mgr Ewa Romankiewicz, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,  
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Pan Michał Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia,  

Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
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To był wspaniały wieczór  
(5 kwietnia br.) w olsztyńskiej Fil-
harmonii i wspaniałe wyróżnienie 
dla naszego szpitala! Podczas uro-
czystej gali odebraliśmy z rąk Mar-
szałka Województwa Gustawa Mar-
ka Brzezina wyjątkową nagrodę: 
Brązowy Laur „Najlepszym z Naj-
lepszych” za szczególny udział na-
szej placówki w promowaniu woje-
wództwa w kraju i za granicą. 

Miniony rok był pomyślny dla 
naszego szpitala, a nasza praca 
była doceniana. Przypomnijmy, 
że nasz szpital został uznany naj-
lepszym szpitalem pediatrycznym 
w kraju w Rankingu Szpitali 2017 
dziennika Rzeczpospolita i Cen-

trum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdro-
wia, w którym oceniano 
poziom zarządzania, 
jakości i opieki medycz-
nej. Możemy też po-
chwalić się m. in. ostat-
nimi osiągnięciami we 
wdrażaniu nowatorskich 
technik operacyjnych. 
Szczególnie głośnym 
echem odbiły się ope-
racje skolioz dziecię-
cych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii czy 
udział najlepszych specjalistów 
z zagranicy. Coraz więcej wykony-
wanych u nas procedur ma cha-

rakter ponadregional-
ny, a część z nich jest 
unikalna w skali kraju. 

– Na ten sukces pra-
cowali ciężko wszyscy 
nasi pracownicy – 
mówi dr n. med. Kry-
styna Piskorz-Ogórek, 
dyrektor Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie, 
która odbierała Laur. 
– Miło być docenia-
nym, bo to dopinguje 
do ciągłego doskona-

lenia naszej pracy, co procentuje 
z kolei większym zaufaniem i zado-
woleniem naszych Pacjentów, ich 
Rodziców i Opiekunów. 

Jesteśmy w gronie Najlepszych z Najlepszych!

Od lewej: mgr Leszek Gutowski, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, 
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala, mgr Ewa Romankiewicz, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, 

mgr Ewa Sikorska, kierownik Działu Statystyki Medycznej.
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Jagienka Hursztyn z Łodzi ma 
7 lat i całe swoje dotychczasowe 
życie spędziła na walce o zdro-
wie. Od kilku miesięcy dziew-
czynka jest pacjentką naszego 
szpitala. Dzięki zastosowaniu 
nowatorskiego na skalę kraju 
leczenia ma szansę na radosne 
dzieciństwo. – Jestem bardzo 
wdzięczna doktorowi Pawłowi 
Grabali że zdecydował się nam 
pomóc i nie musimy wyjeżdżać 
na leczenie za granicę – mówi 
Małogrzata Hursztyn, mama Ja-
gienki. 

Jagienka dostała po urodzeniu 
10 punktów w skali Apgar. Niestety, 
szybko pojawiły się poważne pro-
blemy zdrowotne. Lekarze zdiagno-
zowali wrodzoną łamliwość kości, 
niewydolność oddechową i bardzo 
szybko postępującą skoliozę. – Naj-
lepsi specjaliści w Polsce nie potra-
fili pomóc córce, skierowano ją do 
hospicjum – wspomina Małgorzata 
Hursztyn, mama Jagienki. – Zbierali-
śmy pieniądze na bardzo kosztowne 
leczenie we Francji, a przypadkiem 
znaleźliśmy pomoc w Szpitalu Dzie-
cięcym w Olsztynie. 

Pani Małgorzata zauważa że po 
urodzeniu córki nie zauważyła u niej 
skrzywienia kręgosłupa, ale lekarze 
dostrzegli delikatną skoliozę, która 
musiała wystąpić już w okresie życia 
płodowego. 

– Poza tym w drugiej dobie po 
urodzeniu okazało się ze córka ma 
złamaną rękę, pomimo że urodziła 
się za pomocą cesarskiego cięcia 
i nie miała żadnego urazu – dodaje 
pani Małgorzata. – Wówczas rozpo-
częła się bardzo długa diagnostyka, 
która pokazała, że Jagienka choruje 
na wrodzoną łamliwość kości. Z bie-
giem czasu skolioza postępowała, 
dlatego od samego początku Ja-
gienka była intensywnie rehabilito-
wana. Przez pierwszy rok braliśmy 
udział w bardzo intensywnych tur-
nusach rehabilitacyjnych: cztery 

tygodnie w domu, cztery tygodnie 
w szpitalu. 

Wszyscy odmawiali pomocy
Pomimo tych wysiłków Jagienka 

miała opóźniony rozwój ruchowy, 
zaczęła chodzić dopiero w wieku 2 
lat. Skrzywienie kręgosłupa wciąż 
postępowało. Lekarze szukali przy-
czyn i próbowali różnych metod, 
m. in. gorsetowania. Jagienka mia-
ła cztery różne gorsety, które nie 
przynosiły żadnego efektu. Pani 
Małgorzata opowiada, że praktycz-
nie co miesiąc Jagienka dostawała 
antybiotyk, bo każdy katar i kaszel 
kończył się zapaleniem płuc. W do-
datku postępująca niewydolność 
oddechowa uniemożliwiała jej wy-
konywanie codziennych czynności. 
Bardzo szybko się męczyła, dosta-
wała duszności. Zaczęła chodzić do 
przedszkola, jednak bardzo często 
chorowała, dlatego właściwie cały 
czas była w domu. 

– Od początku byliśmy pod 
opieką najlepszych specjalistów 
w Polsce. Ale gdy zobaczyliśmy że 
pomimo wielu prób leczenia niewy-
dolność oddechowa Jagienki tak 
bardzo wzrasta, to wręcz błagali-
śmy lekarzy o pomoc – opowiada 
pani Małgorzata. – Niestety, wszy-

scy nam odmawiali pomocy, tłuma-
cząc, że nic się nie da zrobić, bo 
dziecko jest za małe i że wrodzona 
łamliwość kości, na którą choruje 
Jagienka, uniemożliwia wszelkie 
działanie. Córka została skierowa-
na do hospicjum... Wtedy zdaliśmy 
sobie sprawę że ta historia skoń-
czy się tragicznie... Lekarze mówili 
że nawet zapalenie płuc może być 
groźne dla jej życia.

Rodzice Jagienki zaczęli szukać 
pomocy za granicą. Znaleźli klinikę 
w Paryżu, która zdecydowała się 
podjąć leczenia, jednak wyceniła je 
na minimum milion złotych. Rozpo-
częła się zbiórka pieniędzy. 

– Zbiórka została bardzo nagło-
śniona i wówczas skontaktowa-
ła się ze mną kobieta ze Szkocji 
z informacją że podobne leczenie 
można uzyskać w Szpitalu Dzie-
cięcym w Olsztynie – opowiada 
pani Małgorzata. – W międzycza-
sie usłyszeliśmy w telewizji o bar-
dzo trudnej, nowatorskiej operacji 
chłopca zoperowanego przez dok-
tora Grabalę. Ale początkowo nie 
chciałam już tu nawet przyjeżdżać, 
skoro mam opinie profesorów i le-
karzy, że nic się nie da zrobić, bo 
Jagienka jest za mała, ma za mało 
mięśni, ma łamliwość kości i niewy-
dolność oddechową. Każdą wizytę 
u doskonałego specjalisty potem 
bardzo ciężko przeżywałam, bo je-
chałam z nadzieją, a po informacji 
że nic się nie da zrobić wracałam 
załamana. A okazało się że doktor 
Paweł Grabala ze Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie jako jedyny 
wyciągnął do nas pomocną dłoń. 
Powiedział że sytuacja Jagienki 
jest bardzo skomplikowana, ale nie 
jest tak, że nie można nic zrobić. 
Po konsultacjach z profesorami ze 
Stanów Zjednoczonych, o których 
słyszałam, ale którzy byli dla mnie 
nieosiągalni, wspólnie zaplanowali 
plan działania udoskonalony w sto-
sunku do tego, co proponowano 
nam w Paryżu. 

Rozpoczęliśmy w naszym szpitalu leczenie skolioz z użyciem opaski halo

Księżniczka Jagienka wolontariuszką!
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Urosła, przytyła, biega i tańczy
Jagienka przebywa w Szpitalu 

Dziecięcym w Olsztynie od paździer-
nika ubiegłego roku. Pierwsza opera-
cja odbyła się 23 października i pole-
gała na założeniu śrub, które wrastają 
w kości i rozciągają je. Następnie 
założono dziewczynce opaskę wy-
ciągu grawitacyjnego halo, która ma 
za zadanie dodatkowo rozciągnąć 
kręgosłup. Kolejnym krokiem była 
druga trudna operacja, która odbyła 
się 11 kwietnia br. Zabieg polegał na 
stabilizacji kręgosłupa. Zakończył się 
pomyślnie. Następnie dziewczynkę 
czeka długa rehabilitacja oddecho-
wa i ogólnoustrojowa. 

Rodzice Jagienki zdają sobie 
sprawę z tego, że leczenie jest bar-
dzo skomplikowane i ryzykowne, 
ale wiedzą też, że to jedyna szansa, 
by uratować zdrowie i życie córki. 
Cieszą się z dotychczasowych po-
stępów leczenia.

– Gdy Jagienka trafiła do tego 
szpitala, wszystkie czynności (je-

dzenie, nauka, zabawa) wykonywa-
ła w podparciu, na leżąco – mówi 
pani Małgorzata, mama Jagienki. – 
Teraz jest innym dzieckiem! Urosła 
12 cm, przytyła trzy kilogramy. Cho-
dzi, a nawet biega i tańczy. Dzielnie 
znosi trudy leczenia, bo sama widzi, 
że staje się coraz bardziej samo-
dzielna. 

Jagienka była nawet wolonta-
riuszką podczas 26. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy!

– Cieszymy się, że właśnie ona, 
która na co dzień potrzebuje pomo-
cy i opieki innych ludzi, mogła tym 
razem poczuć, że sama też może 
wesprzeć innych. To wielka radość 
i bardzo cenne doświadczenie – pod-
kreśla Filip Hursztyn, tata Jagienki. 

Dziewczynka przez wiele godzin 
z uśmiechem witała wszystkich, któ-
rzy zapełniali jej puszkę, przyklejała 
serduszka, a co jakiś czas z dumą 
podnosiła puszkę, w której brzęcza-
ło coraz więcej monet i zdumiona 
oznajmiała: – Jaka ciężka!

A puszka zapełniała się bardzo 
szybko i głównie papierowymi pie-
niędzmi, bo wiele osób pamiętało 
Jagienkę z transmisji telewizyjnych 
i kibicowało jej, by uzbierała jak naj-
więcej. Pan Robert Wierzbicki przy-
jechał aż z Warszawy specjalnie po 
to, by wrzucić pieniądze do puszki 
Jagienki. 

– Poznałem ją 2 lata temu w Ło-
dzi, ujęła mnie między innymi tym, 
ile ma w sobie radości pomimo cier-
pienia, z jakim się zmaga – mówi ze 
wzruszeniem pan Robert. – Gdy zo-
baczyłem Jagienkę w telewizji, po-
stanowiłem ją odwiedzić.

Jagienka zbierała pieniądze 
w szpitalu, ale wiele osób przyjecha-
ło specjalnie z miasta żeby wrzucić 
jakąś sumę właśnie do puszki Ja-
gienki, osobiście ją poznać, a nie-
rzadko dać jej również w prezencie 
zabawki i słodycze. Pierwsze wpła-
ty do puszki Jagienki spływały na 
konto WOŚP jeszcze przed week-
endem. Uzbierała ponad 6 tys. zł!

Jagienka jako wolontariuszka WOŚP stała się gwiazdą także w ogólnopolskich mediach.
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Oddział Ortopedyczno-Urazowy 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
został włączony (jako pierwszy 
spoza USA, pierwszy z Europy) 
do nowego wieloośrodkowego, 
międzynarodowego badania pro-
spektywnego, dotyczącego lecze-
nia operacyjnego skolioz idiopa-
tycznych.

Projekt prowadzi najbardziej eli-
tarna grupa badawcza – HARMS 
STUDY GROUP, publikująca naj-
więcej artykułów i książek, wyzna-
czająca trendy w leczeniu deforma-
cji kręgosłupa u dzieci i młodzieży, 

wprowadzająca najnowsze rozwią-
zania techniczne, po dokładnym 
przebadaniu.

– Zostaliśmy wybrani, bo operu-
jemy skoliozy tymi samymi techni-
kami i stosując te same implanty, 
które są powszechne w Europie 
Zachodniej czy USA – mówi dok-
tor Paweł Grabala, ortopeda z Od-
działu  Ortopedyczno-Urazowego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. – 
Badania polegają na tym, że każdy 
pacjent, który ma leczoną skoliozę 
w naszym szpitalu, zostaje opisany 
w bazie danych. Zamieszczamy tam 

informacje m. in. na temat wielko-
ści skrzywienia kręgosłupa, prze-
biegu operacji, użytych implantów, 
wszystkich parametrów śródope-
racyjnych, dolegliwości bólowych 
i długości leczenia. Będziemy też 
oceniać stan pacjenta po trzech, 
a potem po sześciu miesiącach od 
operacji. 

Badania rozpoczęły w styczniu 
2018 r. i mają potrwać do końca 
roku. Ich celem jest ulepszenie 
technik operacyjnych i opracowanie 
jeszcze lepszych standardów lecze-
nia skolioz.

Wielki sukces Oddziału 
Ortopedyczno-Urazowego

Piątek, 16 marca br. był wspaniałym dniem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Nasz ortopeda doktor 
Paweł Grabala został uhonorowany tytułem “Osobowości Roku Warmii i Mazur” podczas 25. Gali Warmińsko Mazurskiego Klubu Biznesu 

w kategorii “Medycyna”. Doktor Paweł Grabala został doceniony za wybitne dokonania w leczeniu chorób kręgosłupa u dzieci 
i wykonywanie nowatorskich operacji, które ratują życia najmłodszych pacjentów.
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Skrzywienia kręgosłupa u dzieci 
i młodzieży, potocznie nazywane 
skoliozami, dotyczą ok. 5 proc. po-
pulacji. Leczenie skolioz niezależ-
nie od ich etiologii wymaga kom-
pleksowego i interdyscyplinarnego 
współdziałania lekarzy ortopedii, 
neurologii, rehabilitacji, specjali-
stów fizjoterapii i innych. Ośrodek 
wielospecjalistyczny, jakim jest Wo-
jewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie jest obecnie 
miejscem, w którym wykonuje się 
operacje najtrudniejszych przypad-
ków z zastosowaniem technologii 
wdrażanych obecnie z najlepszych 
ośrodkach na świecie. Co roku 
w szpitalu operuje się ok. 60 pa-
cjentów ze skoliozami. Do ośrodka 
trafiają pacjenci z całej Polski, m. 
in. z ciężkimi skoliozami (100 stop-
ni i większymi), często po przeby-
tym nieudanym leczeniu w innych 
ośrodkach. 

W ostatnich latach specjaliści 
z olsztyńskiego Szpitala Dziecię-
cego przeprowadzili szereg nowa-
torskich operacji z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego instrumenta-
rium, o których było głośno w lokal-
nych i ogólnopolskich mediach. Do 
współpracy ortopedycznej zapra-
szamy także znanych specjalistów 
z zagranicy (np. prof. Martin Repko 
z Kliniki Ortopedii Dziecięcej z Brna – 
Czechy, prof. Illka Helenius ze Szpi-
tala Klinicznego w Turku – Finlandia). 

Wybrane znaczące wydarzenia 
zakresu leczenia skolioz w Woje-
wódzkim Specjalistycznym Szpita-
lu Dziecięcym w Olsztynie w 2017 
roku:

• W listopadzie 2017 r. przeprowa-
dziliśmy operację skoliozy idio-
patycznej (ok. 100 stopni) u naj-
młodszego (2-letniego) pacjenta 
w Polsce. To najmłodsze dziecko 
operowane z powodu deformacji 
kręgosłupa w Polsce.

• W lutym 2017 r. po raz pierwszy 
w regionie (i dopiero 4. w Polsce) 
została przeprowadzona innowa-
cyjna operacja korekcji skoliozy 
wczesnodziecięcej nowatorską 
technologią Shilla, polegającą 
na zastosowania implantu rosną-
cego wraz ze wzrostem dziecka. 
Nowatorstwo operacji polegało 
na tym, że ten implant mógł być 
zastosowany po raz pierwszy 
u tak małego dziecka (7 lat – do-
tąd operacje z użyciem implantu 
rosnącego były w Polsce wyko-
nywane u pacjentów powyżej 
10 r. ż.). Metoda Shilla jest odtąd 
standardowo stosowana w Szpi-
talu. 

• W październiku 2017 r. do stan-
dardu w Szpitalu weszło leczenie 
wyciągiem czaszkowym grawi-
tacyjnym HALO (HALO Gravity 
Traction) do kompleksowego le-
czenia sztywnych, ekstremalnych 

deformacji kręgosłupa przekra-
czających 120 stopni. Urządzenie 
jest bezpieczniejsze od wyciągów 
czaszkowo-udowych, do tej pory 
w Polsce nie było upowszech-
nione. Wyciąg stosowany jest do 
leczenia najtrudniejszych i sztyw-
nych deformacji kręgosłupa. Tą 
metodą można prowadzić jedno-
cześnie  kilku pacjentów.

• Seria najbardziej zaawansowa-
nych operacji – korekcje defor-
macji kręgosłupa u dzieci ze 
skoliozami wczesnodziecięcy-
mi (poniżej 6. roku życia), przy 
współpracy z prof. Ilkka Heleniu-
sem z Finlandii, w tym 5-latka ze 
skrzywieniem sięgającym 150 
stopni. 

• Pierwsza korekcja skoliozy z za-
stosowaniem pola magnetyczne-
go u małego dziecka – w grudniu 
2017 r. Ortopedzi przeprowadzili 
pierwszą w Polsce operację u tak 
małego (3-letniego) dziecka, pod-
czas której wszczepili pacjentce 
specjalistyczne pręty magnetycz-
ne, które umożliwią dalszą korek-
cję skrzywienia kręgosłupa bez 
konieczności przeprowadzania 
kolejnych operacji. Po zabiegu, 
raz na kilka miesięcy pacjentka 
przyjeżdża do szpitala na bez-
bolesne podciąganie kręgosłupa 
polem magnetycznym przy zasto-
sowaniu specjalnego pilota.

Uczymy się od najlepszych!

W październiku 2017 r. w naszym szpitalu po raz 
kolejny gościł profesor  Ilkka Helenius, szef Chirurgii 
Kręgosłupa  w  Dziecięcym  Szpitalu  Uniwersyteckim 
w Turku w Finlandii, specjalista w leczeniu najcięższych 
przypadków deformacji kręgosłupów u dzieci. Pomógł 
doktorowi  Pawłowi  Grabali,  ortopedzie  ze  Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie przeprowadzić 6-godzinną, 
ciężką  i niezwykle skomplikowaną operację skoliozy 
wczesnodziecięcej (150 stopni) u 5-letniego dziecka.  

Natomiast w marcu br. doktor Paweł Grabala po raz 
kolejny był z wizytą w Arkansas Children’s Hospital 
w USA. Tym razem przez 8 dni zdobywał tam kolejne 
doświadczenia z zakresu chirurgii kręgosłupa w Od-
dziale Neurochirurgii  i Ortopedii, u znakomitego chi-
rurga kręgosłupa prof. Richarda McCarthy’ego. 

Od lewej: doktor Paweł Grabala i prof. Ilkka Helenius.
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Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy w Olsztynie 
dołączył do grona nielicznych 
ośrodków pediatrycznych w kra-
ju, w których powszechne zasto-
sowanie mają nowoczesne lase-
ry. Leczenie przy ich użyciu jest 
szybsze i skuteczniejsze niż do-
tychczasowymi metodami, a tak-
że bardziej komfortowe dla pa-
cjentów. – Cieszymy się że dzięki 
wsparciu Ministerstwa Zdrowia 
mogliśmy włączyć do codziennej 
praktyki szpitalnej nowoczesną 
aparaturę laserową i nowocze-
sne metody leczenia – mów dr n. 
med. Krystyna Piskorz-Ogórek, 
dyrektor Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie. 

Ponad 1,5 mln zł dotacji celowej 
z budżetu państwa otrzymał Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie w ramach tzw. 
„specustawy” na zakup sprzętu me-
dycznego na potrzeby:
• Oddziału Klinicznego Chirurgii 

i Urologii Dziecięcej – zestaw la-
paroskopowy oraz trzy rodzaje 
urządzeń laserowych;

• Oddziału Klinicznego Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej – aparat 
usg i laser biostymulujący. 

Zastosowanie laserów w leczeniu 
chorób jest coraz powszechniejsze. 
W naszym szpitalu dotychczas wy-
korzystywaliśmy lasery w okulistyce 
do leczenia retinopatii wcześniaczej 
oraz w rehabilitacji i w poradni chi-
rurgicznej do leczenia powierz-
chownych zmian skórnych. Dzięki 
dotacji celowej z budżetu państwa, 
wprowadziliśmy od 2018 r. nowo-
czesne lasery w chirurgii do lecze-
nia naczyniaków płaskich i zmian 
na skórze (np. guzków i brodawek) 
oraz w hematologii i onkologii dzie-
cięcej do profilaktyki i leczenia za-
palenia błony śluzowej jamy ustnej 
w przebiegu chemioterapii. 

 
Oddział Kliniczny Chirurgii i Uro-

logii Dziecięcej wzbogacił się o: 

laser pulsacyjno-barwnikowy, laser 
neodymowo-yagowy i laser CO2. 

– Podstawowym zastosowa-
niem lasera pulsacyjno-barwni-
kowego jest leczenie malformacji 
kapilarnych, potocznie nazywany-
mi „naczyniakami płaskimi”, które 
występują u około 2,8 proc. żywo 
urodzonych noworodków i nierzad-
ko obejmują znaczne obszary ciała 
– mówi dr n. med. Wojciech Cho-
iński, ordynator Oddziału Klinicz-
nego Chirurgii Dziecięcej i Urologii 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. – 
Występujące najczęściej na twarzy 
i szyi naczyniaki stanowią widoczny 
defekt estetyczny. Leczenie polega 
na sesjach fotokoagulacji laserem, 
mających na celu wybiórcze za-
mknięcie patologicznie poszerzo-
nych naczyń kapilarnych. Należy 
je powtarzać w 3-6 miesięcznych 
odstępach. Wczesne rozpoczęcie 
leczenia pozwala uniknąć niepożą-
danych skutków emocjonalnych, jak 
również jest uważane za bardziej 

skuteczne, co wynika między inny-
mi z lepszej dostępności zmiany, jak 
i mniejszej powierzchni wymagają-
cej terapii. 

Laser pulsacyjno-barwnikowy 
znajduje również zastosowanie m. 
in. w skojarzonym leczeniu naczy-
niaków wczesnodziecięcych, blizn 
przerostowych i bliznowców. Laser 
Nd-YAG służy do usuwania zmian 
patologicznych skóry, tkanki pod-
skórnej, błon śluzowych np. anoma-
lii naczyniowych. Z kolei laser CO2 
przeznaczony jest do usuwania spe-
cyficznych zmian skóry i błon śluzo-
wych, takich jak np. guzki, brodaw-
ki, ziarniniaki. – Zastosowanie terapii 
laserem daje lepszy efekt leczniczy, 
znacznie zmniejsza utratę krwi, 
ogranicza obrzęk przy zabiegach 
resekcyjnych (podczas których usu-
wamy chorą część ciała lub jej frag-
ment), zmniejsza zapotrzebowanie 
na leki przeciwbólowe – dodaje dr 
n. med. Wojciech Choiński. – Małe 
dzieci, a także pacjenci z rozległymi 

Rozpoczęliśmy nowoczesne leczenie naczyniaków i zapaleń błon śluzowych 

Laser pomaga jeszcze skuteczniej

Nowoczesne lasery mają zastosowanie głównie w chirurgii. 
Od lewej: doktor Bartosz Kotkowicz, chirurg i dr. n. med. Wojciech Choiński, 

ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
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zmianami w obrębie twarzy, 
zwłaszcza obejmującymi 
powieki, wymagają leczenia 
w znieczuleniu ogólnym dla 
zapewnienia odpowiednie-
go bezpieczeństwa i kom-
fortu oraz maksymalnego 
skrócenia całkowitego cza-
su leczenia. Lekarze z od-
działu chirurgii (doktor Bar-
tosz Kotkowicz, doktor Józef 
Matel i dr n. med. Tomasz 
Janowicz) przeszli szkolenia 
w wiodących ośrodkach la-
seroterapii w Polsce. W mia-
rę nabywania doświadcze-
nia będziemy rozszerzali 
wskazania do laseroterapii. 
Kwalifikacje do leczenia la-
serowego zmian skórnych 
odbywają się w poradni chi-
rurgicznej naszego szpitala. 

Natomiast Oddział Klinicz-
ny Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej otrzymał laser 
biostymulujący Low-Level Therapy 
(LLLT). Służy on do leczenia zapaleń 
i uszkodzeń błon śluzowych. 

– Dolegliwości te bardzo często 
pojawiają się u pacjentów leczonym 
z powodu nowotworów – podkreśla  

dr n. med. Wanda Badow-
ska, ordynator Oddziału 
Klinicznego Onkologii i He-
matologii Dziecięcej Szpita-
la Dziecięcego w Olsztynie. 
– Pod wpływem chemiotera-
pii i radioterapii dochodzi do 
uszkodzenia błon śluzowych. 
A uszkodzone śluzówki są 
wrotami inwazji bakterii, któ-
re kolonizują jamę ustną. 
W efekcie może dojść do 
powikłań zapalnych, obniża-
jących skuteczność leczenia 
i komfort życia. Przykładowo 
dziecko, które ma zmiany 
zapalne w jamie ustnej, nie 
jest w stanie przyjmować 
posiłków. Leczenie laserem 
pozwala nam wyleczyć takie 
dziecko znacznie szybciej, niż 
wcześniejszymi metodami.

Leczenie laserem polega 
na wprowadzeniu specjal-
nej końcówki urządzenia do 
jamy ustnej i skierowaniu 

wiązki światła na uszkodzoną tkan-
kę. Taki zabieg przyspiesza gojenie 
zmian i redukuje bolesność.

Z nowoczesnego laseru korzystają również onkolodzy. Na zdjęciu 
dr n. med. Wanda Badowska, ordynator Oddziału Klinicznego 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Operacje są jeszcze bezpiecz-
niejsze, a chirurg może precy-
zyjnie docierać w miejsca dotąd 
niedostępne. Takie możliwości 
stworzył zestaw urządzeń do spe-
cjalistycznych operacji o wartości 
ponad 2 mln zł, zakupiony dzię-
ki środkom zebranym podczas 
zbiórki 24. Finału WOŚP. Mamy 
taki sprzęt jako jedyny szpital pe-
diatryczny w Polsce!

– System ten wspomaga pra-
cę chirurga, w naszym przypadku 
w czaszce i twarzoczaszce – mówi 
dr n. med. Krysztof Dowgierd, or-
dynator Oddziału Chirurgii Głowy 
i Szyi w zakresie Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej Szpitala Dziecię-
cego w Olsztynie. – Wygląda to jak 
taki swoisty GPS, gdzie za pomocą 

specjalnych kursorów i czujników, 
którymi manewrujemy w polu ope-
racyjnym, na ekranie widzimy obraz 
trójwymiarowy lub też normalny ob-
raz tomografii komputerowej z loka-
lizacją końcówki tego czujnika albo 
z lokalizacją końcówki endoskopu 
lub narzędzia obrotowego, którym 
pracujemy. Dzięki temu operacja 
staje się zdecydowanie bezpiecz-
niejsza, bo chirurg nie tylko orien-
tuje się za pomocą anatomii pola 
operacyjnego, ale również może 
w każdym momencie sprawdzić 
i dokładnie określić miejsce, do 
którego dociera narzędziami w mó-
zgu, na twarzy, w jamie ustnej czy 
w oczodole. Nawigacja pomaga też 
w pozycjonowaniu implantów, któ-
re muszą być umieszczone bardzo 
precyzyjnie.

System ten bardzo usprawnia 
pracę chirurga i czyni ją znacz-
nie bezpieczniejszą. Do nawiga-
cji otrzymaliśmy również zestaw 
śródoperacyjnej tomografii kom-
puterowej, dzięki której w trakcie 
zabiegu albo po zabiegu, bez wy-
budzania pacjenta chirurg może 
zrobić na sali operacyjnej zdjęcie, 
które kontroluje czy dobrze wyko-
nał zabieg. 

– To kolejny krok kontroli jako-
ści naszej pracy – zaznacza dr n. 
med. Krzysztof Dowgierd. – Dzięki 
nowoczesnej nawigacji wielokrotnie 
udało nam się uniknąć krwotoku 
zagrażającego życiu, bo dokład-
nie kontrolujemy pozycję naszych 
narzędzi. Poza tym zabiegi, które 
wykonujemy, są zdecydowanie pre-
cyzyjniejsze od poprzednich. 

WOŚP podarowała naszemu szpitalowi system nawigacji śródoperacyjnej

Kursory i czujniki w rękach chirurgów
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Zastosowanie nowego sprzętu 
umożliwia przeprowadzenie bardziej 
skomplikowanych operacji w miej-
scach dotąd niedostępnych. Mając 
takie wsparcie podczas operacji, 
chirurg może wchodzić bardziej 
w głąb struktur, które były dotąd dla 
niego nieosiągalne wzrokiem, dzięki 
czemu zdecydowanie zwiększa się 
zakres operacji. 

Z nowego sprzętu korzystają też 
w naszym szpitalu laryngolodzy 
podczas endoskopii i neurochirur-
dzy współpracujący z chirurgami 
szczękowymi. Szpital Dziecięcy 
w Olsztynie jest jedynym ośrod-
kiem pediatrycznym w kraju, który 
posiada system nawigacji śródope-
racyjnej do zastosowania w chirurgii 
szczękowo-twarzowej. 

Nowoczesny zestaw do nawigacji śródoperacyjnej prezentują pielęgniarki operacyjne: 
Adrianna Rancew i Ewa Kowalkowska-Matel.

Mierzymy całodobowo ciśnienie

Pod  koniec  lutego  br.  WOŚP 
przekazała  dodatkowo  naszemu 
szpitalowi wart kilkanaście  tysięcy 
złotych aparat służący do całodobo-
wego pomiaru ciśnienia  tętniczego 
u dzieci.

–  Ten  aparat  jest  nam  bardzo 
pomocny,  zwłaszcza  że  poprzed-
ni,  który  wiele  lat  temu  dostali-
śmy również od Orkiestry,  jest  już 
bardzo  zużyty  –  przyznaje  doktor 
Małgorzata  Śniadecka,  ordynator 
Oddziału  Pediatrycznego  II  z  Po-
doddziałem Nefrologii  i Kardiologii 
Dziecięcej. – Badanie przy pomo-
cy  tego  urządzenia  wykonujemy 
wszystkim pacjentom, którzy mają 
podwyższone  wartości  ciśnienia. 
Takich dzieci jest dużo, a ich liczba 
stale rośnie. Chorują już niemowlę-
ta, jednak u nich podwyższone war-
tości ciśnienia tętniczego są często 
spowodowane  wadą  czy  chorobą 
nerek  lub  wadą  układu  sercowo
-naczyniowego.  Gdy  nadciśnie-
nie pojawia  się  u ośmiolatka  albo 
starszego  dziecka,  nierzadko  jest 
efektem niewłaściwego stylu życia. 
Takie dzieci często mają nadwagę, 
dlatego  zalecamy  im  dietę  i  dużo 
ruchu. Najczęściej można unormo-
wać  ciśnienie  krwi  wprowadzając 
zdrowa dietę i aktywność fizyczną. 
Wszystkie te dzieci wymagają stałej 
obserwacji lekarskiej. – Jesteśmy bardzo wdzięczni Orkiestrze za przekazanie nam tak potrzebnego urządzenia – 

mówi doktor Małgorzata Śniadecka.
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Ważące niespełna kilogram 
wcześniaki, cierpiące na retino-
patię, nie muszą już jeździć do 
Warszawy na leczenie. Dzięki 
wsparciu Fundacji „Przyszłość 
dla Dzieci” możemy im podawać 
nowoczesny i bardzo skuteczny 
lek w komfortowych warunkach, 
w naszym szpitalu. Z tej terapii 
skorzystało już dwoje dzieci.

Retinopatia wcześniacza to scho-
rzenie polegające na zaburzeniu 
prawidłowego rozwoju naczyń siat-
kówki. Tak zwaną postać klasycz-
ną retinopatii od wielu lat leczymy 
w naszym szpitalu za pomocą la-
seroterapii. Natomiast najmniejsze 
wcześniaki, z najcięższą, agresyw-
ną postacią retinopatii (która może 
się zakończyć odwarstwieniem siat-
kówki i utratą wzroku) wymagają 
szybkiego leczenia, a często są tak 
małe i słabe, że zabieg w znieczule-
niu ogólnym jest dla nich dużym ob-
ciążeniem, dlatego podawany jest 
im specjalistyczny lek w zastrzyku 
do oczu. 

– Do tej pory dzieci musiały jechać 
na podanie leku do Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie – przy-
znaje doktor Maria Szwajkowska, 
okulista z Oddziału Chirurgii Głowy 
i Szyi. – Było to związane z bardzo 
trudnym i niebezpiecznym dla życia 
transportem dziecka do Centrum 
i z powrotem, często z pobytem na 
tamtejszym oddziale patologii no-
worodka.

Pod koniec ubiegłego roku nasz 
szpital uzyskał zgodę Komisji Bio-
etycznej Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Lekarskiej w Olsztynie na sto-
sowanie terapii niestandardowej 
w leczeniu retinopatii wcześniaków. 
Teraz dzieci mają podany zastrzyk 
w naszym szpitalu w Oddziale Kli-
nicznym Patologii i Wad Wrodzo-
nych Noworodków i Niemowląt. 

– Najpierw podaję dziecku znie-
czulenie do oczu w kroplach, a na-
stępnie wykonuję zastrzyk do oka 
w sali, przy inkubatorze – mówi dok-
tor Maria Szwajkowska. – Dziecko 
mniej się denerwuje niż podczas ba-
dania okulistycznego. Cała procedu-

ra trwa kilka 
minut i ma-
luszek wra-
ca do inku-
batora. Po 
paru dniach 
jest pierw-
sza kontro-
la, a potem 
są regu-
larne kon-
trole aż się 
z a k o ń c z y 
proces una-
c z y n i a n i a 
siatkówki.

Do tej pory z tej terapii skorzysta-
ło dwóch pacjentów: Jaś Domżalski 
z Gąsiorowa koło Purdy, który uro-
dził się w 24. tygodniu ciąży i ważył 
zaledwie 850 gramów (5 punktów 
w skali Apgar) oraz Wiktoria Stoch-
mal z Lidzbarka Warmińskiego, uro-
dzona w 24. tygodniu ciąży z wagą 
800 gramów i tylko trzema punktami 
w skali Apgar. Dzięki nowoczesnemu 
leczeniu oboje czują się bardzo do-
brze i wszystkie zmiany się cofnęły.

Niestety, lek nie jest 
refundowany. Koszt 
jednej dawki waha się 
między 2,5 a 3,5 tys. zł. 
Dlatego nasz szpital 
zwrócił się z prośbą 
o pomoc do Fundacji 
„Przyszłość dla Dzieci”, 
która sfinansowała le-
czenie obu pacjentów. 

– Bardzo się cieszy-
my, że możemy pomóc 
kolejnym maluchom 
z naszego regionu. 
Jeśli będzie taka po-
trzeba, postaramy się 
sfinansować leczenie 
następnym dzieciom 
– zapewnia Iwona 
Żochowska-Jabłoń-
ska, dyrektor Fundacji 
„Przyszłość dla Dzieci”. 

Rozpoczęliśmy zachowawcze leczenie retinopatii wcześniaczej

Ratujemy wzrok najmniejszym dzieciom  

Doktor Maria Szwajkowska.

Jaś Domżalski. Wiktoria Stochmal.
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Aż 105 tys. zł udało się uzbierać 
podczas imprezy charytatywnej 
Kilometry Pomocy, organizowanej 
przez Firmę Michelin i Fundację 
„Przyszłość dla Dzieci”! Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, którzy wzięli udział w bie-
gach, jeździe na rowerze i marszu 
nordic walking, by wspomóc pa-
cjentów naszego szpitala. Za każ-
dy pokonany przez zawodników 
kilometr firma Michelin przekazy-
wała 10 zł dla szpitala. Natomiast 
w konkurencji, w której uczestni-
czyły dzieci – każdy kilometr był 
wart aż 150 zł!

To była fenomenalna impreza, 
pełna gorących, sportowych emo-
cji, fantastycznie podgrzewanych 
przez prowadzącego Pana Macieja 
Kurzajewskiego. Szpital Dziecięcy 
w Olsztynie reprezentowała kilku-
nastoosobowa grupa pracowników 

(lekarzy, pielęgniarek, ratowników 
medycznych, farmaceutów i pra-
cowników administracji) i ich dzie-
ci, biorących udział we wszystkich 
konkurencjach, na czele z mgr Ewą 
Romankiewicz, zastępcą dyrektora 
szpitala ds. pielęgniarstwa. 

Symboliczny czek podczas wiel-
kiego finału odebrały z rąk Pana 
Jarosława Michalaka, dyrektora fa-
bryki Michelin wicedyrektor szpitala 
mgr Ewa Romankiewicz oraz dr n. 
med. Ewa Szwałkiewicz-Warowic-
ka, ordynator Oddziału Klinicznego 
Patologii i Wad Wrodzonych Nowo-
rodków i Niemowląt. Na scenie to-
warzyszyli im: Pan Wicemarszałek 
Marcin Kuchciński, reprezentujący 
Organ Założycielski Szpitala, który 
również wystąpił podczas impre-
zy w roli zawodnika-biegacza oraz 
doktor Ewa Jurgońska i mgr Doro-
ta Szmyt, pielęgniarka oddziałowa 
z oddziału patologii noworodka.

Akcja charytatywna Firmy Michelin i Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”

Wybiegali i wyjeździli kilometry, 
by pomóc najmłodszym

Kilometry Pomocy wybiegali m. in. pracownicy Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
i wicemarszałek Pan Marcin Kuchciński.

Uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dzięki akcji Kilometry Pomocy.
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– Jestem bardzo wdzięczna 
i szczerze wzruszona, że zechcie-
liście Państwo pomóc tym najbar-
dziej bezbronnych, chorym dzie-
ciom – powiedziała dr n. med. Ewa 
Szwałkiewicz-Warowicka. – Braliście 
udział w wielkim dziele! Panu dy-
rektorowi dziękuję szczególnie, bo 
Michelin nie pierwszy raz pomaga 
naszemu oddziałowi – zwróciła się 
do dyrektora Jarosława Michalaka.

Zebrane podczas akcji fundu-
sze zostały przekazane na zakup 
specjalistycznego, nowoczesnego, 
przyłóżkowego aparatu usg dla no-
worodków i niemowląt. Ten nowo-
czesny i bardzo potrzebny sprzęt 
trafił do naszego szpitala 6 lutego 
br. Oddział noworodkowy bardzo 
potrzebował USG, które byłoby 
przeznaczone tylko do badania naj-
mniejszych dzieci, bez konieczności 
transportowania ich do pracowni 
ultrasonograficznej. 

Za dofinansowanie 
zakupu ultrasonogra-
fu podziękowaliśmy 
naszym Przyjaciołom 
z Michelin Polska S.A. 
i Fundacji „Przyszłość 
dla Dzieci” z Olszty-
na, organizując 17 
lutego br. Białą sobo-
tę. Zgodnie z tradycją 
takie podziękowania 
mają formę bezpłat-
nych badań profi-
laktycznych i imprez 
towarzyszących. Tym 
razem zaprosiliśmy 
najmłodsze dzieci 
wraz z rodzicami, by 
pokazać możliwości nowego ultraso-
nografu poprzez wykonanie profilak-
tycznego badania przezciemiączko-
wego. Równolegle do badań w sali 
konferencyjnej odbywały się zajęcia 
„Szkoła Rodzica Wcześniaka” po-

święcone opiece na dziećmi uro-
dzonymi przed terminem. Natomiast 
wolontariusze Fundacji „Przyszłość 
dla Dzieci” zadbali o rozrywkę na 
szpitalnych oddziałach.

50-lecie  fabryki opon Michelin

27 października 2017 r. w olsztyńskiej 
filharmonii swoje święto miała firma Mi-
chelin  Polska  S.A.  Przy  udziale  gości 
z kraju i zza granicy uroczyście obcho-
dzono 50 lat istnienia olsztyńskiej fabryki 
opon, która od 1995 r.  jest własnością 
Michelin Polska S.A.

Od samego początku swojej obecno-
ści w Olsztynie  Michelin  wspiera  nasz 
szpital.  Do  najważniejszych  inicjatyw 
naszych  Przyjaciół  z  Michelin  Polska 
S.A. w ciągu ostatnich 20 lat należy za-
liczyć m.  in. podarowanie  inkubatorów 
dla oddziału noworodkowego, finansowe 
wsparcie budowy i wyposażenia Oddzia-
łu Pediatrycznego VI, realizację progra-
mu „Mamo bądź ze mną”, okazjonalne 
prezenty  w  postaci  cennej  aparatury 
medycznej  czy  upominki  dla  naszych 
Pacjentów.

Od 3 lat Firma organizuje imprezę masową „Kilometry Pomocy”, podczas której setki pracowników Michelin i innych osób 
o wrażliwym sercu (i dobrej kondycji) biega na rzecz naszej placówki. Tylko dzięki tej imprezie nasz szpital wzbogacił się o sprzęt 
medyczny o wartości 200 tys. zł.! Można sobie tylko wyobrazić, jak wiele dzieci z regionu i spoza niego skorzystało przez ten 
okres z pomocy Michelin.

Biorąc  to wszystko pod uwagę, postanowiliśmy uhonorować Michelin Polska S.A. specjalną statuetką Super Przyjaciela 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, którą Panu Dyrektorowi Jarosławowi Michalakowi wręczyła 
Dyrektor Szpitala dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. Statuetka ma kształt kryształowego serca – takiego, jakie nam okazuje od 
lat Firma Michelin. Kierownictwu i Pracownikom Michelin Polska S.A. życzymy kolejnych lat rozwoju Firmy, wszelkiej pomyślności 
i realizacji planów zawodowych i prywatnych!

Nowoczesne usg przyłóżkowe służy codziennie wielu pacjentom. 
Skorzystały z niego również dzieci podczas Białej soboty.

Uroczystość 50-lecia Michelin. Od lewej: Pan Jarosław Michalak, prezes Michelin Polska S.A.  
i dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 
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Wspaniałe prezenty podarowa-
ła  Oddziałowi Klinicznemu On-
kologii i Hematologii Dziecięcej 
Fundacja Spełnionych Marzeń. 
Kardiomonitory, pompy do poda-
wania chemioterapii, łóżka i wagi 
– całość o wartości przekraczają-
cej 100 tys. złotych! 

W ten piękny sposób Fundacja 
postanowiła uczcić swoje 15-lecie 
i przypadający na 4 października 
Światowy Dzień Onkologii. 

– Bardzo się cieszę, że mogli-
śmy sprawić radość olsztyńskiemu 
Szpitalowi Dziecięcemu, a zwłasz-
cza jego małym pacjentom wy-
magających specjalistycznego 
leczenie onkologicznego – mówi 
Tomasz Osuch, Prezes Fundacji 
Spełnionych Marzeń. – Dziękuję 
też wszystkim naszym wspaniałym 
sponsorom, dzięki którym mogliśmy 
zakupić ten sprzęt. 

Wzruszenia nie ukrywał perso-
nel oddziału oraz dyrekcja szpitala. 
– Brak słów, by wyrazić wdzięcz-
ność za tak dużą pomoc – mówi  

dr n. med. Wanda 
Badowska, ordy-
nator oddziału. – 
Skuteczne lecze-
nie opiera się na 
wiedzy medycznej 
i na dobrej apara-
turze. 

Fundacja Speł-
nionych Marzeń 
od 15 lat wspiera 
dziecięce oddzia-
ły onkologiczne. 
Głównym celem 
organizacji jest 
prowadzenie wie-
lokierunkowych 
działań mających 
za zadanie łago-
dzenie psycholo-
gicznych skutków 
leczenia onkolo-
gicznego u dzieci 
i ich rodzin. Fundamentalną zasa-
dą jej działania jest otoczenie stałą 
opieką chorych dzieci i ich rodzin, 
od momentu zdiagnozowania cho-

roby poprzez cały proces leczenia, 
dając im siłę do walki i wiarę w po-
konanie choroby. 

Sprzęt dla onkologii z okazji 15-lecia Fundacji Spełnionych Marzeń

Wsparcie finansowe od UWM

Wsparcie od innych instytucji

Od lewej: dr n. med. Wanda Badowska, ordynator Oddziału 
Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej, dr n. med. Krystyna 

Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,  
mgr Ewa Romankiewicz, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, 

mgr Jolanta Duda, pielegniarka oddziałowa oddziału onkologiczno-
hematologicznego i Pan Tomasz Osuch, Prezes Fundacji 

Spełnionych Marzeń.

Uniwersytet War-
m i ń s k o - M a z u r s k i 
przekazał naszemu 
szpitalowi w grudniu 
ub. r. czek na 7 tys. 
zł. To wspaniały gest, 
dzięki któremu kupi-
liśmy specjalistyczną 
pompę do podawania 
leków na oddziale he-
matologiczno-onkolo-
gicznym. Czek z rąk 
Rektora UWM prof. 
Ryszarda Góreckiego 
na posiedzeniu Sena-
tu uczelni odebrała 
doktor Elżbieta Sta-
siak-Zając, zastępca 
ordynatora oddziału.

– Dziękujemy 
w imieniu swoim 
i pacjentów. Sprzęt 
tego typu to pod-
stawa, zwłaszcza 
w leczeniu onko-
logicznym – mówi 
doktor Elżbieta 
Stasiak-Zając.

Środki zostały 
zebrane podczas 
balu charytatywne-
go organizowane-
go przez olsztyński 
uniwersytet. Ser-
decznie dzięku-
jemy wszystkim, 
którzy się do tego 
przyczynili! 
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150 broszur informacyj-
nych dla Rodziców Pacjentów 
z rozszczepem podniebienia 
przygotowali nasi specjali-
ści, a sfinansowało Stowa-
rzyszenie Pomoc i Wsparcie 
Dzieciom w Chirurgicznym 
Szczękowo-Twarzowym i Re-
konstrukcyjnym Leczeniu 
Wad Twarzoczaszki. 

W 12-stronnicowej broszurze 
Rodzice znajdą odpowiedzi na 
pytania, które najczęściej za-
dają lekarzom i innym specjali-
stom podczas wizyt w naszym 
szpitalu. Przeczytają w niej m. 
in. o tym jakie są rodzaje roz-
szczepów, poznają zasady po-
stępowania z dzieckiem przed 
operacją zamknięcia rozszcze-
pu i zalecenia pooperacyjne, 
m. in. szczegółowe wskazania 
dotyczące karmienia. 

Zdjęcie na pierwszej stronie 
broszury przedstawia 2,5-let-
niego Grzesia Szymańskiego 
z Sopotu przed rozpoczęciem 
leczenia w naszym szpitalu. 
Kolejne 2 zdjęcia przesłali nam 
Rodzice Chłopca (na pierw-
szym – Grześ pół roku po ope-
racji, a na drugim – obecnie). 
Cieszymy się, że mogliśmy 
pomóc i dziękujemy za zgodę na 
udostępnienie wizerunku Grzesia. 

W ulotce znalazły się również naj-
ważniejsze zasady dotyczące postę-
powania z dzieckiem po 
założeniu tzw. dystraktora 
podniebiennego. Ulotki 
otrzymują Rodzice Pa-
cjentów z rozszczepem 
podniebienia, leczonych 
w Oddziale Chirurgii Gło-
wy i Szyi naszego szpita-
la lub w naszej Poradni 
Logopedycznej. Koszt 
wydrukowania broszur 
informacyjnych wyniósł 
ok. 1,5 tys. zł. 

To nie pierwsza cenna 
inicjatywa Stowarzysze-
nia Pomoc i Wsparcie 
Dzieciom w Chirurgicz-
nym Szczękowo-Twarzo-
wym i Rekonstrukcyjnym 
Leczeniu Wad Twarzo-
czaszki. 

– W poprzednich 
latach podarowali-
śmy Szpitalowi Dzie-
cięcemu w Olsztynie 
test psychometrycz-
ny oceniający inte-
ligencję i zdolności 
poznawcze wraz ze 
szkoleniem  z zakresu 
obsługi dla psycholo-
gów diagnozujących 
pacjentów leczonych 
w Oddziale Chirurgii 
Głowy i Szyi, zestaw  
narzędzi i urządzeń 
do wykonywania za-
biegów artroskopii 
twarzoczaszki, me-
dyczne urządzenie 
do podgrzewania pły-
nów infuzyjnych i dru-
karkę wielofunkcyjną 
na łączną kwotę po-
nad 43 tys. zł – mówi 
mgr Piotr Wichowski, 
prezes Stowarzysze-
nia. – W najbliższym 
czasie przekażemy 
szpitalowi jeszcze 
dwa łóżeczka dziecię-
ce i narzędzia mikro-
chirurgiczne (łączna 
wartość 23 tys zł).

Za wszystkie prezenty serdecznie 
dziękujemy!

Rodzice otrzymają broszury z ważnymi poradami
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Te fantastyczne gry i układan-
ki, które trafiły do naszych pa-
cjentów, to efekt zbiórki „Góra 
grosza”, zorganizowanej przez 
pracowników olsztyńskiego od-
działu Citi Banku. Na pomysł, by 
bank włączył się do ogólnopol-
skiej akcji „Góra grosza” wpa-
dła Pani Anna Gądek, która 24 
stycznia br. wraz z kolegą z pracy 
przywiozła prezenty do naszego 
szpitala.

– Zbiórkę zaczęliśmy w grudniu, 
przed świętami. Zbieraliśmy pienią-
dze w firmie piętrami i ustaliliśmy, 

że to pracownicy tego piętra, które 
uzbiera najwięcej, wybiorą cel, na 
jaki zostaną przeznaczone pienią-
dze – opowiada pani Anna. – Wygra-
ło moje piętro i zdecydowaliśmy, że 
warto sprawić radość chorym dzie-
ciom. Uzbieraliśmy aż 34 kilogramy 
żółtych monet! Ponad 3,5 godziny 
segregowałam je na pięciogroszów-
ki, dwugroszówki i groszówki. Oka-
zało się że mamy 294 zł. Bardzo się 
cieszę z tego wyniku i postaram się, 
by w przyszłym roku było jeszcze 
więcej.

Uzbierali aż 34 kilogramy 
żółtych monet!

Zamienili eleganckie garsonki 
i garnitury na luźne dresy i za-
kasali rękawy do ciężkiej fizycz-
nej pracy. Mowa o Pracownikach 
Banku Zachodniego WBK, którzy 
postanowili odnowić i doposażyć 
gabinet zabiegowy w naszej szpi-
talnej przychodni. 

– Akcję wymyśliliśmy podczas 
spotkania Makroregionalnego Ze-
społu VIP. Na co dzień jesteśmy do-
radcami klientów VIP i chcieliśmy 
zrobić coś wspólnie dla kogoś i tak 
się zaczęło – opowiada Pani Kata-
rzyna Durma, koordynator wolonta-
riatu. – W przeszłości udzielałam się 
jako wolontariusz w banku, uczestni-
cząc w różnych akcjach. Tym razem 
bardzo nam zależało aby zrobić coś 
dla dzieci. Uznaliśmy, że nic nie daje 
takiej satysfakcji, jak działalność dla 
najmłodszych.

Akcja polegała na pozyskaniu 
środków z Fundacji Banku Za-
chodniego WBK na zakup sprzętu 
do gabinetu zabiegowego (2 fotele 
do pobierania krwi, 2 stoliki zabie-
gowe oraz lampa,  łącznie warte 
5 tys.) oraz na odmalowaniu po-
mieszczenia.  

– Większość osób przyjechało 
specjalnie na malowanie z Gdańska 
i Bydgoszczy – dodaje Pani Katarzy-

na Durma. – Sprzęt przygotowaliśmy 
na przełomie roku 2017 i 2018, nato-
miast malowanie odbyło się 8 stycz-
nia br. Jako wolontariusze byliśmy 
bardzo zadowoleni, że w taki właśnie 
sposób mogliśmy przyczynić się do 
odnowienia gabinetu zabiegowego 
w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym. 

Oprócz Pani Katarzyny w malo-
wanie włączyli się: Marzena Krajew-
ska, Grzegorz Przytarski, Monika 
Mielicka, Edyta Nykołyszak, Dorota 
Downar, Natalia Ożibko i Radosław 
Madziar.

Dziękujemy Wam wszystkim ser-
decznie!

Bank Zachodni WBK odnowił nasz gabinet zabiegowy

Tak wygląda doposażony i wymalowany gabinet zabiegowy. Na zdjęciach Pani Katarzyna Durma, 
koordynator wolontariatu Banku Zachodniego WBK.
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Maty gimnastyczne wraz z wie-
szakami, taśmy sensoryczne, becz-
ka sensoryczna, worek sensorycz-
ny, zestaw piłeczek sensorycznych 
– to tylko niektóre elementy sprzętu 
do rehabilitacji pozyskanego w li-
stopadzie 2017 r. od Sponsorów 
(WODKAN Olsztyn, Nadleśnictwo 
Nidzica, Korona Olsztyn) przez Dział 
Rehabilitacji naszego szpitala. Gim-
nastyka korekcyjna i rehabilitacja są 
teraz dla naszych Pacjentów jeszcze 
przyjemniejsze i atrakcyjniejsze.

Rehabilitacja jest teraz przyjemniejsza!

Od lewej: 
prof dr hab. n. med. 
Ireneusz Kowalski, 
kierownik Kliniki 
Rehabilitacji Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie; 
mgr Ewa Romankiewicz, 
zastępca dyrektora Szpitala 
ds. pielęgniarstwa; 
lek. med. Barbara Chwała, 
zastępca dyrektora Szpitala 
ds. lecznictwa i mgr Jacek 
Żukowski, kierownik 
fizjoterapeutów.

Co zrobić żeby dzieci nie nudziły 
się czekając na wizytę w u lekarza? 
Pomyśleli o tym Pracownicy olsztyń-
skiego oddziału Banku Pocztowego 
(Pani Agnieszka Zielińska, dyrektor 
placówki i Pani Agnieszka Pupiałło, 
opiekun klienta) i regularnie dostar-
czają nam kolorowanki, kredki, ba-
lony i plany lekcji dla naszych Pa-
cjentów. Pięknie dziękujemy!

Żeby dzieci się nie nudziły

Od lewej: 
Pani Agnieszka Pupiałło, 

opiekun klienta olsztyńskiego 
oddziału Banku Pocztowego, 

mgr Ewa Romankiewicz, 
zastępca dyrektora ds. 
pielęgniarstwa Szpitala 

Dziecięcego w Olsztynie 
i Pani Agnieszka Zielińska, 

dyrektor oddziału Banku 
Pocztowego w Olsztynie.

Prezenty od Nowożeńców

Państwo Agata i Piotr Głowacz 
z Elbląga oraz Państwo Ilona i Łu-
kasz Behrendt z Jabłonowa Po-
morskiego w dniu swojego ślubu 
zamiast kwiatów poprosili o ma-
skotki dla naszych Pacjentów, 
a Państwo Sandra i Adrian Jac-
kowscy z Barczewa oraz Państwo 
Katarzyna i Piotr Pindak spod Bar-
toszyc poprosili gości o zabawki 
dla dzieci przebywających w na-
szym szpitalu. Wszystkim Parom 
bardzo dziękujemy za tak wspa-
niały i szlachetny gest. Życzymy 
wszystkiego co najlepsze na no-
wej drodze życia! 

Agata i Piotr Głowaczowie.Ilona i Łukasz Behrendtowie.
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Już po raz 14. w olsztyńskiej re-
stauracji Zakątki Europy nasi Przy-
jaciele z Komitetu Pomocy Szpi-
talowi Dziecięcemu zorganizowali 
bal charytatywny, by wspomóc na-
szą placówkę w zakupie potrzeb-
nego sprzętu medycznego oraz by 
podtrzymać i umocnić atmosferę 
przyjaźni i wsparcia, jakimi obda-
rzają nas od kilkunastu lat. 

Tak jak w poprzednich latach, tak-
że tegoroczna edycja imprezy, któ-
ra odbyła się 9 lutego, zakończyła 
się sukcesem. Wszyscy bawili się 
świetnie, także za sprawą naszych 

szlachetnych Sponsorów, którzy 
ufundowali cenne fanty na aukcję 
charytatywną. Najdrożej, bo aż za 
3,5 tys. zł. została wylicytowana 
kampania reklamowa ufundowana 
przez Grupę WM, właściciela m. in.  
„Gazety Olsztyńskiej”. Dzięki hoj-
ności Uczestników balu udało się 
zgromadzić łącznie ponad 20 tys. zł! 
Dzięki temu nasz Oddział Okuli-
styczny wzbogacił się o nową lam-
pę szczelinową do diagnozowania 
wzroku u dzieci Wszystkim Człon-
kom Komitetu, Gościom balu i Spon-
sorom, serdecznie dziękujemy!

Sandra i Adrian Jackowscy.

Katarzyna i Piotr Pindakowie.

Nasi Przyjaciele z Komitetu Pomocy jak co 
roku rozpoczynają bal specjalnie na tę okazję 

napisaną piosenką.

Wytańczyli sprzęt dla oddziału okulistycznego
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Co możemy zrobić żeby nie 
przegapić nowotworu u dziecka? 
Czy pojawiają się nowe metody 
leczenia? Jakie wyzwania stoją 
przed onkologią dziecięca? - py-
tamy prof. dr hab. n. med. Jana 
Styczyńskiego, Konsultanta Kra-
jowego w Dziedzinie Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej, który 
gościł z prelekcją w Szpitalu Dzie-
cięcym w Olsztynie.

Aż 53 nowe zachorowania na 
nowotwory u dzieci w regionie od-
notowaliśmy w 2016 roku. W 2017 
roku było 41 zachorowań, co też 
jest wysoką liczbą porównując 
wcześniejsze lata. Tylko do poło-
wy kwietnia 2018 r. mamy już 13 
nowych przypadków. Czy taką 
tendencję obserwuje Pan Profe-
sor w całym kraju?

W całym cywilizowanym świecie 
obserwujemy powolny wzrost licz-
by zachorowań na choroby nowo-
tworowe w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców. W ciągu ostatnich 
20 lat populacja dziecięca w Pol-
sce się zmniejsza, ale sumarycz-
na liczba nowotworów pozostaje 
mniej więcej taka sama. Oznacza 
to że częstość zachorowań ro-
śnie. Ponad 50 nowych rozpoznań 
w województwie warmińsko-ma-
zurskim w jednym roku to zdecy-
dowanie powyżej przeciętnej z po-
przednich lat. Aczkolwiek z tego 
tytułu nie można na razie wyciągać 
jeszcze wniosków. Onkologia dzie-
cięca jest dość niszową dziedziną, 
mającą pewne wahania. W jednym 
roku jest więcej zachorowań, w in-
nym mniej, dlatego liczy się prze-
dział mniej więcej pięcioletni. Za 
wcześnie jeszcze mówić, czy na 
Warmii i Mazurach jest to rzeczy-
wisty wzrost, czy tylko jedno- czy 
dwuletnie „wahnięcie”. Natomiast, 
jakby nie było, prawie dwukrotne 
zwiększenie tej liczby, każe się nad 
tym zastanowić, ale może jeszcze 
nie teraz. 

W naszym regionie onkolodzy 
coraz częściej diagnozują u dzieci 
złośliwe nowotwory nietypowe dla 
wieku dziecięcego, np. tzw. nowo-
twory nabłonkowe i czerniaki, któ-
re dotąd były spotykane głównie 
u dorosłych. Czy to również ten-
dencja ogólnopolska?

Nie mam jeszcze zbiorczych da-
nych z całego kraju, ale wiem że 
w niektórych ośrodkach jest podob-
nie. Niestety, w onkologii zawsze 
istnieje ryzyko rozwoju jakiegoś 
nowotworu, pojawienia się nowych 
zjawisk. Trudno powiedzieć, czy 
to natura zachorowań się zmienia,  

Nowotwór u dziecka rozwija się szybciej,  
ale skuteczniej się leczy

Od lewej: dr n. med. Wanda Badowska, ordynator Oddziału Klinicznego Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie; 

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej.
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czy środowisko, w którym żyjemy, 
różne czynniki szkodliwe indukują 
coś nowego. Czy może wynika to 
tylko z faktu że mamy coraz lepsze 
metody diagnostyczne. Na przykład 
coraz więcej nam się zdarza nowo-
tworów o podwójnym utkaniu, mie-
szanym, które dużo trudniej się leczy.

Skoro u dzieci większość no-
wotworów ma podłoże genetycz-
ne, to czy można w uproszcze-
niu powiedzieć, że jeśli zadbamy 
o wzmacnianie odporności dziec-
ka, to pomożemy mu uchronić się 
przed zachorowaniem?

Choroba nowotworowa jest naby-
tą chorobą genetyczną. Każdy z nas 
podlega działaniu wszelkich czynni-
ków środowiskowych, np. promienio-
wania, chemii, czynników zakaźnych, 
różnych toksyn. Dlatego dochodzi 
w naszym organizmie do powstawa-
nia mutacji. Wyliczono nawet, że każ-
dy człowiek doświadcza iluś mutacji 
w ciągu dnia. Jeśli mamy sprawny 
układ odpornościowy, to organizm ra-
dzi sobie z tymi mutacjami. Natomiast 
gdy układ odpornościowy z jakiegoś 
powodu jest słabszy, patologiczne 
komórki zaczynają się namnażać. 
Jeśli mutacja wystąpi w komórkach, 
które decydują o rozwoju alergii, to 
się rozwinie alergia. A jeśli mutacja 
trafi na komórki decydujące o rozwo-
ju chorób nowotworowych, to mamy 
chorobę nowotworową. 

Czyli żadne dziecko nie może 
mieć pewności, że nie zachoruje 
na nowotwór?

Brutalna statystyka jeśli cho-
dzi o dzieci jest taka, że jedno na 
sześćset dzieci do 15. roku życia za-
choruje w swoim życiu na chorobę 
nowotworową. 

Czy to prawda, że dzieci łatwiej 
wyleczyć z choroby nowotworo-
wej niż osoby dorosłe?

Dzieci szybko się rozwijają, 
w związku z tym ich nowotwory też 
się szybko rozwijają, ale jednocze-
śnie wykazują większą podatność 
na działanie terapii. U dzieci sto-
sujemy większe dawki chemiotera-
pii, przeliczając na masę ciała, niż 
u osób dorosłych. Dzieci lepiej tę 
chemię znoszą i uzyskujemy więk-
szy odsetek wyleczeń niż u doro-
słych, którzy mają słabszą wydol-
ność organizmu. 

Czy pojawiają się nowe metody 
leczenia, które mogą być nadzieją 
dla najciężej chorych dzieci?

Postęp w leczeniu chorób nowo-
tworowych składa się z kilku eta-
pów. Pierwszym bardzo szerokim 
problemem jest wczesne wykrywa-
nie choroby. Potem szybka diagno-
styka i właściwe leczenie. Co roku 
w Polsce mamy ok. 1400 nowych 
zachorowań na nowotwory u dzie-
ci, a tych nowotworów jest ponad 
20 typów. W związku z tą niedużą 
- w porównaniu do innych chorób 
- skalą nie ma szans, by dany kraj 
mógł właściwie opracowywać po-
stępowanie w terapii. W tej sytuacji 
większość chorób nowotworowych 
leczy się według programów mię-
dzynarodowych. Problemy zaczy-
nają się wtedy, gdy choroba jest 
oporna na leczenie albo nawraca. 
Wówczas wszelkie nowe metody 
i nowe leki mają znaczenie. Aktual-
nie w onkologii dziecięcej stosuje-
my wszystkie uznane, udowodnione 
co do skuteczności metody, a więc 
chemioterapię, radioterapię, lecze-
nie chirurgiczne, przeszczepianie 
szpiku, immunoterapię. Przykła-
dem nowotworu, w leczeniu które-
go stosujemy wszystkie te metody 
jednocześnie, jest neuroblastoma. 
Najbardziej pośród tych metod roz-
wijają się chemioterapia i immuno-
terapia. Postęp biotechnologiczny 
ostatnich dwóch dekad spowodo-
wał, że mamy bardzo dużo leków 
o charakterze przeciwciał monoklo-

nalnych, terapii celowanej, ale są 
one stosowane w opornych posta-
ciach choroby.

W mediach spotykamy się 
z dramatycznymi apelami rodzi-
ców o pomoc w zebraniu fundu-
szy na kosztowne leczenie onko-
logiczne. Czy to oznacza, że nie 
wszystkie nowoczesne metody 
leczenia dzieci są refundowane 
przez NFZ?

Pojawia się tu problem prawny. 
Żeby była dostępność do danego 
leku, to najpierw ten lek musi być 
sprawdzony i przetestowany w ba-
daniach klinicznych i zatwierdzony 
przez instytucję lekową. Niestety, 
ze względu na stosunkowo małą 
liczbę pacjentów, w onkologii 
dziecięcej wykonuje się niewie-
le badań klinicznych. W związku 
z tym bazujemy na badaniach 
klinicznych wykonywanych u do-
rosłych, ale często zdarza się, że 
jeśli badanie było wykonane dla 
pacjentów dorosłych, to instytu-
cje regulujące stosowanie leków 
nie pozwalają na stosowanie ich 
u dzieci. Najlepszy przykład jest 
z czerniakiem. Mamy w tej chwili 
dwa bardzo dobre leki, które są 
refundowane tylko u pacjentów 
powyżej 18. roku życia.

W tej sytuacji pozostaje tylko 
zbieranie pieniędzy albo organizo-
wanie zbiórek i szukanie pomocy 
za granicą...

Mam dość sceptyczny stosunek 
do tych zbiórek, dlatego że prawie 

Profesor gościem naszego szpitala

Prof. dr hab. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej był gościem naszego szpitala 18 października 2017 r. Wystąpił z prelek-
cją pt. „Leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci hematoonkologicznych 
z uwzględnieniem własnych doświadczeń” w  ramach szpitalnych szkoleń epikry-
tycznych.  

–  Onkologia,  hematologia  i  transplantologia  to  dziedziny,  w  których  interwencje 
terapeutyczne są najbardziej  zaawansowane pod względem  ingerencji w układ 
odpornościowy człowieka – podkreślił prof. Jan Styczyński. – Lecząc chorobę 
nowotworową doprowadzamy do bardzo istotnego osłabienia układu odpornościo-
wego pacjenta, który staje się narażony na wszystkie możliwe czynniki zakaźne. 
Powikłania infekcyjne są jednymi z najczęstszych powikłań leczenia choroby no-
wotworowej.

Regularnie organizowane  z naszym szpitalu  szkolenia  epikrytyczne są doskonałą 
okazją dla lekarzy i innych pracowników medycznych szpitala do poszerzenia swojej 
wiedzy, zapoznania się z aktualnymi problemami zdrowotnymi pacjentów i wymiany 
doświadczeń między specjalistami. 
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wszystkie tego typu terapie można 
przeprowadzić taniej w Polsce. Lek 
w Polsce czy w Niemczech kosztu-
je tyle samo, ale całe leczenie do-
datkowe w Polsce jest dużo tańsze. 
Przykładowo w ubiegłym roku rodzi-
ce z dziećmi chorymi na siatkówcza-
ka, czyli nowotwór oka, jeździli do 
USA. Ta sama terapia jest prowa-
dzona w Polsce w ramach ubezpie-
czenia NFZ. 

To dlaczego ludzie jeżdżą za 
granicę?

Bo wydaje im się, że tam będzie 
lepiej. Jestem konsultantem od 
ośmiu miesięcy i miałem dotych-
czas tylko dwa uzasadnione wnioski 
o leczenie dzieci za granicą. Doty-
czyły one metod i technologii, które 
w Polsce nie są dostępne. 

Dzieci chore na nowotwory 
w Polsce nie czekają na leczenie?

Nie ma kolejek. Białaczkę diagno-
zujemy w przeciągu jednej doby, 
a większość pozostałych nowotwo-
rów – w przeciągu kilku dni. 

A jednak często dzieci trafiają 
na oddział onkologiczny dopiero 
z zaawansowaną chorobą. Z cze-
go to wynika?

Niestety, zdarza się, że dziec-
ko, które może być podejrzewane 
o chorobę nowotworową, ma zbyt 
długą drogę do ośrodka onkologicz-
nego. Trafia po drodze do ośrodka 
pediatrycznego albo chirurgicz-
nego, który nie jest nastawiony na 
diagnostykę nowotworową. Apeluję 
o wyczulenie nie tylko lekarzy, ale 
też rodziców, nauczycieli, peda-
gogów, wszystkich którzy mają do 
czynienia z dziećmi, by obserwować 
uważnie ich wygląd i zachowanie 
i w razie jakichkolwiek wątpliwości 
jak najszybciej trafić do lekarza. 
Pełnoobjawowa białaczka może się 
rozwinąć w przeciągu trzech dni. 
Natomiast chłoniak potrafi dwukrot-
nie zwiększyć swoją masę w ciągu 
doby. Proszę sobie wyobrazić co 
znaczy w tej sytuacji opóźnienie le-
czenie np. o cztery dni.

Te przykłady pokazują, że rze-
czywiście musimy być wszyscy 
bardzo wyczuleni pod tym kątem. 
Ale gdzie jest granica między wy-
czuleniem a przewrażliwieniem?

Nie znaczy to, że teraz z każdym 
objawem typu chwilowy kaszel, czy 

gorączka, natychmiast idziemy do 
onkologa. Jednak niektóre objawy 
są szczególnie niepokojące: nagłe 
osłabienie, bladość, nieuzasadnio-
ne niczym zmęczenie, pojawiają-
cy się guzek, zwłaszcza w obrębie 
węzłów chłonnych. Najważniejsze 
jest na początek dokładne zbadanie 
dziecka przez pediatrę. Dodatkowo 
badaniem, które może nam dużo 
powiedzieć, jest usg jamy brzusznej.

Jakie największe wyzwania 
stoją przed onkologią dziecięcą 
w Polsce?

Po pierwsze należy pracować nad 
poprawą dostępności, aby pacjenci 
trafiali do onkologa jak najszybciej 
gdy jest uzasadnione podejrzenie 
choroby. Drugi problem to ogólna 
organizacja ochrony zdrowia dzie-
ci. Prawie wszystkie dziecięce od-
działy onkologiczne w Polsce są 
deficytowe, bo leczenie choroby 
i jej licznych powikłań jest kosztow-
ne, a procedury są nisko wycenia-
ne. Kolejna przyszłościowa sprawa 
to diagnostyka z uwzględnieniem 
genetyki. 

Czy mamy wystarczającą liczbę 
onkologów w kraju?

Mamy aktualnie 
ok. 180 specja-
listów onkologii 
dziecięcej, cho-
ciaż część z nich 
już odeszła z on-
kologii, bo to jest 
ciężka praca. 
Część zbliża się 
do wieku emery-
talnego, więc po-
trzeba odnawiania 
kadr ciągle jest. 
Ale nie ma sytu-
acji krytycznej jeśli 
chodzi o personel 
lekarski.

Co Pana skło-
niło żeby wybrać 
akurat tę trudną 
specjalizację?

Tak się ułożyło. 
Zaczynałem od 
pediatrii. Ponie-
waż klinika, w któ-
rej pracowałem 
byłą ukierunko-
wana na onkolo-
gię i hematolo-

gię dziecięcą, poszedłem w tym 
kierunku. Onkologia sprzed 25 
lat, czyli z początków mojej pra-
cy i ta obecna bardzo się różnią. 
W tym okresie wszystkie oddziały 
onkologii dziecięcej zostały uno-
wocześnione, lepiej wyposażone, 
stały się oddziałami przyjaznymi 
dzieciom. Leczenie również jest 
nowocześniejsze. Mamy w od-
działach psychologów i nauczy-
cieli. Poza tym wszystkie ośrodki 
onkologiczne współpracują w ra-
mach grup roboczych i towarzy-
stwa naukowego.

Co dla Pana Profesora jest naj-
trudniejsze w tej pracy?

Nie myślę w takich kategoriach. 
Zawsze zastanawiam się co zro-
bić, jak rozwiązać wszystkie bie-
żące sprawy i te sięgające daleko 
w przód. Natomiast wielką nagrodą 
za ten wysiłek jest każdy wyleczony 
pacjent. Zawsze bardzo się cieszę, 
gdy po jakimś czasie widzę pacjenta 
już z własnymi dziećmi. Obecnie ok. 
70 proc. wszystkich pacjentów zo-
staje wyleczonych, ale chcemy żeby 
było więcej. 
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Nie dość, że wciąż mamy bar-
dzo dużo nowych zachorowań 
na nowotwory u dzieci na Warmii 
i Mazurach, to jeszcze ostatnio 
dzieci zaczynają chorować rów-
nież na nowotwory dotąd typowe 
dla osób dorosłych, np. czernia-
ki. Co możemy zrobić, aby nie 
przegapić wczesnych objawów 
groźnej choroby - pytamy dr 
n. med. Wandę Badowską (na 
zdjęciu), ordynatora Oddziału 
Klinicznego Onkologii i Hemato-
logii Dziecięcej Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie.

Dlaczego na Warmii i Mazurach 
jest tak dużo zachorowań na no-
wotwory?

Rzeczywiście, widzimy w oddzia-
le, że problem nie jest już tak ol-
brzymi, jak w 2016 roku, ale jednak 
ciągle liczba nowych pacjentów 
utrzymuje się na wysokim pozio-
mie w stosunku do lat poprzednich, 
zwłaszcza że populacja dzieci w na-
szym województwie maleje. Jeśli 
chodzi o przyczyny zachorowań 
u dzieci, to większe znaczenie mają 
czynniki genetyczne, ale pamiętaj-
my że są one modelowane przez 
środowisko. A więc jeśli prawidło-
wo odżywiamy dziecko, zachę-
camy je do aktywności fizycznej, 
zwiększamy jego szanse na to, by 
było zdrowe, pomimo niekorzyst-
nych predyspozycji genetycznych. 

Niektóre nowotwory, np. rak pier-
si, są typowo dziedziczne. Czy 
taki nowotwór może zaatakować 
również dziecko?

Okazuje się, że w rodzinach, 
w których występują liczne no-
wotwory, jest większe ryzyko niż 
populacyjne, zachorowania na no-
wotwór, również u dzieci. Przykła-
dowo kilkuletnia dziewczynka, któ-
rej bliskie osoby miały raka piersi, 
może zachorować już jako dziecko. 
Wciąż najczęściej diagnozujemy 
u dzieci białaczkę i chłoniaki, sporo 

jest też tzw. guzów litych, np. nerki 
i neuroblastomy. Ale niepokoi nas, 
że coraz częściej pojawiają się też 
złośliwe nowotwory nietypowe dla 
wieku dziecięcego, np. tzw. nowo-
twory nabłonkowe i czerniaki, któ-
re dotąd były spotykane głównie 
u dorosłych.

Diagnoza „czerniak złośliwy” 
brzmi bardzo groźnie.

Bardzo dużo zależy od stadium 
wykrycia choroby. Jeśli jest to 
pierwsze stadium, leczenie może 
ograniczyć się do wycięcia zmiany 
skórnej wraz z węzłem chłonnym. 
W kolejnych stadiach leczenie 
tego nowotworu jest dużo trudniej-
sze. Dlatego warto profilaktycznie 
sprawdzać dzieciom znamiona. 
Jeśli zauważymy że zmienia się 
ich barwa albo kształt, zgłośmy się 
do lekarza. Natomiast profilaktycz-
nie trzeba ograniczać nadmierną 
ekspozycję na słońce zwłaszcza 
dzieci, które mają liczne znamiona 
barwnikowe. Warto też wiedzieć, że 
niektóre leki czy zioła są tzw. świa-
tłouczulaczami, co sprawia, że ich 
przyjmowanie zwiększa wrażliwość 
skóry na promieniowanie i może 
przyspieszyć pojawienie się groź-
nych zmian. Jeśli dziecko przyj-
muje jakieś leki, zapytajmy o to 
lekarza.

W jakim wieku dzieci najczęściej 
zapadają na choroby nowotwo-
rowe?

Pierwszy szczyt zachorowań 
przypada na wiek przedszkolny – 
od 2. do 6. roku życia, drugi – na 
wiek nastoletni. Apeluję, żeby ro-
dzice dokładnie obserwowali swoje 
dzieci i zgłaszali pediatrze wszystkie 
niepokojące objawy.

Jakie objawy powinny zaniepoko-
ić rodziców?

Pierwszą oznaką białaczki 
może być nagły spadek aktywno-
ści dziecka. Dziecko nie chce się 
bawić, czuje się zmęczone, a po-

nadto ma nawracające infekcje, 
krwawe wylewy, sińce, wybroczyny 
nieadekwatne do urazu. Trudniej 
rozpoznać guzy w brzuchu, któ-
rych w początkowym stadium nie 
zauważymy gołym okiem i dlatego 
czasami diagnozujemy je jak są już 
bardzo duże. Wówczas stadium 
rozwoju choroby jest wysokie, co 
skutkuje koniecznością zastoso-
wania bardziej agresywnej chemio-
terapii i mniejszą szansą na pełne 
wyleczenie. Dlatego uczulam, żeby 
bardzo dokładnie przyglądać się 
dziecku. Jeśli zauważymy, że po-
większył mu się obwód brzucha, 
warto zrobić mu morfologię krwi 
i usg jamy brzusznej. Te badania 
najlepiej wykonywać profilaktycz-
nie raz w roku, a w razie pojawie-
nia się niepokojących objawów (np. 
powiększenia lub bolesności brzu-
cha, krwiomoczu), częściej. Morfo-
logia i usg brzucha dają mnóstwo 
informacji na temat stanu zdrowia 
dziecka, a jednocześnie są niein-
wazyjne. 

4 października obchodzimy Światowy Dzień Onkologii

Apeluję, aby rodzice dokładnie obserwowali dzieci 
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Jak badać dziecko profilaktycznie 
aby szybko wychwycić np. guz 
mózgu? Prześwietlać mu głowę?

Ekspozycja na promienie rent-
genowskie jest bardzo onkogenna, 
dlatego nie należy jej przeprowa-
dzać profilaktycznie. Trzeba wnikli-

wie obserwować dziecko. Nie tylko 
zwracać na brzuch, ale sprawdzać, 
czy nie pojawił się guz w innych 
miejscach ciała. Należy pilnować 
nastolatki, które nie chcą się już 
pokazywać rodzicom, więc łatwo 
w ich przypadku przeoczyć zmia-

ny na ciele. Na przykład guzy ją-
dra są rozpoznawane ze znacznym 
opóźnieniem, bo nastolatek często 
wstydzi się tego problemu i zamiast 
zwrócić się po pomoc do rodzica, 
szuka informacji w internecie. Jeśli 
chodzi o guzy mózgu, mogą się one 

objawiać np. w postaci 
omdleń, wymiotów, 
częstych bólów głowy, 
zaburzeń widzenia. 

W jakim stadium za-
awansowania cho-
roby trafiają z reguły 
dzieci na oddział on-
kologiczno-hematolo-
giczny Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie?

Niestety, sporo dzie-
ci przyjmujemy do szpi-
tala z zaawansowanym 
nowotworem. Kilka lat 
temu onkolodzy z na-
szego szpitala prze-
prowadzili cykl szkoleń 
dla lekarzy rodzinnych 
z regionu na temat 
wczesnego diagnozo-
wania nowotworów. 
I rzeczywiście obecnie 
lekarze rodzinni czę-
ściej zlecają dzieciom 
dodatkowe badania. 
Brakuje jeszcze świa-
domości u rodziców, 
dlatego przy każdej 
nadarzającej się oka-
zji apelujemy do nich 
o czujność. Co zrobi 
lekarz, gdy dziecko nie 
trafi do niego? 

Czy dzieci łatwiej wy-
leczyć z choroby no-
wotworowej niż osoby 
dorosłe?

W przypadku dzie-
ci stosujemy bardziej 
agresywne leczenie, 
ale stan zdrowia dziec-
ka nie jest jeszcze 
nadwyrężony używka-
mi i chorobami prze-
wlekłymi, dlatego jest 
w stanie lepiej znieść 
chemioterapię. Dzię-
ki temu zwiększamy 
szanse na wyleczenie.

Większość chorób nowotworowych u dzieci nie jest dziedziczna. 
Chorobą nowotworową nie można się zarazić. 
Dzięki postępom medycyny obecnie ponad 70% dzieci może być wyleczonych z nowotworów.
Nie można ani przewidzieć, ani zapobiec chorobie nowotworowej u dziecka, 
ale w wielu przypadkach można ją WCZEŚNIE WYKRYĆ.

Przez całe życie w organizmie tworzą się nowe komórki, podczas gdy stare umierają. 
Nowotwór rozwija się, jeśli tworzenie nowych komórek wymyka się spod kontroli. 
Powstaje wtedy wiele nieprawidłowych komórek, szybko dzielących się, 
powodujących uszkodzenie różnych narządów i tkanek.
Nowotwór jest chorobą zagrażającą życiu. Może powstawać w każdym miejscu w organizmie. 

Jak powstaje nowotwór?

l

l

l

l

l

l

l

Bladość, sińce, wybroczyny, bóle kończyn, krwawienie z nosa, brak apetytu - BIAŁACZKA

Bóle głowy, poranne wymioty, zmiany zachowania, utrudnione połykanie, zaburzenia równowagi, 
nagle pojawiający się kręcz szyi (przymusowe ustawienie głowy) - GUZY MÓZGU

Powiększenie obwodu brzucha, problemy z oddawaniem moczu i stolca, bóle brzucha, nawracające 
zakażenia układu moczowego, krwiomocz, wymioty, asymetria powłok jamy brzusznej i/lub obecność guza 
wyczuwalnego przez powłoki skórne, np. podczas kąpieli lub ubierania dziecka - GUZY JAMY BRZUSZNEJ

Utrzymujący się ból i obrzęk kończyn, utykanie - GUZY KOŚCI

Biały odblask ze źrenicy (widoczny również na zdjęciach), zez, wytrzeszcz gałki ocznej, zaburzenia 
widzenia, utrzymujące się zaczerwienienie powiek i gałki ocznej - GUZ GAŁKI OCZNEJ

Niebolesne powiększenie jądra, upławy, obecność groniastych tworów w obrębie pochwy - GUZY 
NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH

INNE NIEPOKOJĄCE OBJAWY: zmęczenie, apatia, powiększenie węzłów chłonnych, niewyjaśnione: 
duszność, przewlekły kaszel, chrypka i gorączki, nieleczące się infekcje, utrata lub zahamowanie 
przyrostu masy ciała, ból, przewlekły surowiczo-krwisty wyciek z ucha, nosa (zwłaszcza jednostronny), 
zniekształcenie szyi, twarzy, tułowia, kończyn, jakikolwiek guzek

Zazwyczaj występuje równocześnie kilka objawów.

Wiele objawów stwierdzanych w początkowym okresie rozwoju nowotworów 
występuje znacznie częściej w różnych chorobach nienowotworowych.

Niepokojące objawy mogące sugerować obecność choroby nowotworowej:

Wczesne rozpoznanie daje szansę na
wyleczenie niemal wszystkich dzieci!

Nowotwory u dzieci rosną bardzo szybko!

Dzieci również chorują na nowotwory

Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania 
nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski

www.szybka-diagnoza.org

Drodzy Rodzice!

Jeśli u Waszego dziecka stwierdzicie 

jakiekolwiek niepokojące objawy, to niezwłocznie 

zgłoście się z nim do pediatry lub lekarza rodzinnego!
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Druga edycja ak-
cji Przegląd Malucha, 
którą organizujemy 
wspólne z Fundacją 
„Przyszłość dla Dzie-
ci” już za nami. Dwie 
pierwsze soboty marca 
br. nasi lekarze radiolo-
dzy i panie pielęgniarki 
poświęcili na dodatko-
we badania dzieci, by 
sprawdzić czy w ich 
małych organizmach 
nie czai się jakiś pro-
blem nowotworowy. Na 
szczęście nic groźnego 
nie znaleźli, ale przy 
tej okazji wychwycili 
mniej groźne problemy 
zdrowotne, wymagają-
ce dalszej konsultacji 
u lekarza rodzinnego. 

Podczas akcji Przegląd Malucha 
zachęcaliśmy rodziców zdrowych 
dzieci, by zapisywali je na badania. 
A jeśli tym razem to się nie udało, 
bo – jak zawsze podczas takich 
akcji – nie wystarczy dla wszyst-
kich chętnych miejsc, by baczniej 
obserwowali swoje dzieci i w razie 
jakichkolwiek niepokojących zmian 
w wyglądzie czy zachowaniu dziec-
ka, skonsultowali się z lekarzem 
rodzinnym. To bardzo ważne, bo 
dzięki temu można wykryć problem 
zdrowotny na bardzo wczesnym 
etapie, gdy szanse na wyleczenie 
są nieporównanie większe niż wów-
czas gdy już wyczujemy np. guz 
w brzuchu dziecka. 

Taką świadomość ma pani Adria-
na Turczyk, która zapisała na „Prze-
gląd Malucha” 5-letniego Alana 
i półtorarocznego Miłosza. 

– Jeśli chodzi o zdrowie dzieci, 
łatwo coś przegapić, dlatego nie 
tylko sama dzwoniłam uparcie, by 
zapisać synów, ale też udostępnia-
łam informację w internecie, aby po-
informować koleżanki – podkreśla. 
– Żeby się zapisać na badania, mu-
siałam wykonać aż 160 połączeń! 

– W czasie akcji nie udało mi 
się dodzwonić, a teraz szczęśliwe 
okazało się już pierwsze połącze-
nie! – cieszy się pani Agnieszka 
Angowska, mama 4,5-letniego 
Juliana. 

Podczas akcji przypominaliśmy 
rodzicom, że bardzo dużo o stanie 
zdrowia dziecka mogą powiedzieć 
podstawowe badania, czyli mor-
fologia krwi i usg jamy brzusznej. 
Dlatego właśnie te badania wyko-
nywaliśmy podczas Białych sobót. 
Na szczęście w tej 
edycji „Przeglądu 
Malucha” u żadne-
go z przebadanych 
dzieci nasi specja-
liści nie zauważyli 
problemu onkolo-
gicznego. Dostrze-
gli natomiast drob-
ne odchylenia od 
normy w badaniu 
ultrasonograf icz-
nym. Ponadto tylko 
nieliczni przebadani 
pacjenci mogli się 
pochwalić wzorco-
wą morfologią krwi. 
Zdecydowana więk-

szość dzieci wyma-
ga dalszej, bardziej 
szczegółowej dia-
gnostyki u lekarza 
rodzinnego. Dobrze, 
że rodzice już o tym 
wiedzą.

O dobrą atmosferę 
podczas badań za-
dbali wolontariusze 
Fundacji „Przyszłość 
dla Dzieci”, którzy 
angażowali uczest-
ników akcji w różne 
zabawy. Dziękujemy 
im i wszystkim pozo-
stałym osobom za-
angażowanym w or-
ganizację tej akcji. 
Przypominamy, że 
na co dzień wykonu-
jemy w naszym szpi-

talu bezpłatnie morfologię krwi i usg 
jamy brzusznej dzieciom, które mają 
skierowanie od lekarza rodzinnego. 
Te dwa badania nasi onkolodzy za-
lecają wykonywać przynajmniej raz 
w roku, nawet jeśli dziecko nie ma 
żadnych niepokojących objawów. 
Szczyt zachorowań na choroby 
nowotworowe występuje w wieku 
przedszkolnym, dlatego właśnie do 
małych dzieci adresujemy naszą 
akcję. Jej kolejną edycję planujemy 
zorganizować jeszcze w tym roku. 

Badania profilaktyczne pomogą uchronić dziecko przed groźną chorobą

Nie dajmy szans nowotworom! 

Pacjenci byli dzielni nawet w czasie pobierania krwi.

Dzieci już wiedzą że usg to nic groźnego.
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Piętnastolecie działalności 
naszych Przyjaciół: olsztyńskiej 
Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” 
świętowaliśmy 6 grudnia 2017 r. 
w olsztyńskiej filharmonii. Moż-
na w zasadzie powiedzieć: Super 
Przyjaciół – gdyż taki właśnie ty-
tuł został oficjalnie nadany Fun-
dacji podczas uroczystości przez 
nasz szpital. 

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogó-
rek, dyrektor szpitala, wręczyła na 
ręce Prezesa Fundacji Jarosława To-
karczyka i Dyrektor Fundacji Iwony 
Żochowskiej Kryształowe Serce i ty-
tuł „Super Przyjaciela” – przyznany 
dopiero trzeci raz w historii naszej 
placówki.

A było za co dziękować. Kilkana-
ście lat współpracy Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecię-
cego w Olsztynie z Fundacją Przy-
szłość dla Dzieci to wspaniała pas-
sa dobrych uczynków. Ok. 300 tys. 
zł warty jest sam sprzęt medyczny 
podarowanych naszej placówce 

przez Fundację. Wspólnie organi-
zowaliśmy wiele akcji prozdrowot-
nych, m. in. dwie edycje „Prze-
glądu Malucha”, czyli profilaktyki 
nowotworowej u najmłodszych. Na 
szczególną wdzięczność zasługuje 
też indywidualne wsparcie udzie-
lane pacjentom ciężko chorym lub 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej, w tym dzieciom zza 
granicy, których nie stać byłoby na 
leczenie w Polsce

Za te wszystkie uczynki raz jesz-
cze serdecznie dziękujemy! Dzię-
kujemy za to, że jesteście czuli na 
potrzeby tych, którzy wymagają 
pomocy, że jesteście otwarci, peł-
ni zapału i szlachetni. Dziękujemy 
Zarządowi, Pracownikom i Wolon-
tariuszom, bez których wszystkie te 
szlachetne działania byłyby niemoż-
liwe. Dziękujemy Sponsorom i Dar-
czyńcom za hojność. Dziękujemy 
też za... wręczone nam wyróżnienie 
„Serce na dłoni”, za dotychczasową 
współpracę. To dla nas podwójny 

zaszczyt i zobowiązanie na przy-
szłość. Życzymy Wam wielu kolej-
nych, udanych lat działalności!

Ludzie Fundacji: Prezes Fundacji Jarosław Tokarczyk (pierwszy z lewej), Agnieszka Terebiłów. Beata Wdowiak, Milena Średzińska, Edyta 
Giedrojć, Alina Gumkowska, Elżbieta Duszczak, Barbara Zygmunt, Dyrektor Fundacji Iwona Żochowska (pierwsza z prawej). Dziękujemy Wam 

wszystkim! 

Statuetka „Serce na dłoni” dla naszego 
szpitala. Dziękujemy! 

15. urodziny Fundacji Przyszłość dla Dzieci



26

Absolwentka Wydziału Le-
karskiego Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Specjalista pe-
diatrii, dermatolog i wenerolog. 
Ukończyła studia podyplomowe 
„Organizacja i zarządzanie w za-
kładzie opieki zdrowotnej” oraz 
„Zarządzanie finansami i prawo 
w służbie zdrowia”. 

Od 1986 r. związana zawodowo 
ze Szpitalem Dziecięcym w Olsz-
tynie. W latach 2000-2005 była za-
stępcą ordynatora Oddziału Obser-
wacyjno-Gastrologicznego. 

Ponadto pełniła lekarskie dyżury 
medyczne w Pogotowiu Pediatrycz-
nym (w latach 1987-1999). Ukoń-
czyła wiele szkoleń, a także kur-
sów doskonalących z alergologii, 
mykologii, dermatologii i dydaktyki 
medycznej. Uczestniczyła w roli pre-
legenta w licznych szkoleniach. Jest 
członkiem Towarzystw: Pediatrycz-
nego (członek zarządu Oddziału 
Olsztyńskiego PTP), Neurologiczne-
go i Dermatologicznego. Od 2003 r. 
jest członkiem zespołu orzekające-
go w Powiatowej Poradni Psycho-
logiczno-Zawodowej w Olsztynie. 
Od 2017 r. jest wykładowcą kursów 
w ramach kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych.

Od 2005 r. pełni funkcję zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa. 1 marca 
2018 r. rozpoczęła kolejną kadencję 
pracy na tym stanowisku. 

– Obecnie podstawowym zało-
żeniem szpitali znajdujących się 
w tzw. sieci szpitali jest zapewnie-
nie kompleksowości świadczeń 
medycznych. W przypadku nasze-
go szpitala chodzi oczywiście o za-
pewnienie dostępu do tych świad-
czeń dzieciom i młodzieży z rejonu 
Warmii i Mazur w ramach opieki 
stacjonarnej w klinikach, oddzia-
łach klinicznych oraz oddziałach 
specjalistycznych szpitala, a także 
umożliwienie im kontynuacji opieki 

ambulatoryjnej w odpowiednich po-
radniach specjalistycznych, działa-
jących w przyszpitalnej Przychodni 
Specjalistycznej, a w ramach kon-
tynuacji leczenia – zapewnienie 
pacjentom świadczeń z zakresu 
rehabilitacji oraz świadczeń w ra-
mach poradni POZ, funkcjonującej 
przy szpitalu – mówi wicedyrektor 
Barbara Chwała. – Szczególna rola 
przypada w szpitalu Szpitalnemu 
Oddziałowi Ratunkowemu, który 
został zakwalifikowany do działań 
w ramach jednego z czternastu 
w Polsce Centrum Urazowego dla 
dzieci. Nowym wyzwaniem jest 
dla szpitala uczestnictwo w pro-
gramie realizowanym wspólnie 
z Centrum Monitorowania Jakości 
w Krakowie, dotyczącym utworze-
nia w szpitalu Zespołu Szybkiego 
Reagowania. Celem tego progra-
mu jest poprawa jakości leczenia 
i bezpieczeństwa pacjentów po-
przez zmianę organizacji pracy 
dotychczasowych zespołów re-
suscytacyjnych i wprowadzenie 
jednolitych kryteriów wezwania do 
pacjenta, którego stan może się 
pogorszyć lub pogarsza się.

Wśród nowości wprowadzonych 
niedawno w naszym szpitalu jest m. 
in. laserowe leczenie naczyniaków 
oraz wykonywanie biopsji i leczenia 
operacyjnego guzów tarczycy. Na-
tomiast wśród najbliższych medycz-
nych planów dotyczących rozwoju 
szpitala należy wymienić dalszy roz-
wój nowych technik operacyjnych 
w leczeniu ciężkich skolioz kręgo-
słupa przy zastosowaniu systemu 
VCM, ze szczególnym uwzględ-
nieniem małych dzieci, a także or-
topedyczne korekcje operacyjne 
wielopłaszczyznowych deformacji 
kończyn dolnych.

– Zamierzamy również wpro-
wadzić nowe procedury lecznicze 
w zakresie chirurgii szczękowo

-twarzowej, jak rekonstrukcje mał-
żowin usznych – mówi wicedyrek-
tor Barbara Chwała. – W planach 
jest także zastosowanie komórek 
macierzystych, rozwój wirtualnych 
technik planowania i wdrożenie 
technik z zastosowaniem indywidu-
alnych implantów. Chcemy umoż-
liwić dzieciom z naszego regionu 
z zaburzeniami rytmu serca leczenie 
kardiochirurgiczne metodą ablacji. 
Kolejne pomysły na dostosowa-
nie usług medycznych do potrzeb 
pacjentów to wdrożenie metody 
implantacji aparatów słuchowych 
u dzieci niedosłyszacych z wadami 
twarzoczaszki, prowadzenie diagno-
styki chorób przewodu pokarmowe-
go ze szczególnym uwzględnieniem 
alergii pokarmowej oraz rozszerze-
nie zakresu badań molekularnych 
wykonywanych w Zakładzie Dia-
gnostyki Laboratoryjnej o badania 
mikromacierzy DNA.

Innym ważnym zadaniem szpi-
tala jest udział w Programie Polity-
ki Zdrowotnej, realizowanym przez 
Samorząd Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 2017-2021 
w zakresie profilaktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
poprzez działania edukacyjne i szcze-
pienia dziewcząt w wieku 11-13 lat.

Sukcesy naszych pracowników

Lek. med. Barbara Chwała
– zastępca dyrektora ds. lecznictwa rozpoczęła kolejną kadencję
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– Do realizacji powyższych zadań 
niezbędne jest systematyczne szko-
lenie kadr medycznych, pozyskanie 
dodatkowych miejsc rezydenckich 
i zwiększenie liczby już posiadanych 
miejsc specjalizacyjnych – podkre-
śla wicedyrektor Barbara Chwała. 
– Czeka nas kolejny etap informaty-
zacji w prowadzeniu dokumentacji 

medycznej, wprowadzenie e-zwol-
nienia lekarskiego i e-recepty. Waż-
na jest również ciągła współpraca 
z fundacjami w celu prowadzenia 
akcji promujących zdrowie, także 
w celu pozyskania dodatkowych 
środków finansowych na zakup no-
woczesnego sprzętu i aparatury me-
dycznej. Moim marzeniem jest aby 

pomimo obowiązków prowadzenia 
bardzo dokładnej, a jednocześnie 
czasochłonnej pracy administracyj-
nej (w tym dokumentacji medycz-
nej) lekarze i pielęgniarki mogli być 
bliżej pacjenta i poświęcać więcej 
czasu naszym pacjentom i ich ro-
dzicom. 

„Ocena czynników ryzyka ser-
cowo-naczyniowego u młodych 
pacjentów z cukrzycą typu pierw-
szego i współistniejącymi cho-
robami autoimmunizacyjnymi” 
– to temat rozprawy doktorskiej, 
obronionej 10 listopada ub. r. na 
Uniwersytecie Medycznym w Bia-
łymstoku przez doktor Bożennę 
Klonowską, kierownika Oddziału 
Pediatrycznego VI Reumatologicz-
no-Endokrynologicznego w zakre-
sie endokrynologicznym Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie.

– Zajęłam się ryzykiem chorób ser-
cowo-naczyniowych, ponieważ są 
one głównym przewlekłym powikła-
niem cukrzycy typu 1 i najczęstszą 
przyczyną  śmiertelności na świe-
cie – podkreśla dr n. med. Bożenna 
Klonowska. – Coraz częściej u osób 
chorujących na cukrzycę stwierdza-
my dodatkowe choroby autoimmu-
nizacyjne, np. chorobę Hashimoto 
czy celiakię. Dotychczas poznano 
wiele czynników ryzyka wpływają-
cych na szybkość i natężenie pro-
cesu miażdżycowego. Jednakże 
ryzyko powikłań sercowo naczynio-
wych u pacjentów z cukrzycą typu 
1 z współwystępującą celiakią czy 
chorobą Hashimoto jest problemem 
wciąż nie rozwiązanym. Stąd taka te-
matyka mojej pracy. Średnia wieku 
badanych przeze mnie pacjentów 
wynosiła 17 lat, a czas choroby – 10 
lat. Do badania zakwalifikowałam 90 
osób z cukrzycą typu 1. Pacjentów 
podzieliłam na cztery grupy: jedną 
grupę stanowili pacjenci z cukrzycą 
typu pierwszego bez dodatkowych 
chorób i powikłań, drugą grupę – 

pacjenci z cukrzycą i celiakią, trzecią 
– z cukrzycą i chorobą Hashimoto, 
a czwartą –  z cukrzycą z powikłania-
mi naczyniowymi. Kontrolną grupę 
odniesienia stanowiła grupa zdro-
wych, dobranych wiekowo ochotni-
ków. U wszystkich badanych osób 
oceniłam występowanie otyłości, 
nadciśnienia i zaburzeń lipidowych, 
czyli klasyczne czynniki ryzyka za-
chorowania na choroby sercowo-na-
czyniowe. Badałam również nowe 
czynniki ryzyka (biomarkery), które 
były wcześniej opisywane w cho-
robach sercowo-naczyniowych, 
ale nigdy w połączeniu z cukrzycą 
i z chorobami autoimmunizacyjnymi. 
W całej grupie badanych wykonałam 
także stężenie witaminy D3. Oceni-
łam też na podstawie badania USG 
grubość warstwy środkowej i we-
wnętrznej tętnicy szyjnej wspólnej 
(tzw. cIMT) celem określenia zaawan-
sowania zmian miażdżycowych. 

Z badań dr n. med. Bożenny Klo-
nowskiej wynika, że u pacjentów 
z celiakią z reguły nie występuje 
otyłość, natomiast u pacjentów 
z chorobą Hashimoto częściej poja-
wia się większa masa ciała i większy 
obwód talii. Dobre wyrównanie czyn-
ności tarczycy w cukrzycy z choro-
bą Hashimoto i reżim dietetyczny 
w cukrzycy z celiakią zmniejszają 
występowanie zaburzeń lipidowych  
u tych pacjentów. Jeśli chodzi o bio-
markery, to najwyższy wskaźnik tzw. 
wysokoczułego białka zapalnego 
hsCRP, wskazującego na tlący się 
w organizmie, przewlekły proces 
zapalny o słabym nasileniu, doktor 
Bożenna Klonowska zaobserwowa-

ła u pacjentów z powikłaniami na-
czyniowymi i z chorobą Hashimoto. 
Doktorantka stwierdziła również, że 
wskaźnik rozwoju miażdżycy cIMT 
jest wyraźnie większy u pacjentów 
z cukrzycą, niż u osób zdrowych, 
a najwyższy jest u osób z powi-
kłaniami naczyniowymi. W grupie 
pacjentów z cukrzycą w porówna-
niu z grupą kontrolną stwierdziła 
tendencję do wyższej masy ciała 
i większego obwodu talii, wyższego 
ciśnienia tętniczego, podwyższenia 
trójglicerydów i większego wskaźni-
ka miażdżycy – cIMT. Wykazała istot-
ną zależność wskaźnika cIMT tętnic 
szyjnych z otyłością, ciśnieniem 
skurczowym, wyrównaniem cukrzy-
cy i z niedoborem witaminy D3.

Jakie wnioski praktyczne wynika-
ją z tej rozprawy doktorskiej?

– Wykazałam w swojej pracy, że 
u pacjentów chorujących na cukrzy-
cę warto zadbać o dobre wyrówna-
nie cukrzycy, prawidłową masę ciała, 

Doktor Bożenna Klonowska 
– doktorem nauk medycznych
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prawidłowe ciśnienie krwi oraz ba-
dać tzw. wysokoczułe białko zapalne 
i witaminę D3. Niski poziom witaminy 
D3 może mieć znaczenie w rozwoju 
powikłań sercowo-naczyniowych – 
zaznacza dr n. med. Bożenna Klo-
nowska. – Co ciekawe, u pacjentów 
z cukrzycą typu 1 nie stwierdziłam 
wpływu współwystępujących cho-
rób autoimmunizacyjnych (choroba 
Hashimoto i celiakia) na wielkość 
wskaźnika miażdżycy cIMT. Pracę 

doktorską traktuję jako podsumo-
wanie mojej wieloletniej pracy i pod-
niesienie prestiżu prowadzonego 
przeze mnie oddziału. Teraz stoją 
przede mną nowe wyzwania: rozwój 
oddziału, poradni specjalistycznych 
i pracy dydaktycznej, umożliwienie 
rozwoju naukowego i specjalizacji 
z endokrynologii i diabetologii dzie-
cięcej koleżankom z oddziału, aby 
zwiększyć dostępność i podnieść 
jakość opieki endokrynologicznej 

i diabetologicznej w naszym woje-
wództwie.

Doktor Bożenna Klonowska ukoń-
czyła Akademię Medyczną w Bia-
łymstoku. Od początku pracuje 
w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. 
Specjalista chorób dziecięcych, en-
dokrynolog, diabetolog, kierownik 
Oddziału Pediatrycznego VI Reu-
matologiczno-Endokrynologiczne-
go w zakresie endokrynologicznym 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 

„Analiza niepowodzeń leczenia 
odpływu pęcherzowo-moczowo-
dowego za pomocą ostrzyknięcia 
ujścia moczowodu dekstromerem 
kwasu hialuronowego” – to ty-
tuł pracy doktorskiej, obronionej 
w maju ub. r. na Uniwersytecie 
Medycznym we Wrocławiu przez 
doktora Michała Pulińskiego 
z Oddziału Klinicznego Chirurgii 
i Urologii Dziecięcej Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie. 

– Od 9 lat jestem nauczycielem 
akademickim na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 
dlatego obronę pracy doktorskiej 
traktuję jako element mojej ścieżki 
naukowej – przyznaje dr n. med. 
Michał Puliński. – Temat doktora-
tu związany był z moją kilkuletnią 
pracą w Pracowni Badań Urodyma-
nicznych i zabiegowym leczeniem 
odpływu pęcherzowo-moczowodo-
wego. Od wielu lat zajmuję się me-
dycyną małoinwazyjną: laparosko-
pią, endoskopią. Stąd wybór takiej 
tematyki pracy. A powstała ona na 
podstawie pracy i badań wykona-
nych przeze mnie i moich kolegów 
w naszym szpitalu.

Chirurg wyjaśnia, że badane 
przez niego schorzenie polega na 
cofaniu się moczu z pęcherza przez 
moczowód aż do nerek i jest bezpo-
średnio związane z zakażeniem dróg 
moczowych, a jeśli jest nieleczone, 
może doprowadzić do uszkodzenia 
nerek. Ten problem może dotyczyć 
zarówno chłopców, jak i dziewcząt. 

– Obecnie odpływ pę-
cherzowo-moczowodowy 
jest tylko symptomem ja-
kiejś choroby. Gdy przy-
szedłem do pracy, choroba 
ta wymagała leczenia ope-
racyjnego. Przeprowadza-
liśmy w szpitalu ok. trzech 
takich zabiegów tygodnio-
wo – wspomina dr n. med. 
Michał Puliński. – Później 
była rewolucja w postaci 
leczenia endoskopowego. 
Podczas zabiegu mecha-
nicznie podpieraliśmy mo-
czowód i powodowaliśmy 
że mocz nie odpływał. Aktualnie, 
dzięki rozwojowi diagnostyki urody-
namicznej i lepszemu poznaniu tej 
choroby, możemy leczyć przyczyny 
powstawania odpływu moczowo-
dowego. Okazuje się że to niepra-
widłowa czynność pęcherza jest 
winna odpływowi moczu. Wystarczy 
poprawić czynność pęcherza i dol-
nych dróg moczowych farmakolo-
gicznie i w większości przypadków 
nie trzeba operować. Dzięki temu 
pacjenci są przeważnie leczeni za-
chowawczo. 

Doktor Michał Puliński jest absol-
wentem Akademii Medycznej w Lu-
blinie. Od początku jest związany ze 
Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie. 
Specjalista drugiego stopnia z chi-
rurgii dziecięcej. Dlaczego wybrał 
taką specjalizację?

– Bo lubię pracować z dziećmi, 
a chirurgia dziecięca jest najwięk-

szą możliwą specjalizacją medycz-
ną – odpowiada dr n. med. Michał 
Puliński. – Rano jesteśmy neuro-
chirurgami, bo operujemy wodo-
głowie. Potem są zabiegi noworod-
ków lub urologiczne, brzuszne albo 
kostne. Operujemy złamania, urazy 
wielonarządowe, wykonujemy ope-
racje torakoskopowe. Potrafimy po-
ruszać się endoskopowo w klatce 
piersiowej i w brzuchu. Leczymy 
oparzenia, urazy głowy, robimy 
przeszczepy skóry. To jest ogromna 
dziedzina wiedzy. W ciągu jednego 
dnia mogę operować torbiel płuca, 
potem nerkę, następnie stulejkę, 
przepuklinę, a na koniec nogę. 
Dodatkowa trudność polega że 
leczymy operacyjnie dzieci od no-
worodków, także tych urodzonych 
przedwcześnie, do 18-latków. Naj-
mniejsze dziecko, jakie operowa-
łem, ważyło 450 gramów!

Doktor Michał Puliński 
- doktorem nauk medycznych
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Absolwentka inżynierii mecha-
niczno-medycznej na Politechnice 
Gdańskiej i Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym. Po ukończeniu 
studiów pracowała jako starszy 
referent w Klinice Rehabilitacji 
Szpitala Dziecięcego w Olszty-
nie. Od ponad roku zajmuje się 
w szpitalu aparaturą medyczną, 
a od czerwca 2017 r. jest kierow-
nikiem Sekcji Aparatury Medycz-
nej, wchodzącej w struktury Dzia-
łu Techniczno-Eksploatacyjnego.

– Moim zadaniem jest przede 
wszystkim dopilnowanie aby każde 
urządzenie miało wykonany okre-
sowy przegląd techniczny i dzia-
łało sprawnie – mówi inż. Karolina 
Majchrzak. – Awarie urządzeń, któ-
re występują praktycznie każdego 
dnia, częściowo możemy elimino-
wać sami. Jednak niektóre muszą 

być konsultowane z serwisantami 
i rozwiązywane według ich wskazó-
wek. Czasem nie jesteśmy w stanie 
usunąć awarii. Wówczas wzywamy 
serwis lub wysyłamy urządzenie 
do siedziby firmy. Mam też wiele 
innych zadań, związanych z apara-
turą medyczną. To dość stresująca 
praca, pod presją czasu, który od-
grywa tu istotną rolę. Niestety czę-
sto jesteśmy uzależnieni od czasu 
reakcji i działania serwisu. Czasem 
otrzymujemy urządzenie zastępcze 
od firmy, która wykonuje naprawę. 
Bywają dni, że telefony nie prze-
stają dzwonić, niemniej wszystkie 
zgłoszenie są traktować jako pilne. 
Ta praca jest dla mnie dużym wy-
zwaniem organizacyjnym i wiąże 
się z ogromną odpowiedzialnością. 
Sprzęt diagnostyczny, leczniczy 
i ten podtrzymujący życie pacjen-
tów to niezbędne elementy w pracy 

szpitala. Dlatego dba-
my o to, żeby działały 
niezawodnie, na naj-
wyższym poziomie.

Pani Karolina pod-
kreśla, że lubi zajmo-
wać się zagadnieniami 
technicznymi i współ-
pracować z ludźmi, 
a w tym zawodzie 
może łączyć obie rze-
czy. Jednak nie ukry-
wa, że początki pracy 
nie były łatwe...

– Już się wszyscy 
przyzwyczaili, że cho-
dzę po szpitalu z na-
rzędziami, ale począt-
kowo podchodzili do 
mnie nieufnie, nie do-
wierzając, że kobie-
ta może wykonywać 
taką pracę. Umówie-
ni na spotkanie ser-
wisanci też szukali 
na korytarzu kogoś 
innego... – wspomi-
na z uśmiechem kie-
rownik Sekcji Apara-
tury Medycznej. – To 
mój tata zaszczepił 

we mnie chęć do majsterkowa-
nia i rozwiązywania technicznych 
problemów. Odkąd pamiętam ra-
zem z nim i starszym bratem wy-
konywałam różne prace w domu 
i nie tylko. Można powiedzieć, że 
przyjęli mnie do swojego zespo-
łu. Mama natomiast w żartach 
podpowiadała mi abym poszła na 
politechnikę, bo tam będzie sporo 
potencjalnych kandydatów. I w su-
mie słowo się rzekło… 

Inż. Karolina Majchrzak planu-
je podjąć większą współpracę 
z serwisami w kierunku szkoleń 
dla naszych pracowników, dzię-
ki którym uzyskaliby uprawnie-
nia i większe możliwości działań 
w obrębie aparatury medycznej. 
Mogłoby to w wielu przypadkach 
przyspieszyć czas usunięcia awarii 
czy naprawy danego urządzenia. 
Pani kierownik chciałaby podjąć 
jeszcze studia z zakresu elektroni-
ki, inżynierii biomedycznej lub na-
notechnologii. Po pracy relaksuje 
się jeżdżąc na rowerze, zimą na 
nartach biegowych, latem wędku-
je. Lubi wspinaczkę i sporty eks-
tremalne. Zaliczyła skok z mostu 
na tzw. wahadle. Marzy o tym, by 
skoczyć ze spadochronem, pójść 
na prawdziwą wyprawę wysoko-
górską i pojechać na daleką wy-
cieczkę rowerową. Chciałaby też 
odwiedzić Australię i przybić piątkę 
kangurowi.

Inż. Karolina Majchrzak
– kierownik Sekcji Aparatury Medycznej
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39 lat – dokładnie tyle przepraco-
wała w naszym szpitalu dr n. med. 
Grażyna Poniatowska-Broniek, 
kierownik Zakładu Patomorfologii. 
Pani doktor z wielką pasją odda-
wała się swojej pracy i swoją pasją 
potrafiła zarażać innych. To dzięki 
jej staraniom badania patomorfo-

logiczne wykonywane w naszym 
szpitalu zawsze stały na najwyż-
szym poziomie. To dzięki niej 5 lat 
temu powstał w naszej placówce  
Zakład Patomorfologii. W marcu 
br., w przeddzień odejścia na eme-
ryturę, Pani doktor wygłosiła swój 
pożegnalny wykład. 

W grudniu 2017 r. mieliśmy oka-
zję podziękować za wieloletnią 
pracę dwóm wspaniałym Osobom, 
które dla naszego Szpitala i jego Pa-
cjentów poświęciły większą część 
swojego życia.

Pani Ewa Dubielewicz przepraco-
wała w naszym szpitalu 45 lat. Była 
związana głównie z blokiem operacyj-
nym, na którym pełniła odpowiedzial-
ne funkcje, łącznie z funkcją kierow-
nika w latach 2009-2012. Następnie 
pracowała z centralnej sterylizatorni. 

Pani Danuta Lorenc, która po-
święciła naszemu szpitalowi 33 lat 
pracy zawodowej jako sanitariuszka 
szpitalna, związana była z Klinicz-
nym Oddziałem Chirurgii i Urologii 
Dziecięcej, gdzie odpowiadała za 
opatrunki.

Odeszli na emeryturę

Pani dr n. med. Grażyna Poniatowska-Broniek
kierownik Zakładu Patomorfologii

Pani Ewa Dubielewicz
pielęgniarka

Pani Danuta Lorenc
sanitariuszka
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Gdy taka osoba jak Pielęgniar-
ka Ewa Kubiaczyk odchodzi na 
emeryturę, żal ściska serce... Bo 
kto zastąpi tak obowiązkową, po-
mocną, pełną ciepła dla pacjentów 
i koleżeńską osobę? W lutym br. po-
dziękowania za sześcioletnią pracę 
w Szpitalnym Oddziale Ratunko-

wym złożyły Pani Ewie: 
mgr Ewa Romankiewicz, 
zastępca dyrektora ds. 
pielęgniarstwa Szpitala 
Dziecięcego w Olszty-
nie i lek. med. Barbara 
Chwała, zastępca dyrek-
tora ds. lecznictwa. 

Profesjonalistka, ciągle ucząca się 
nowych rzeczy, podejmująca nowe 
wyzwania i chętnie dzieląca się wie-
dzą z innymi. Z sercem podchodząca 
do pacjentów, a dobrocią i życzliwo-
ścią zjednująca sobie wszystkich: 
współpracowników, pacjentów, ich ro-
dziców... Potrafiąca się odnaleźć w sy-
tuacji chronicznego stresu, pracująca 
35 lat w Oddziale Intensywnej Terapii 

i Anestezjologii naszego 
szpitala, w tym większość 
w roli pielęgniarki oddzia-
łowej. Mowa oczywiście 
o Pani Helenie Wiech-
niak, którą dyrekcja szpi-
tala i współpracownicy 
pożegnali w październiku 
2017 r. w związku z odej-
ściem na emeryturę.

Pani Ewa Kubiaczyk
pielęgniarka

Pani Helena Wiechniak
pielęgniarka

Aż 27 lat życia zawodowego 
związała z naszą firmą Pani Tere-
sa Gapińska (dla bliskich Kasia). 
Początkowo była zatrudniona jako 
pracownik gospodarczy w pral-
ni i szatni, a przez ostatnie lata – 
w Centralnej Sterylizatorni. Odeszła 
na emeryturę w marcu br. Pani Tere-

sa dała się poznać jako osoba bar-
dzo sumienna, pomocna, punktual-
na, a przy tym kontaktowa, życzliwa 
innym i niekonfliktowa. W naszej 
pamięci pozostanie Pani wzorowa 
dyspozycyjność i podchodzenie do 
swoich obowiązków z ogromną sta-
rannością. 

Pani Barbara Łęcka całe swoje 
zawodowe życie związała z naszym 
szpitalem. Najpierw jako pielęgniar-
ka, a przez ostatnie kilkanaście lat 
jako edukator pacjentów chorych na 
cukrzycę w Poradni Cukrzycowej. 
Pracowała razem z Panią Krystyną 
Szczerbowicz, która przez 14 lat 
była także edukatorem ds. żywienia. 

Obie Panie wykonywały swoją 
pracę z zaangażowaniem, oddały 

pacjentom swoje ser-
ce, czas i umiejętności. 
W związku z odejściem 
na zasłużoną emeryturę 
w grudniu 2017 r. po-
dziękowania wręczyła 
im mgr Ewa Romankie-
wicz, zastępca dyrek-
tora ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie.

Pani Teresa Gapińska
pracownik gospodarczy

Pani Barbara Łęcka i Pani Krystyna Szczerbowicz
edukatorki ds. żywienia
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Aż 40 lat przepracowała 
jako pielęgniarka w Szpita-
lu Dziecięcym w Olsztynie 
Pani Urszula Chomej! Pro-
fesjonalistka w każdym calu, 
a przy tym bardzo ciepła 
i przyjazna osoba. Pani Ula 
związała z naszym szpitalem 
całe swoje życie zawodowe. 

Przez ostatnie 12 lat była 
pielęgniarką oddziałową 
w Oddziale Klinicznym Chi-
rurgii i Urologii Dziecięcej. 
Praca zawsze była jej pasją, 
swoje zadania wypełniała 
z uśmiechem i zaangażo-
waniem. Pomimo licznych 
obowiązków zawodowych 

znajdowała czas na systematyczne 
dokształcanie. Ukończyła specjaliza-
cję z pielęgniarstwa chirurgicznego, 
uzyskała tytuł licencjata z pedago-
giki resocjalizacyjnej i tytuł magistra 
z pracy socjalnej, a także tytuł licen-
cjata z pielęgniarstwa. Uczestniczyła 
w wielu szkoleniach i konferencjach. 
Na emeryturę przeszła w styczniu br.

Po 41 latach pracy w naszym 
szpitalu, w październiku 2017 r. ode-
szła na emeryturę Pani Wiesława 
Baturo, która pracowała jako pielę-
gniarka w kilku oddziałach szpital-
nych, a przez 11 ostatnich lat była 
zastępcą pielęgniarki oddziałowej 
Oddziału Neurologicznego dla Dzie-
ci. Pożegnali ją: dr n. med. Krystyna 
Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie i mgr Ewa 
Romankiewicz, zastępca dyrektora 
ds. pielęgniarstwa oraz współpra-
cownicy.

– Jak zaczynałam pracę 
w oddziale chirurgii, to Pani 
Wiesia też tam pracowała, 
uczyła młode pielęgniarki, jak 
trzeba pracować – wspomnia-
ła dr n. med. Krystyna Pisko-
rz-Ogórek. – Są takie miejsca 
w szpitalu, z którymi ściśle 
związane są pewne nazwiska. 
Ale są też pewne nazwiska, bez 
których wydaje się, że szpital 
nie będzie istniał. Pani Wiesia 
zdecydowanie znajduje się 
w grupie tych osób.  

Pani mgr piel. Urszula Chomej
pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Pani Wiesława Baturo
pielęgniarka

Pani Zofia Bem przez 33 lata pra-
cy w charakterze pomocy aptecznej 
dała się poznać jako osoba bardzo 
pracowita, punktualna i gotowa do 
pomocy innym. W naszej pamięci 
pozostanie Pani wzorowa dyspozy-
cyjność i podchodzenie do swoich 
obowiązków z ogromną staranno-
ścią. W marcu br., w związku z odej-
ściem na zasłużoną emeryturę, 
podziękowania za pracę i życzenia 
wszelkiej pomyślności w imieniu dy-
rekcji szpitala wręczyła Pani Zofii mgr 
Ewa Romankiewicz, zastępca dyrek-
tora ds. pielęgniarstwa. 

Pani Zofia Bem
pomoc apteczna
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Około sto dzieci z Warmii i Ma-
zur co roku doznaje poważnych 
urazów twarzoczaszki (twarzy, 
jamy ustnej, zębów), wymagają-
cych leczenia szpitalnego. Dodat-
kowo kilkuset nieletnich doznaje 
urazów tego typu nie wymagają-
cych hospitalizacji, ale także po-
wodujących czasowy uszczerbek 
na zdrowiu. Aby uwrażliwić rodzi-
ców dzieci na ten problem, 16 paź-
dziernika 2017 r. rozpoczęliśmy 
program profilaktyczny pt. „Pro-
filaktyka urazów twarzoczaszki 
u dzieci i młodzieży do 18 r. ż.”. 

Urazy tego typu są groźne dla 
zdrowia i życia. Mogą powodować 
(np. wskutek trwałego oszpecenia) 
znaczny dyskomfort w funkcjono-
waniu na długi czas, a nawet do 
końca życia. Dodatkowo urazy te 
wymagają długotrwałego i wyso-
kospecjalistycznego, a tym samym 
kosztownego leczenia i rehabilitacji. 
Dochodzi do nich w z różnych przy-
czyn: podczas zabawy, nieszczęśli-
wych wypadków, a także, niestety, 
wskutek przemocy.

Jak minimalizować skutki takich 
urazów i zmniejszać ryzyko ich po-
wstawania? W odpowiedzi na to wy-
zwanie Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy w Olsztynie przy 
finansowym wsparciu Samorzą-
du Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego opracował program pt. 
„Profilaktyka urazów twarzoczaszki 
u dzieci i młodzieży do 18 r. ż – Stop 
Urazom”. Aby nagłośnić ideę pro-
gramu, zorganizowaliśmy briefing 
prasowy, podczas którego przedsta-
wiliśmy dziennikarzom jego główne 
założenia. 

Jak unikać urazów twarzoczasz-
ki, gdzie szukać pomocy gdy na-
sze dziecko dozna takiego urazu? 
Przede wszystkim uruchomiliśmy 
specjalną stronę internetową: www.
stopurazom.pl, gdzie są opisane 
najważniejsze założenia nasze-
go programu i znajdują się tam 
wszystkie niezbędne informacje dla 
rodziców, opiekunów czy np. trene-

rów sportowych. Podczas briefingu 
zaprezentowaliśmy też specjalnie 
na tę okazję stworzony plakat, któ-
ry został wydrukowany w 2,5 tys. 
egzemplarzy i trafi m. in. do szkół 
i klubów sportowych.

Pragniemy również rozpowszech-
niać wiedzę o tym, że w Szpital Dzie-
cięcy w Olsztynie posiada jedyny 
w kraju wielospecjalistyczny, inter-
dyscyplinarny ośrodek zajmujący 
się leczeniem wad i urazów twarzo-
czaszki u dzieci, w którym pracują 
specjaliści wielu dziedzin. Ta wiedza 
pozwoli na udzielnie szybszej, a co 
za tym idzie skuteczniejszej, po-

mocy poszkodowanych dzieciom. 
Pamiętajmy też o najważniejszym: 
nasza uwaga i odpowiedzialność 
może uchronić dzieci przed groź-
nymi urazami!

Ruszył program profilaktyczny „Stop Urazom”

Uchrońmy dzieci przed kalectwem!
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Czasem dzieciom 
brakuje wyobraźni, 
a czasem braku-
je jej opiekunom. 
Żeby doszło do nie-
szczęśliwego wy-
padku, wystarczy 
chwila nieuwagi. 
O tym, z jakimi ura-
zami trafiają dzieci 
na oddział chirurgii 
i jak im zapobiegać 
rozmawiamy z dok-
torem Tadeuszem 
Politewiczem, pra-
cującym na tym 
oddziale od ponad 
40 lat.

Ma Pan za sobą już 
44 lata pracy w od-
dziale chirurgii. Czy 
na przestrzeni tego 
czasu zmieniły się 
rodzaje urazów 
albo świadomość 
rodziców?

– Zniknęły urazy spowodowane 
przez maszyny rolnicze. Przed laty 
mieliśmy pacjentów, którym kosiarki 
obcinały nogi. Zdarzało się, że np. 
dziadek wsiadał na kosiarkę i brał 
na kolana wnuczka. Chwila nie-
uwagi i wnuczek spadał z maszyny 
wprost pod noże kosiarki. Albo dzie-
ci bawiły się w zbożu, żeby przestra-
szyć tatę czy dziadka i dochodziło 
do wypadku. Obecnie jest więcej 
wypadków spowodowanych przez 
pojazdy na drodze, bo i takich po-
jazdów jest więcej. Natomiast licz-
ba urazów związanych ze sportami 
zimowymi utrzymuje się na podob-
nym poziomie. 

Zdecydowanie poprawiła się dia-
gnostyka w tym okresie.

– To prawda. Jest usg, tomografia, 
rezonans. Chociaż w tamtych latach 
mieliśmy już taką wprawę, że potrafi-
liśmy dobrze diagnozować prostszy-
mi metodami i też mogliśmy się po-
chwalić dobrymi wynikami leczenia. 

Czy w ciągu ostatnich lat, w związ-
ku z większym dostępem do in-
formacji, wzrosła też świadomość 
rodziców?

– Nie ma reguły, poza tym teraz 
jest pogoń za pieniądzem. Rodzi-
ce, którzy starają się zarobić, zwy-
kle scedowują opiekę nad dziećmi 
babciom, ciociom czy opiekunkom, 
a z ich świadomością bywa różnie. 
Zdarza się też że matki nie pracują, 
a i tak trafiają kilkakrotnie np. z po-
parzonymi dziećmi na nasz oddział. 
W sytuacjach, gdy podejrzewamy 
że mogło dojść do zaniedbania lub 
przemocy ze strony opiekuna, zgła-
szamy ten fakt na policję. Mieliśmy 
dzieci przypalane żelazkiem, przy-
palane papierosem...

Jak często dzieci trafiają do szpi-
tala z powodu urazów?

– Wśród wszystkich przyczyn ho-
spitalizacji wypadki i urazy stanowią 
minimum jedną trzecią pacjentów. 
Urazy to nie są tylko stłuczenia, ale 

także oparzenia, urazy głowy, ura-
zy klatki piersiowej, urazy kończyn, 
urazy brzucha. Wszystkie są niebez-
pieczne. U małych dzieci czasami 
banalny uraz może doprowadzić 
do śmierci. Przykładowo podczas 
urazu głowy mogą być uszkodzo-
ne naczynia i powstaje krwiak we-
wnątrzczaszkowy, który zacznie 
uciskać na mózg. Dlatego szyb-
ka reakcja rodziców i lekarzy jest 
szansą na uratowanie dziecka. Im 
mniejsze dziecko, tym pomoc musi 
być szybsza i bardziej zdecydowa-
na. Małe dzieci mają mniej krwi, np. 
utrata 100 mililitrów dla osoby doro-
słej to jest nic, a dla małego dziecka 
– bardzo dużo. 

Jakie są główne przyczyny ura-
zów?

– Jeżeli chodzi o małe dzieci, to 
najczęstszą przyczyną urazu jest 
zaniedbanie przez opiekunów. Bo 
jak inaczej nazwać sytuację, że 
dziecko idzie w chodziku i spada 

Urazy, których doznają dzieci, zmieniają się wraz z porą roku

Kaski i odblaski ratują zdrowie i życie

– Wśród wszystkich przyczyn hospitalizacji wypadki i urazy stanowią minimum jedną trzecią pacjentów 
– mówi doktor Tadeusz Politewicz.
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z nim ze schodów, które nie były 
w żaden sposób zabezpieczone? 
Częste i bardzo groźne są oparze-
nia, do których dochodzi także z re-
guły z winy dorosłych. Trafiają do 
nas dzieci, które siedziały trzymane 
przez mamę na kolanach, a obok 
stała szklanka z gorącą kawą... 
Albo na stole jest obrus, a na nim 
są poustawiane gorące potrawy czy 
napoje. Dziecko uczy się chodzić, 
łapie za obrus i wszystko zrzuca na 
siebie. Inna sytuacja: rodzic wlewa 
gorącą wodę do wanienki, zagapi 
się i wsadza dziecko do gorącej 
wody. Jeszcze inny przykład: dziec-
ko było posadzone na krzesełku do 
karmienia, a w zasięgu jego ręki stał 
dzbanek z gotującą się grzałką elek-
tryczną wodą... Wystarczyła chwila 
nieuwagi i doszło do nieszczęścia, 
po którym musieliśmy przeszcze-
pić 8-miesięcznemu dziecku aż 40 
proc. oparzonej powierzchni skóry. 
A poparzenie już 5 proc. części cia-
ła u małego dziecka, jeżeli będzie 
nieleczone, może zakończyć się 
śmiercią. Zdarzają się też oparze-
nia wśród nastolatków. Mieliśmy 
pacjenta, który biegł na podwórku 
i wpadł do dołu, w którym ktoś palił 
opony. Uratowaliśmy mu życie, ale 
zmiany w wyglądzie są niestety wi-
doczne... Inny pacjent wskoczył do 
dołu z gorąca smołą na niezabez-
pieczonym placu budowy. Wielo-
krotnie go operowaliśmy i udało się 
uratować mu życie. 

Czy w ciągu roku zmieniają się ro-
dzaje najczęstszych urazów?

– Tak, zmieniają się wyraźnie wraz 
z porą roku. Zimą mamy więcej opa-
rzeń oraz urazów spowodowanych 
sportami zimowymi: sankami, łyżwa-
mi i nartami. Kiedyś przywieziono na 
oddział 12-letniego chłopca, który 
miał nieszczęśliwy i groźny wypa-
dek na sankach. Sanki uderzyły we 
wbity w śnieg kołek, którym chciał 
go zatrzymać kolega. Kołek się zła-
mał i ostrym końcem przebił go na 
wylot. Chłopak miał dużo szczęścia, 
bo drewno weszło między tętnicę 
a żyłę biodrową, nie rozrywając jej. 
Udało się go uratować. Natomiast la-
tem zdarzają się oparzenia przy gril-
lach i ogniskach, urazy na rowerach 
i upadki z wysokości, np. z drzew.

Jak możemy zapobiegać takim 
nieszczęściom?

– Jeśli chodzi o zapobieganie, to 
bardzo ważna jest opieka rodziców. 
Niezmiernie istotne jest używanie 
podczas jazdy na sankach, nartach, 
łyżwach, rolkach czy rowerze ochra-
niaczy, a przede wszystkim kasków, 
ponieważ chronią głowę. Jeżeli 
dochodzi do urazu mózgu, mogą 
powstać różne wczesne i odległe 
powikłania, które będą dokuczać 
do końca życia, np. padaczka po-
urazowa, niedowłady. Kilka lat temu 
miałem na dyżurze kilkunastoletnie-
go pacjenta, który miał wypadek, 
bo spadł z roweru i uderzył głową 
o krawężnik. Nie miał kasku. Roz-
mawiał logicznie, ale po zrobieniu 
tomografii komputerowej okazało 
się, że w głowie narasta mu krwiak. 
Od razu trafił na salę operacyjną 
i uratowaliśmy go. Gdyby nie ope-
racja, chłopak by zmarł. A mieliśmy 
też takich pacjentów, którzy jeździli 
na sankach bez kasku i doznali tak 
rozległego urazu czaszkowo-mó-
zgowego, że zmarli.

Często widujemy dzieci w ka-
skach, jeżdżące na rowerach. Ale 
na łyżwach czy sankach zdarza 
się to naprawdę sporadycznie...

– Pamiętajmy, że jeśli dziecko jeź-
dzi na łyżwach czy sankach i upad-

nie, uderzając w lód głową osłonięta 
w kask, uraz będzie nieporównywal-
nie mniejszy, niż jeśli będzie bez ka-
sku. Podobnie na rowerze. Kaski po-
winni nosić także rodzice, by dawać 
dobry przykład dzieciom, ale także 
by je chronić. Co z tego, że dziecko 
będzie jechać w kasku, skoro ojciec 
będzie bez i ulegnie wypadkowi? Co 
dziecko samo zrobi gdzieś w tere-
nie, np. w lesie?

To zupełnie inny punkt widzenia, 
pokazujący że kask u osoby do-
rosłej zapewnia również bezpie-
czeństwo dziecku.

– Dokładnie. Żeby opiekun 
mógł zabezpieczać dziecko, musi 
być sprawny i przytomny. Bardzo 
ważne jest również noszenie od-
blasków. Pieszy, który idzie pobo-
czem w szarym odzieniu, w ogóle 
jest niewidoczny. Kierowca zauwa-
ża go dopiero kilka metrów przed 
maską pojazdu, który przy szybkiej 
jeździe jest już nie do opanowa-
nia. Podobnie jest w mieście, gdy 
okolica jest gorzej oświetlona. Od-
blaski powinniśmy nosić wszyscy, 
także dorośli. Najlepiej stale, także 
w dzień, by nie zapominać żeby 
je zakładać w razie konieczności. 
Najlepiej przyczepić sobie odblask 
do kurtki czy torby, którą nosimy na 
co dzień. 

Kaski i odblaski dla uczniów

Doktor Tadeusz Politewicz pracuje w oddziale chirurgii dziecięcej Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie od 1974 r.   W latach 1998-2016 pełnił  funkcję zastępcy 
ordynatora tego oddziału. Ponadto przez 25 lat pracował jako lekarz Karetki N. 
Od 2007 r. do chwili obecnej jest radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Dzięki pracy 
w Sejmiku miał duży udział w rozbudowie naszego Szpitala  i pozyskaniu nowo-
czesnego sprzętu dla innych szpitali. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, w 2014 r. doktor Tadeusz Politewicz 
kupił za pieniądze z diety radnego i rozdał uczniom olsztyńskich szkół 215 kasków 
rowerowych. Natomiast w 2017 r. dietę radnego przeznaczył na zakup 24 tys. 
odblasków, które rozdał uczniom szkół podstawowych z powiatu olsztyńskiego.

–  Doktor Tadeusz Politewicz znany jest wśród pacjentów i ich rodziców oraz pra-
cowników szpitala jako osoba bardzo wrażliwa na cierpienie dzieci, szczególnie 
spowodowane  tzw. przyczynami zewnętrznymi, czyli urazami, wypadkami, 
oparzeniami. Tym cierpieniom można zapobiec poprzez odpowiednie zabez-
pieczenie dzieci, zwiększoną świadomość oraz szeroko pojętą profilaktykę – 
podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie. – Cieszymy się, że Pan doktor, łącząc funkcję radnego z pracą 
lekarza chirurga buduje świadomość zdrowotną i obdarowuje dzieci kaskami 
i odblaskami, zwiększając ich bezpieczeństwo na drodze.
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– Tu się nie ma czego bać 
– powiedział 5-letni chłopiec 
wychodząc z naszego szpi-
tala. Podobnego zdania było 
ponad 200 jego kolegów i ko-
leżanek, którzy uczestniczy-
li w Akademii Zdrowia, czyli 
Dniach Otwartych Szpitala. 
Impreza odbyła się w czwar-
tek, 28 września 2017 r. w ra-
mach 15. Olsztyńskich Dni 
Nauki i Sztuki.

– Serdecznie witamy wszyst-
kie Dzieci, ich Nauczycieli 
i Rodziców. Cieszę się, że nas 
odwiedziliście – powiedziała 
podczas rozpoczęcia imprezy 
dr n. med. Krystyna Piskorz-O-
górek, dyrektor Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie. – Zoba-
czycie dziś wiele ciekawych 
miejsc i zapewnimy Wam 
wspólnie z nauczycielami 
z naszej szkoły przyszpitalnej 
dużo miłych niespodzianek. 

Pracownicy szpitala i szko-
ły przyszpitalnej starali się 
zaciekawić dzieci tym, co 
tu się dzieje i w przystępny 
sposób przekazać im wiedzę 
dotyczącą specjalistycznej 
aparatury i badań. Był m. in. 
kurs pierwszej pomocy w pi-
gułce, były ciekawostki logo-
pedyczne, wizyta w pracowni 
RTG, w pracowni tomografii 
komputerowej i w pracowni 
rezonansu magnetycznego, 
porady stomatologa, wizyta 
u ortoptystki, zwiedzanie wy-
stawy sprzętu medycznego, 
a także zabawy dydaktyczne 
i zajęcia plastyczne. 

Przedszkolaki i uczniowie 
szkół podstawowych chętnie 
uczestniczyli w różnych za-
jęciach i zadawali mnóstwo 
pytań. Mieli też okazję poroz-
mawiać z Panem Marcinem 
Szydłowskim, dziennikarzem 
Radia Plus Olsztyn, który przy-
gotowywał relację z imprezy. 

Dzieci zobaczyły jak się pracuje w szpitalu

Dzieci poznają pracę ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Dużym zainteresowaniem cieszy się zawsze wystawa sprzętu medycznego, prezentowana przez 
mgr Ewę Romankiewicz, zastępcę dyrektora ds. pielęgniarstwa.
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To groźna, podstępna, bardzo 
powszechna i kosztowna choro-
ba, a mogą na nią zachorować 
już niemowlęta. Cierpiące na nią 
osoby ciągle balansują między 
hiper- a hipoglikemią. Mowa o cu-
krzycy, która charakteryzuje się 
podwyższonym stężeniem gluko-
zy we krwi. Jej przyczyną jest brak 
insuliny wynikający z uszkodzenia 
komórek beta trzustki. 

Wiele osób nie wie, 
że choruje, dlatego 14 
listopada 2017 r., z oka-
zji Światowego Dnia 
Cukrzycy, zorganizowa-
liśmy akcję badania po-
ziomu cukru we krwi dla 
dzieci i osób dorosłych, 
a dr inż. Anna Hinburg 
szpitalny dietetyk pod-
powiadała jak układać 
sobie jadłospis, z jakich 
produktów go kompo-
nować, żeby zminimali-
zować ryzyko zachoro-
wania na cukrzycę.

Czy wiecie, że co roku 
na Warmii i Mazurach 
cukrzycę diagnozuje się 
u ok. 50 dzieci? W więk-
szości przypadków jest 
to cukrzyca typu pierw-
szego.

- Chorują dzieci, które mają dys-
pozycję genetyczną. Czy i jak szyb-
ko się ona ujawni – o tym w dużej 
mierze decydują czynniki środowi-
skowe: podawanie dziecku poniżej 
drugiego roku życia mleka krowie-
go, niewskazanego dla dzieci, wi-
rusy, toksyny (np. środki ochrony 
roślin, konserwanty dodawane do 
żywności), a także stres - mówi dr 
n. med. Bożenna Klonowska, spe-
cjalista chorób dziecięcych, diabe-
tolog i endokrynolog z Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie. - Ostatnio 

najczęściej diagnozujemy cukrzy-
cę u dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym. Ale były lata, gdy chorowały 
głównie dzieci do 5. roku życia albo 
nastolatki. Nie ma na to reguły. Nie-
stety, obecnie nie istnieje skuteczny 
sposób zmniejszenia ryzyka zacho-
rowalności na cukrzycę typu pierw-
szego. Jeśli chodzi o profilaktykę 
zarówno cukrzycy, ale też wielu in-
nych chorób, najważniejsze, co mo-

żemy zrobić, to prowadzić aktywny 
tryb życia. Obok regularnej aktyw-
ności fizycznej ważna jest zdrowa, 
dobrze zbilansowana dieta, a także 
kontrolowanie ciśnienia krwi, regu-
larne badania i samoobserwacja.

Zwłaszcza w przypadku dzieci 
bardzo ważne jest szybkie rozpo-
znanie choroby, żeby dziecko tra-
fiło na specjalistyczne badania gdy 

jeszcze samodzielnie 
chodzi, je i oddaje mocz, 
a nie dopiero wówczas 
gdy słabnie i przewraca 
się. A takie objawy mogą 
się pojawić w przypadku 
spowodowanego cukrzy-
cą odwodnienia, do któ-
rego u dzieci dochodzi 
znacznie szybciej, bo 
mogą one nie sygnali-
zować pragnienia. Kon-
sekwencją odwodnienia 
może być tzw. kwasica 
ketonowa, która dopro-
wadza do ciężkich zabu-
rzeń organizmu. 

Prognozuje się, że 
w 2030 r. na cukrzycę bę-
dzie chorować ok. 600 mln 
osób, czyli co 10. miesz-
kaniec naszej planety! 

Ponad 60 osób przebadaliśmy z okazji 
Światowego Dnia Cukrzycy

Rodzicu – nie przegap tych objawów, bo mogą one wskazywać na cukrzycę:

•  Zmniejszenie masy ciała - glukoza krążąca we krwi często jest wydalana przez nerki 
z moczem, nie przechodzi do wnętrza komórek. Komórki muszą szukać innego źródła 
energii, którym jest tkanka tłuszczowa. W konsekwencji następuje zdecydowany, nie-
spodziewany ubytek masy ciała w bardzo krótkim czasie.

•  Wielomocz - obecność cukru w moczu powoduje zwiększone wydalanie wody, co 
przejawia się dużą ilością oddawanego moczu.

•  Wzmożone pragnienie – z powodu wysokiego poziomu cukru we krwi.
•  Zwiększone łaknienie.
•  Chudnięcie.
•  Ogólne osłabienie.
•  Pojawienie się zmian ropnych na skórze oraz stanów zapalnych śluzówek jamy ustnej 

i narządów moczowo-płciowych.
•  Świąd skóry.
•  Cukier w moczu. 

Podczas naszej akcji mierzyliśmy cukier nawet takim maluchom.
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Zaproszeni wykładowcy z Polski, 
Europy, Izraela i Stanów Zjednoczo-
nych przedstawią aktualną wiedzę, 
własne doświadczenia oraz kie-
runki rozwoju spondyloortopedii, 
neurochirurgii, neurorehabilitacji 
i fizjoterapii podczas Międzynaro-
dowej Interdyscyplinarnej Konfe-
rencji „Rehabilitacja wczoraj – dziś 
– jutro”. Odbędzie się ona w dniach 
19-20 października br. w Hotelu Kra-
sicki w Lidzbarku Warmińskim. Or-
ganizatorem tego wydarzenia jest 
Stowarzyszenie Rozwój i Nauka, 
a współorganizatorami: Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie i Warmińsko
-Mazurski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Rehabilitacji. 

Stowarzyszenie Rozwój i Na-
uka istnieje od 30 stycznia 2017 r. 
Stworzyli je pracownicy Kliniki Re-
habilitacji Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie: dr n. med. Katarzyna 
Zaborowska-Sapeta (prezes zarzą-
du), dr n. med. Halina Protasiewicz
-Fałdowska  (vice prezes zarządu) 

wspólnie z pracownikami Zakładu 
Rehabilitacji Leczniczej „Budzik 
dla dorosłych” Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Olsztynie, 
który reprezentuje lek. med. Piotr 
Siwik (skarbnik).

– Naszej działalności przyświeca 
cel propagowania wiedzy z zakresu 
szeroko pojętej rehabilitacji, wspie-
rania działalności naukowej oraz 
stałe podnoszenie poziomu terapii 
w Klinice Rehabilitacji Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie oraz w „Budzi-
ku dla dorosłych” – podkreśla dr n. 
med. Katarzyna Zaborowska-Sape-
ta, prezes Stowarzyszenia Rozwój 
i Nauka. – Nasi pacjenci często stają 
w obliczu najtrudniejszych momen-
tów w życiu, gdy ciężki wypadek 
lub choroba zmieniają całkowicie 
ich dotychczasowy świat. To dla 
nich chcemy rozwijać rehabilitację 
i tworzyć przyjazne środowisko, 
w którym przejdą drogę od choro-
by i cierpienia  do sprawności. Sto-
warzyszenie planuje organizować 

szkolenia i konferencje dla lekarzy. 
Pierwszą z nich będzie Międzyna-
rodowa Interdyscyplinarna Konfe-
rencji „Rehabilitacja wczoraj – dziś 
– jutro”. Rehabilitacja jest dziedziną 
interdyscyplinarną i bardzo dyna-
micznie rozwijającą się w ostatnich 
dziesięcioleciach. Podejmując wy-
zwanie zorganizowania wydarzenia 
naukowego o charakterze między-
narodowym mamy na celu integra-
cję specjalistów z różnych dziedzin 
medycyny, których praca przyczy-
nia się do podnoszenia poziomu 
szeroko pojętej rehabilitacji.

Konferencja odbędzie się z okazji 
10-lecia Katedry i Kliniki Rehabilita-
cji Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Jest organi-
zowana nie tylko dla lekarzy, ale 
ogólnie dla specjalistów, m. in. fi-
zjoterapeutów i psychologów. Prze-
wodniczącym Komitetu Naukowego 
Konferencji jest prof. dr hab. n. med. 
Ireneusz Kowalski, kierownik Kliniki 
Rehabilitacji Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie. Patronat Honorowy nad 
konferencją objął Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Więcej informacji na temat konfe-
rencji i działalności stowarzyszenia 
Rozwój i Nauka znajdziecie Państwo 
na stronie: www.rin.olsztyn.pl. 

Zapraszamy na międzynarodową konferencję współorganizowaną przez nasz szpital

Rehabilitacja wczoraj – dziś – jutro

Dr n. med. Katarzyna 
Zaborowska-Sapeta.

Prof. Ireneusz 
Kowalski.

Bardzo było nam miło gościć 17  
listopada 2017 r. delegację z za-
przyjaźnionych szpitali w Rów-
nem na Ukrainie. Odwiedzili nas 
Panowie: Witalij Bojko, Dyrektor 
Dziecięcego Szpitala Obwodowe-
go w Równem, Andrei Buraichik, 
Dyrektor Szpitala Obwodowego 
w Równem i Jarosław Romaniuk ze 
Szpitala Rejonowego w Równem.

Wszyscy trzej Panowie są chirur-
gami. Dlatego też wizyta upłynęła 
przede wszystkim na prezentacji 
pracy Szpitalnego Oddziału Ratun-

kowego, Oddziału Intensywnej Tera-
pii i Anestezjologii oraz Klinicznego 
Oddziału Chirurgii i Urologii Dzie-
cięcej. W ubiegłym roku ukraińscy 
lekarze odwiedzili nasz szpital dwu-
krotnie. Nasi chirurdzy także gościli 
w lutym ub. r. w Równem. Wykorzy-
stali ten czas na prowadzenie szko-
leń i pokazowych operacji z zasto-
sowaniem laparoskopii.

Rozwijamy współpracę z ukraińskimi szpitalami

Od lewej stoją: Andrei Buraichik, dyrektor Szpitala Obwodowego w Równem, Witalij Bojko, 
dyrektor Dziecięcego Szpitala Obwodowego w Równem, mgr Anna Wiejek, kierownik 

naszej Przychodni Specjalistycznej, dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie, lek. med. Barbara Chwała, zastępca dyrektora ds. lecznictwa 

naszego szpitala oraz Jarosław Romaniuk ze Szpitala Rejonowego w Równem.
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Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Osób z Zespołem Downa 
„Strzał w 10” w Olsztynie to 
zdecydowanie pozytywni lu-
dzie. Mimo że Oni lub ich Bliscy 
muszą się codziennie zmierzyć 
z wieloma problemami zdrowot-
nymi i nie tylko, swoją dobrą 
energią potrafią obdzielić jesz-
cze innych 

21 marca, w Światowym Dniu 
Zespołu Downa, podarowali nam 
kolorowe skarpetki nie do pary, 
symbolizujące niedopasowanie 
społeczne i genotypowe, z jakim 
borykają się Osoby z zespołem 
Downa. Akcja ta jest wspaniałą 
inicjatywą, wartą jak najszerszego 
promowania, by pokazać, że po-
mimo różnic, Osoby z zespołem 
Downa są radosnymi i pełnymi 
życia ludźmi. Z wielką radością 
dołączamy się do niej i całym ser-
cem wspieramy wszelkie inicjatywy 
mające na celu podnoszenie świa-
domości społeczeństwa na temat 
Państwa podopiecznych i uczenie 
tolerancji. Serdecznie dziękujemy 
za dotychczasową współpracę 
i życzymy Wam Kochani wszelkiej 
pomyślności, dużo zdrowia i mnó-
stwo przyjaznych, wspierających 
osób wokół. 

Kolorowe skarpetki na znak solidarności 

Od lewej: lek. med. Barbara Chwała, zastępca dyrektora ds. lecznictwa i dr n. med. 
Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala prezentują kolorowe skarpetki nie do pary 

na znak solidarności z Osobami z zespołem Downa.



40

W dniach 11-18 października 
2017 roku nasza szkoła - Zespół 
Placówek Specjalnych - obcho-
dziła jubileusz 60-lecia. Po tylu 
latach nastąpił niezwykły dzień, 
w którym doczekaliśmy się oficjal-
nego odsłonięcia urzędowej tabli-
cy informacyjnej z nazwą Szkoły. 
Zawisła ona wraz z godłem przed 
wejściem do Pawilonu Rehabilita-
cyjnego.

Warsztaty inaugurujące uroczy-
stości jubileuszowe 60-lecia Zespo-
łu Placówek Specjalnych odbyły się 
w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie 
11 października 2017 r. pod hasłem 
„Praca z dzieckiem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych”. Uczest-
niczyli w nich nauczyciele olsztyń-
skich szkół. 

Podczas warsztatów omawiano 
następujące zagadnienia:
• Edukacyjne wspomaganie dłu-

goterminowej terapii medycznej 
- prof. dr hab. n. med. Ireneusz 
M. Kowalski, Kierownik Kliniki Re-
habilitacji Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie.

• Wpływ „widzenia” na kłopoty 
szkolne - mgr Jolanta Jachimiuk, 
ortoptystka ze Szpitala Dziecięce-
go w Olsztynie.

• Czynniki środowiskowe predys-
ponujące do bólów kręgosłupa 
u dziewcząt ze skoliozą idiopa-
tyczną - dr n. med. Halina Prota-
siewicz-Fałdowska z Kliniki Re-
habilitacji Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie.

• Praca dydaktyczno-wychowaw-
cza z dzieckiem przewlekle cho-
rym - mgr Wiesława Krygier, kie-
rownik wychowania w Zespole 
Placówek Specjalnych i mgr Syl-
wia Żywicka, nauczycielka przed-
szkola w Zespole Placówek Spe-
cjalnych.

Nietypowe spotkanie z pacjentami
Natomiast 17 października 

2017 r. uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęliśmy mszą św. w intencji 

obecnych i byłych pracowników 
szkoły szpitalnej. Msza św. została 
odprawiona przez księdza kanoni-
ka Michała Tunkiewicza, kapelana 
Szpitala w sali konferencyjnej im. 
św. Jana Pawła II. Nauczyciele Ze-
społu Placówek Specjalnych aktyw-
nie włączyli się w oprawę liturgiczną 
czytając fragmenty Pisma św., mo-
dląc się i uczestnicząc w procesji 
z darami. Całość zorganizowała 
Pani Jolanta Belska, katechetka ze 
szkoły przyszpitalnej. 

Dyrektor Zespołu Elżbieta Lefler 
zaprezentowała 60 lat barwnej histo-
rii naszej szkoły. Podczas oglądania 
prezentacji multimedialnej na twa-
rzach uczestników pojawił się po-
dziw, zaduma, zachwyt, ale również 
wzruszenie. Obejrzeli-
śmy także prezentację 
nagranego wystąpie-
nia Pani Marty Gąsio-
rowskiej, byłej dyrektor 
szkoły szpitalnej, pra-
gnącej pomimo swojej 
nieobecności przeka-
zać nam kilka słów.

Wicedyrektor Szpita-
la Dziecięcego w Olsz-
tynie Barbara Chwała 
przekazała słowa uzna-
nia dla naszej wielolet-
niej współpracy. Otrzy-

maliśmy w prezencie niezwykłe 
szklane serce, które jest symbolem 
naszego oddania dzieciom. Życze-
nia i gratulacje złożyli na ręce Pani 
dyrektor Szkoły Szpitalnej: Ryszard 
Kuć, zastępca prezydenta Olsztyna, 
ks. kan. Michał Tunkiewicz, przed-
stawiciele Związków Zawodowych, 
przedstawiciele Firmy MPEC Olsz-
tyn oraz pani Maria Gotczenia, była 
kierownik wychowania w naszej 
szkole, a obecnie przedstawicielka 
naszych pań emerytek.

W części artystycznej w takiej nie-
typowej szkole zaprosiliśmy gości 
na spotkanie z pacjentami, którzy 
wypowiadali się o szkole występując 
w filmie nakręconym przez nauczy-
cielki: Annę Jęsiak i Sylwię Żywicką. 

Obchody jubileuszu 60-lecia Zespołu Placówek Specjalnych

Szklane serce symbolizuje nasze oddanie dzieciom

Odsłonięcie tablicy szkoły.

Kadra szkoły szpitalnej.
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Kolejną prezentację multimedial-
ną, tym razem o latach minionych, 
przygotowała nauczycielka Marta 
Zabolewicz. Na koniec uczestnicy 
spotkania przeszli przed budynek 
Szpitala Dziecięcego, gdzie nastą-
piło uroczyste odsłonięcie tablicy 
informacyjnej szkoły. Po przemó-
wieniach zaprosiliśmy gości na po-
częstunek.

Kodowanie z Lego i kreatywne 
szycie

18 października 2017 r. w ko-
lejnym dniu naszego jubileuszu, 
w sali konferencyjnej WSSD Pani 
Elżbieta Lefler zaprezentowała na-
uczycielom olsztyńskich placówek 
edukacyjnych naszą szkołę i zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze. Dzień 
warsztatowy pod hasłem ”Szkoła 
szpitalna inspiruje” był praktyczną 
prezentacją różnorodności zajęć 
prowadzonych przez naszych na-
uczycieli i wychowawców. Zapre-
zentowaliśmy następujące warsztaty 
i lekcje otwarte w różnych miejscach 
na terenie Szkoły i Szpitala:
• „Zainspirowane” kreatywne szy-

cie - Magdalena Świtalska, Anna 
Kraśnicka, Agnieszka Czerniaw-
ska i Andrzej Michałowski.

• Kodowanie z Lego - Dorota Zgór-
ska, Katarzyna Kucner i Magdale-
na Sawicka.

• Warsztaty artystyczne pt. „Bajko-
wóz bajki opowiada”- Anna Sza-
dziun i Marta Szymkowiak.

• Zajęcia plastyczno-muzyczne 
„Muzylek”- Dorota Bogacz, Albina 
Lange i Maria Orzechowska.

• Warsztaty muzykoterapeutyczne 
- Mirosława Podlińska.

Wszyscy nasi goście - nauczycie-
le otrzymali od prowadzących za-
świadczenia uczestnictwa. Obcho-
dom Jubileuszowym towarzyszyły 
także:
-  wystawy prac naszych uczniów 

przygotowane przez: Albinę Lan-
ge i Marię Orzechowską oraz Ewę 
Kasperowicz i Ewę Jurczak;

-  licytacja prac dziecięcych, którą 
kierowały Aleksandra Kamińska 
i Paulina Ostrowska- Jewgiejuk;

- wystawa zdjęć z warsztatów fo-
tograficznych (BLUR- Warmiń-
sko-Mazurskie Stowarzyszenie 

Fotografów), zorganizowana przez 
członków Stowarzyszenia ZPS+;

-  konkurs plastyczny „Jak wyobra-
żam sobie szkołę szpitalną”, zor-
ganizowany przez Hannę Ogo-
nowską i Martę Szymkowiak;

-  wystawa prac pokonkursowych 
tegoż projektu wyeksponowana 
przez Martę Szymkowiak i Annę 
Szadziun;

- koncert uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej zorganizowa-
ny przez Wiesławę Krygier dla 
uczniów - pacjentów szkoły szpi-
talnej;

-  przygotowanie prezentacji multi-
medialnej „60 lat Szkoły szpital-
nej” przez Katarzynę Kucner;

-  Gazetka Szkoły szpitalnej dla 
dzieci „W Słońcu” zredagowana 
przez Joannę Bąkowską i Albinę 
Lange;

-  foto relacja Anny Dremo i Agniesz-
ki Czerniawskiej;

-  przygotowanie i wręczenie upo-
minków emerytkom przez Dorotę 
Zgórską, Sylwię Żywicką i Annę 
Jęsiak;

-  opracowanie Logo Jubileuszowe-
go przez Magdalenę Świtalską;

-  przygotowanie przerwy kawowej 
przez Iwonę Pawliczak i Jolantę 
Badurę;

-  catering przygotowany przez 
Magdalenę Dowgiałło, Martę Za-
bolewicz i Dorotę Zgórską.

Nad całością wytrwale i cierpliwie 
czuwała moderator przedsięwzięcia 
Izabela Daszkowska-Dąbrowska (na 
zdjęciu powyżej).

Jesteśmy bardzo wdzięczni na-
szym darczyńcom, którzy ogrom-
nie przyczynili się do sukcesu 
jubileuszu. Byli nimi m. in: Firma 
FREZDROG, Firma DANISOIL, Ho-
tel Anders.

Media również w barwny sposób 
przyczyniły się do nagłośnienia na-
szego jubileuszu ukazując kulisy 
naszej pracy (Tygodnik Katolicki 
„Posłaniec Warmiński” w artyku-
le pt. „Czego Jaś się nauczy…”, 
„Gazeta Olsztyńska” w artykule pt. 
„Niech pan napisze, że są fajni”, 
Radio Olsztyn poprzez reportaż pt. 
„Po pierwsze kochać”, „Gazeta Wy-
borcza Olsztyn” w reportażu „Szko-
ła, która leczy i uczy” i „Nauczycie-
le, którzy uczą i leczą”, Radio Plus 
Olsztyn w „Magazynie reporterów”, 
TVP 3 Olsztyn w „Informacjach” oraz 
internetowa Telewizja Kopernik).

Urodziny Szkoły, a zwłaszcza ta-
kie zacne jak 60-te, to wyjątkowe 
wydarzenie dla wszystkich pracow-
ników Zespołu Placówek Specjal-
nych. Jesteśmy przekonani, że na-
sza misja ma głęboki sens zgodnie 
z myślą przewodnią szkoły, czyli 
słowami J. Korczaka: „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat”.

Mirosława PodlińskaWarsztaty dla Pacjentów.
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mgr Dorota Wiśniewska, społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki

Motto: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

W Zespole Placówek Specjalnych pracuje od 1993 r.  jako nauczyciel matematyki. 
Jest osobą o ogromnym doświadczeniu, która kocha swój zawód i kocha uczyć dzieci. 
To prawdziwy nauczyciel z pasją! 

W pracy potrafi  tę pasję zaszczepić swoim uczniom. Ogromnie się cieszy, kiedy 
uczniowie przestają się bać matematyki, gdyż to pozwala im osiągnąć prawdziwy suk-
ces, na miarę  ich możliwości. Od wielu  lat  także społecznie pomaga uczniom mają-
cym trudności ze zrozumieniem matematyki. Jej terapeutyczne podejście do nauki tego 
przedmiotu sprawia, że podopieczni poznają jego inne, bardziej zrozumiałe i przyjazne 
oblicze.

Nieustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności. Od 2002 roku jest egzaminatorem 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Nauczycielka jest zawsze dyspozycyjna, punktualna i obowiązkowa. Dużo czasu 
poświęca swoim uczniom i ich rodzicom, będąc dla nich wsparciem w ciężkich chwilach choroby. Jest osobą wyjątkowo ciepłą, 
oddaną i zaangażowaną, a równocześnie niezwykle kompetentną. Mgr Dorota Wiśniewska jest również Prezesem Ogniska ZNP. 
Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora ZPS.

mgr Elżbieta Lefler, Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych

Motto: „Nie jest sztuką podjąć wyzwanie, ale sztuką jest działać i wykonywać obo-
wiązki  tak, by przyniosły wspaniałe owoce  i dawały poczucie dobrze spełnionego 
zadania”.

Pani mgr Elżbieta Lefler pełni funkcję dyrektora od 2002 r. Pani dyrektor współdziała 
ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
pedagogicznych. Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, organi-
zacjami w celu wymiany doświadczeń oraz na rzecz promowania osiągnięć szkoły. Przez 
udział w konferencjach i naradach reprezentuje placówkę wobec władz oświatowych, 
gminnych i kościelnych.

Ze względu na specyfikę szkoły przyszpitalnej proponuje diagnozowanie obszarów 
istotnych dla pedagogiki leczniczej: indywidualne funkcjonowanie dziecka na oddziale 
szpitalnym, obowiązujące normy społeczne, aktywność dzieci chorych, zainteresowania 
uczniów i możliwość ich rozwijania w szpitalu.

Pani Elżbieta Lefler to osoba bardzo wymagająca, perfekcyjna, kompetentna i doskonały manager. Inspiruje swój zespół do 
podejmowania innowacyjnych projektów, działań i ciekawych inicjatyw na rzecz uczniów. Lubi szalone pomysły. Ma też poczucie 
humoru. Tworzy w miejscu pracy atmosferę integracji, dobrej współpracy, rozwoju zawodowego nauczyciela. Przy tym wszyst-
kim dba, aby w zadaniowym podejściu do wyzwań edukacyjnych nie zagubił się humanistyczny stosunek do ucznia- pacjenta.

Rozległy obszar działań  i  zainteresowań pani dyrektor nie ogranicza się  tylko do  terenu Szpitala, ale obejmuje  również 
charytatywne wspieranie i resocjalizację dzieci z rodzin patologicznych. Efektem jej wieloletniej pracy jest „wychowana” przez 
nią kilkudziesięcioosobowa grupa nauczycieli, z których większość pracuje w Szkole szpitalnej. Za swoją pracę Pani dyrektor 
otrzymała nagrody i odznaczenia: Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn – 2007, 2011, 2017 r.; Nagroda Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu – 2014 r. oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2013 r.

Kadra kierownicza szkoły szpitalnej
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mgr Wiesława Krygier, kierownik zespołu pozalekcyjnego

Motto: „Są ludzie, którzy potrafią w pełni rozwijać się, odkrywać wartości ważne dla 
człowieka, żyć nie tylko z innymi, ale i dla innych”.

W Zespole Placówek Specjalnych pracuje od 1990 r., początkowo na etacie wycho-
wawcy oddziałowego, a od 2007 roku nadzoruje i koordynuje pracę 9 wychowawców 
na 10 oddziałach szpitalnych. Znakomicie sprawdza się jako organizator pracy swojego 
zespołu. W latach 2003-2007 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dys-
cyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim. Wiesława Krygier 
jest osobą obowiązkową, rzetelną i twórczą. Posiada wysokie umiejętności interperso-
nalne i menadżerskie. Wiele wysiłku wkłada w uatrakcyjnienie zajęć wychowawczych, 
co skutkuje radością dzieci i ich rodziców. Ma ciepły i serdeczny stosunek do swoich 
wychowanków. Jest osobą cierpliwą, wyrozumiałą, serdeczną i życzliwą, a kiedy trzeba 
stanowczą.

Koordynuje i organizuje wiele projektów edukacyjnych i wychowawczych, m. in. Be-
tlejemskie Światełko Pokoju, Olsztyńskie Dni Nauki w WSSD, „Sieciaki na wakacjach 

w Twoim mieście” czy I Ogólnopolską Konferencję dla rodziców dzieci z zespołem Goldenhara. Za swoją pracę pani kierownik 
otrzymywała nagrody i odznaczenia: Nagrody Dyrektora, Nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Medal Komisji Edukacji 
Narodowej.

Z okazji tak pięknego jubileuszu życzymy 

Dyrekcji, Nauczycielom i pozostałym Pracownikom 

Zespołu Placówek Specjalnych 

dużo zdrowia, satysfakcji z pracy,

a także spełnienia w życiu osobistym

dyrekcja i pracownicy Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Oprac. Mirosława Podlińska
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Średnio kilkoro oparzonych pa-
cjentów tygodniowo trafia zimą do 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
z powodu oparzeń. Część z nich 
musi być leczone w oddziale chi-
rurgicznym. – Najczęściej opa-
rzeń doznają dzieci w wieku od 
1,5 roku do 3 lat. Bo w tym czasie 
zaczynają chodzić i są najbardziej 
ruchliwe, a jednocześnie braku-
je im wyobraźni i doświadcze-
nia, by przewidzieć co się może 
stać – przyznaje doktor Tadeusz 
Politewicz z Oddziału Kliniczne-
go Chirurgii i Urologii Dziecięcej 
z Pododdziałem Urazowo-Opa-
rzeniowym Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie. – Dlatego bardzo 
ważna jest opieka i czujność ro-
dziców i opiekunów.

– Zimą jest więcej oparzeń, 
bo dzieci częściej przebywają 
w domu – wyjaśnia doktor Tadeusz 
Politewicz. – Małe dzieci najczę-
ściej zostają poparzone kawą lub 
herbatą. Natomiast starsze dzieci 
ulegają oparzeniom podczas roz-
palania w piecu, wybuchów butli 
gazowej czy rozpalania ognisk.

Chirurdzy przypominają, że opa-
rzenie nie ogranicza się do samej 
rany oparzeniowej, ale jest bardzo 
ciężką chorobą, w zależności od 
głębokości, rozległości i miejsca 
oparzenia. Jeśli do oparzenia doj-
dzie w tzw. okolicach wstrząsorod-
nych, posiadających dużo zakoń-
czeń nerwowych (np. twarz, szyja, 
dłonie, pachwiny, krocze), jest to 
bardzo niebezpieczne i poszkodo-
wany odczuwa duży ból. 

Wyróżniamy cztery stopnie opa-
rzeń. Oparzenie pierwszego stopnia 
polega na zaczerwienieniu chorego 
miejsca. Przy poparzeniu drugiego 
stopnia powstają pęcherze. Paradok-
salnie najbardziej bolesne są właśnie 
oparzenia pierwszego i drugiego 
stopnia. W trzecim i czwartym stopniu 
dochodzi już do uszkodzenia zakoń-
czeń nerwowych, dlatego pacjent nie 
odczuwa tak dużego bólu. W trzecim 
stopniu pojawia się tkanka martwicza, 
a w czwartym – zwęglenie. 

Oparzenie powyżej 5 proc. po-
wierzchni ciała prowadzi do po-
wstania choroby oparzeniowej 
z zaburzeniami gospodarki elek-
trolitowej i dużą utratą białka z or-
ganizmu. Dlatego w pierwszych 
dobach leczenia oparzenia tak 
ważna jest płynoterapia i leczenie 
przeciwbólowe Rana oparzeniowa 
stanowi duże „wrota” zakażenia. Te 
bakterie, które przy zdrowej skórze 
nie są chorobotwórcze, po wnik-
nięciu do organizmu przez ranę 
oparzeniową mogą doprowadzić 
do sepsy, czyli ciężkiego zakaże-
nia całego organizmu. Może także 
dojść do miejscowego zakażenia 
rany oparzeniowej i pogłębienia 
oparzenia. Podczas oparzenia 
może dojść również do wstrząsu 
bólowego, czyli załamania się or-
ganizmu na skutek bólu, co może 
doprowadzić do zaburzeń krąże-
niowo-oddechowych, stanowią-
cych zagrożenie życia.

Zależnie od głębokości oparze-
nia, blizny zostają do końca życia. 
Dzieci mają potem z tego powodu 
kompleksy, zwłaszcza jeśli ślady 
zostają na twarzy. Poza tym może 
dojść do blizn przerostowych (tzw. 

bliznowców), które powodują przy-
kurcze kończyn czy niezamykanie 
powiek. Wiele oparzonych dzieci 
wymaga leczenia operacyjnego, 
czasami wielokrotnego wycięcia 
tkanek martwiczych z przeszczepie-
niem skóry w celu wygojenia rany 
oparzeniowej, jak również operacji 
rekonstrukcyjnych, mających na 
celu likwidację przykurczów i po-
prawienie funkcji narządu ruchu lub 
wyglądu.

Doktor Tadeusz Politewicz przy-
pomina: – Jeśli dochodzi do opa-
rzenia, dziecko natychmiast po-
winno być schłodzone zimną wodą 
przynajmniej przez 5-10 minut. Głę-
bokość oparzenia zależy od tempe-
ratury czynnika parzącego i czasu 
jego działania. Dlatego tak ważne 
jest zmniejszenie temperatury. War-
to też od razu podać środki prze-
ciwbólowe, dużo poić i niezwłocznie 
udać się do lekarza albo wezwać 
pogotowie.

Oddział Kliniczny Chirurgii i Uro-
logii Dziecięcej z pododdziałem le-
czenia oparzeń Szpitala Dziecięce-
go w Olsztynie jest przystosowany 
do leczenia najcięższych oparzeń 
u dzieci.

Uwaga! Sezon na oparzenia wśród dzieci!

Doktor Tadeusz Politewicz.
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Aż 50 procent dzieci w Krako-
wie ma alergię, co można wiązać 
ze smogiem – przyznaje doktor 
Ewa Miłosz, specjalista chorób 
dziecięcych i specjalista pulmo-
nolog ze Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie. – Nasze miasto też 
jest zanieczyszczone. Wystarczy 
pojechać zimą np. na Dajtki, gdzie 
wyraźnie czuć drapanie w gardle, 
wywołane przez groźny pył. 

W sezonie grzewczym stężenie 
tego pyłu może być przekroczone 
nawet o kilkaset procent! Długotrwa-
ła ekspozycja na tak zanieczyszczo-
ne powietrze wiąże się z ryzykiem 
powstania wielu chorób. Specjaliści 
porównują to z paleniem papiero-
sów. U zdrowych dzieci może dojść 
do częstych i długo utrzymujących 
się przeziębień, a nawet uszkodze-
nia oskrzeli, a u dzieci chorujących 
– do nasilenia astmy czy alergii. Eks-
pozycja na zanieczyszczenia powie-
trza wpływa niekorzystnie na rozwój 
tkanki płucnej i może prowadzić do 
przewlekłej obturacyjnej choroby 

płuc (POChP) w późniejszym wieku, 
a także przyczynić się do rozwoju 
raka czy rozedmy płuc.

Najbardziej narażone na skutki 
oddychania zanieczyszczonym po-
wietrzem są właśnie dzieci. Dzieje 
się tak, ponieważ układ odporno-
ściowy jest u maluchów jeszcze nie 
w pełni wykształcony, a krótkie drogi 
oddechowe są bardziej podatne na 
podrażnienia i zapalenia. 

– Dzieci często oddychają przez 
usta, czyli powietrze nie przecho-
dzi przez nos, który jest natural-
nym filtrem, w związku z czym nie 
oczyszcza się dobrze – zaznacza 
doktor Ewa Miłosz. – Narażone są 
też najmniejsze dzieci, które wozimy 
w wózkach, bo pył osiada właśnie 
bliżej ziemi. Dlatego warto ogra-
niczać pobyt dziecka na dworze 
w miejscach, w których powietrze 
jest złej jakości. Jeśli to możliwe, 
nie wychodźmy z dziećmi na dwór 
w godzinach szczytu. Unikajmy ru-
chliwych ulic. Gdy idziemy chodni-
kiem, starajmy się wybierać miejsce 
jak najdalej od krawężnika. Jak naj-

więcej wyjeżdżajmy poza miasto, 
oczywiście nie na wieś, gdzie się 
pali drewnem, złej jakości węglem 
czy starymi kaloszami, tylko do lasu. 
Nawet krótkie zaprzestanie wdycha-
nia zanieczyszczonego powietrza 
ma pozytywny wpływ na zdrowie.

Czy odra jest poważnym zagro-
żeniem dla dzieci? Czy mamy się 
czego obawiać w związku z tym, 
że w naszym regionie stwierdzono 
ostatnio kilkanaście zachorowań 
na odrę, głównie u osób, które 
przyjechały z Ukrainy? 

– Odra jest chorobą bardzo za-
raźliwą – podkreśla doktor Anna 
Zdanowska-Ruskań, ordynator Od-
działu Pediatrycznego V Chorób 
Zakaźnych  Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie. – Aktualnie odnotowu-
jemy w naszym kraju przypadki za-

chorowań wśród dorosłych. Dzieje 
się tak dlatego, że dużo dorosłych 
nie było szczepionych przeciwko 
odrze, a część z nich w ogóle jej nie 
przeszła. W związku z tym nie mają 
naturalnej odporności. 

Przypomnijmy, że w Polsce 
w okresie przed wprowadzeniem 
szczepień przeciwko odrze (1965-
1974) do programu szczepień 
ochronnych rocznie rejestrowano 
do 120 tys. zachorowań na odrę, 
a w latach epidemicznych nawet 
200 tys.! Obowiązkowe szczepie-
nia przeciwko odrze dla wszyst-

kich dzieci w wieku 13-15 miesięcy 
rozpoczęto w 1975 r. Drugą dawkę 
szczepionki (w 3 r. ż.) wprowadzono 
w 1991 r. Od czasu rozpoczęcia po-
wszechnych szczepień dzieci prze-
ciwko odrze liczba zachorowań sys-
tematycznie się zmniejszała – z 70 
tys. przypadków w 1974 r. do 337 
w 1997 r. 

Rodzice, którzy poddają swoje 
dzieci obowiązkowym szczepie-
niom, nie mają powodu by bać się 
odry. Skuteczność szczepionki, jeśli 
podamy dwie dawki, wynosi aż 99 
proc.

Doktor Ewa Miłosz.

Uwaga na smog!

Wycieczka na wieś? Nie, lepiej do lasu

Odra u dzieci – co warto o niej wiedzieć
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– Biorąc pod uwagę wyszczepial-
ność dzieci w naszym regionie (ok. 
95 proc.), dzieci nie powinny na nią 
chorować. A jeśli nawet zachoru-
ją, choroba będzie miała łagodny 
przebieg – podkreśla doktor Anna 
Zdanowska-Ruskań. – Odra jest na-
tomiast groźna dla dzieci nieszcze-
pionych.

Co możemy zrobić aby zmini-
malizować ryzyko zachorowania? 
Przede wszystkim należy zaszcze-
pić dziecko na odrę według kalen-
darza szczepień obowiązkowych. 
Podobnie jak w przypadku innych 
chorób zakaźnych – najlepiej by-
łoby unikać potencjalnych źródeł 
zakażenia. Niestety, chory na odrę 
zaraża już 4 dni przed pojawieniem 
się wysypki i 5 dni po jej ustąpieniu. 

– Ale całkowicie bezradni nie je-
steśmy. Oprócz szczepień, może-
my wzmacniać odporność dziecka 
– przypomina doktor Anna Zdanow-

ska-Ruskań. – Nie przegrzewajmy 
dzieci ani pomieszczeń, w których 
przebywają. Nie bójmy się świeże-
go powietrza i wietrzenia mieszkań. 
Możemy pomóc dzieciom także 
poprzez prawidłowe żywienie i na-
wodnienie, uprawianie sportu, higie-
nę snu i w ogóle odpoczynku. Nie 
bójmy się mrozu. Już niemowlęta 
mogą wychodzić na kilkuminutowe 
spacery nawet przy minus 20 stop-
niach Celsjusza.

Odra jest ostrą chorobą charakte-
ryzującą się gorączką, kaszlem, nie-
żytem nosa,  zapaleniem spojówek, 
rumieniową,  grudkowo-plamistą 
wysypką i zmianami na błonie śluzo-
wej. U małych dzieci często wystę-
pują powikłania, takie  jak: zapalenie 
ucha środkowego, zapalenie oskrze-
li  i  płuc,  zapalenie  krtani,  tchawicy 
i oskrzeli oraz biegunka.

Doktor Anna Zdanowska-Ruskań.

Wasze dziecko urodziło się przed 
terminem? Potrzebujecie wsparcia, 
rozmowy, informacji? Dołączcie do nas! 
Specjalnie z myślą o Was organizujemy 
cykliczne, specjalistyczne zajęcia.

Szkoła Rodzica Wcześniaka to 
możliwość wymiany doświadczeń ze 
specjalistami, którzy na co dzień zaj-
mują się dziećmi urodzonymi przed 
terminem (zaczynając od leczenia, 
a na rehabilitacji, karmieniu i szeroko 

pojętej pielęgnacji kończąc), a także 
z innymi rodzicami wcześniaków.
Podczas spotkania porad udzielą: 
-  dr n. med. Anna Kossakowska

-Krajewska, pediatra i neonatolog 
z Oddziału Klinicznego Patologii 
i Wad Wrodzonych Noworodków 
i Niemowląt;

-  mgr Iwona Nadratowska, Między-
narodowy Dyplomowany Konsul-
tant Laktacyjny;

-  mgr Danuta Krzywda, fizjotera-
peutka.

Najbliższe zajęcia odbędą się 
w sobotę, 28 kwietnia w godz. 
9-11 w sali konferencyjnej na 
parterze w Szpitalu Dziecięcym 
w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 
18a. Udział w zajęciach jest bez-
płatny. Więcej informacji pod nr. 
tel.: 606 983 935.

Mgr Iwona Nadratowska, Międzynarodowy Dyplomowany 
Konsultant Laktacyjny podczas prowadzenia warsztatów.

Warsztaty „Szkoła Rodzica Wcześniaka” 
organizuje dr n. med. Anna Kossakowska-Krajewska.

Szkoła Rodzica Wcześniaka zaprasza na warsztaty
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Dzieci, które mają niewielkie 
zaburzenia motoryki, mogłyby się 
obyć bez specjalistycznej tera-
pii, gdyby zamiast spędzać czas 
przed komputerem, więcej ryso-
wały, lepiły z plasteliny i wycinały 
nożyczkami – podkreśla mgr Be-
ata Wdowiak, pedagog z Poradni 
Logopedycznej Szpitala Dziecię-
cego w Olsztynie. 

Dziecko dostaje skierowanie do 
poradni logopedycznej, a potem 
okazuje się, że wymaga... terapii 
ręki. Co ma wspólnego sprawność 
rąk z prawidłową wymową?

W Poradni Logopedycznej pro-
wadzimy całościową terapię dziec-
ka, nie ograniczamy się tylko do 
nauki prawidłowej wymowy, ale po-
magamy dzieciom w przezwycięża-
niu różnorodnych trudności, by jak 
najlepiej mogły przygotować się do 
nauki w szkole. Można powiedzieć 
że terapia ręki jest rehabilitacją ca-
łego organizmu człowieka. Jest ona 
potrzebna najczęściej dzieciom 
urodzonym za pomocą cesarskie-
go cięcia, co potwierdzają badania 
naukowe. Bo te dzieci mają często 
zaburzenia tzw. motoryki. 

Czy terapia ręki to po prostu masaż?
Terapia ta polega na różnorod-

nych ćwiczeniach mięśni dłoni, ale 
żeby móc się nią zająć, trzeba naj-
pierw nauczyć dziecko wykonywania 
innych ćwiczeń. Najpierw trenujemy 
pionizację całego ciała i ćwiczenia 
równoważne, ponieważ zaburzenia 
dotyczące pracy wykonywanej ręką 
pojawiają się w ośrodkowym układzie 
nerwowym i w uchu wewnętrznym. 
To są tzw. zaburzenia przedsionko-
we. Tak niewielkie, że badania nie 
pokazują żadnych nieprawidłowości. 
Jednak te mikrouszkodzenia powo-
dują, że dziecko nie ma orientacji 
swojego ciała, gorzej mówi, pisze, li-
czy albo czyta. Na początek skupiam 
się w pracy z dziećmi na tzw. moto-
ryce dużej, czyli orientacji własnego 
ciała: prawa-lewa strona, ćwiczenia 
naprzemienne, ćwiczenia szyi, bar-
ków, przedramion, ramion i dopiero 
dochodzę do dłoni, którą masuję. 
Wykonuję masaż śródręcza, palców, 
grzbietu i środka ręki. Usprawniam 
tę rękę, którą dziecko pisze. Masaż 
pomaga w usprawnieniu mięśni i re-
ceptora, aby impuls nerwowy dotarł 
do mózgu. Czasem już po 10 masa-
żach widać dużą poprawę. 

Czy dzieci muszą wykonywać rów-
nież ćwiczenia w domu?

Wykonujemy różne ćwiczenia 
w gabinecie, ale żeby były efekty, 
dziecko musi także regularnie po-
wtarzać ćwiczenia w domu. Zadaję 
dzieciom do domu m. in. rysowanie 
szlaczków i zabawy z plasteliną. Wy-
korzystuję też tzw. metodę kulkową. 
Mamy kulki plastikowe, metalowe, 
szmaciane i z plasteliny. Dziecko to-
czy je rękami po stole według moich 
zaleceń: zawsze zaczynam od środ-
ka ręki, a potem zajmujemy się pal-
cami. Ćwiczymy odpowiednie chwy-
ty rąk, np. pęsetkowy, stosowany 
już przez niemowlęta gdy chwytają 
grzechotkę. Potem przechodzę do 
ołówka i uczę dziecko poprawiać 
szlaczki i rysować. Stosuję też różne 
zabawy i gry wspomagające rozwój 
dziecka. 

W czym pomaga terapia ręki?
Przygotowuje do nauki w szkole. 

Nie tylko do pisania, ale też do czy-
tania i nauki matematyki. Dzieci za-
burzone motorycznie często piszą 
lustrzanym pismem, bo ciężko im 
odwzorować syntezę spostrzega-
nia. Zazwyczaj mylą litery podobne, 
np. b-p, d-t. 

Z tego wynika, że słabi uczniowie 
mogą nie być wcale mniej inteligent-
ni od swoich rówieśników, ale mieć 
po prostu zaburzoną motorykę.

Dokładnie. Z mojego 20-letnie-
go doświadczenia wiem, że dzieci, 
które mają zdiagnozowaną dys-
leksję, mają też zwykle zaburzenia 
motoryki.

Dlaczego dzieci zaburzonych mo-
torycznie jest coraz więcej? 

Duża w tym zasługa powszech-
nego dostępu do komputerów. 
Inaczej jest ułożona ręka do pisa-
nia, czy układania puzzli i zupełnie 
inaczej pracują wówczas mięśnie 
niż podczas gry na komputerze.  

Terapia ręki pomoże w przygotowaniu się do nauki w szkole

Pokochajmy ołówek i plastelinę

Zadaję dzieciom m. in. rysowanie szlaczków 
– mówi mgr Beata Wdowiak z Poradni Logopedycznej.
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Dzieci, które mają niewielkie zabu-
rzenia motoryki, mogłyby się obyć 
bez specjalistycznej terapii, gdyby 
zamiast spędzać czas przed kom-
puterem, więcej rysowały, lepiły 
z plasteliny i wycinały nożyczkami. 
Zachęcajmy dzieci, by pokochały 
ołówek, zabawy ruchowe. Dziecko, 
które idzie do pierwszej klasy, po-
winno umieć trzy rzeczy: jeździć na 
rowerze, skakać na skakance i ko-
pać piłkę. Ale nie wszystkie dzieci to 
potrafią, zwłaszcza skakanka ode-
szła ostatnio w zapomnienie. Zale-
cam też dzieciom aktywność fizycz-
ną, np. piłkę nożną, basen. Warto 
również angażować dzieci do prac 
domowych, np. sprzątania, lepienia 
ciasta, co też usprawnia dłonie.

W jakim wieku najlepiej rozpocząć 
terapię?

Najczęściej trafiają do mnie dzieci 
w czwartej klasie, bo nie nadążają 
z pisaniem lub w inny sposób nie 
radzą sobie w szkole. To już jest 
późno. A im wcześniej, tym lepiej. 
Prowadzę teraz 3-letnią dziewczyn-
kę, która jest tak zaburzona senso-
rycznie, że nie potrafiła wziąć do 

ręki czegoś do pisania. Trwało to 
pół roku zanim ją przekonałam żeby 
chwyciła ołówek. Teraz pracujemy 
nad tym, by nauczyła się go trzymać 
prawidłowo. Czasem wystarczy kil-
ka miesięcy, by terapia przyniosła 
efekty, a czasem trwa ona latami. 

Mówi się, że do niektórych umie-
jętności, np. poprawnej wymowy, 
dziecko musi dojrzeć. Gdzie jest 
granica między wspomaganiem 
rozwoju dziecka a niepotrzebnym 
przyspieszaniem jego rozwoju?

Jeśli widzę, że moje dziecko odbie-
ga w swoim rozwoju od rówieśników, 
to idę do specjalisty i to sprawdzam. 
Nie oznacza to, że od razu trzeba cho-
dzić z dzieckiem na terapię. Czasem 
wystarczy jedna konsultacja by się 
upewnić że np. wszystko jest w po-
rządku albo dowiedzieć się jak we 
własnym zakresie wspomóc dziecko.

W jaki sposób rodzice mogą zapi-
sać dziecko na terapię ręki?

Wystarczy wziąć skierowanie do 
poradni logopedycznej od lekarza 
rodzinnego i umówić się na wizytę 
pod nr tel. 89 539-32-25 od pon. 

do pt. w godz. 8-18. Oprócz terapii 
ręki prowadzę również terapię dzie-
ci z dysleksją, czyli zaburzeniami 
w czytaniu i pisaniu, dzieci z zburze-
niami tzw. słuchu fonemowego, który 
pozwala na dokładne wychwycenie 
bodźców słuchowych, np. pierwszej 
i ostatniej głosce wyrazu. Koryguję 
to stosując określone ćwiczenia. 
Ćwiczę u dzieci też tzw. przetwarza-
nie słuchowe, np. czytamy śpiewa-
jąc, bo dźwięki, które są śpiewane 
łatwiej docierają do kory mózgowej 
i łatwiej są zapamiętywane. Zalecam 
w swojej terapii słuchanie utworów 
Mozarta i Vivaldiego. Pomaga to 
w koncentracji uwagi, ułatwia po-
prawne czytanie i pisanie. Specja-
liści zalecają aby włączać dzieciom 
taką muzykę 2 razy dziennie po 
20 minut: przed odrabianiem lekcji 
i przed snem. Jeśli dziecko nie jest 
wrażliwe sensorycznie, zakładamy 
mu słuchawki do uszu. Prowadzę 
także terapię dzieci z dyskalkulią, 
czyli trudnością w nauce matema-
tyki. Nie polega ona tylko na pro-
blemach z tabliczką mnożenia, ale 
nawet nauce zegara czy zapamię-
taniem kolejności liczb od 1 wzwyż. 

Jeden z pokoi gościnnych na poddaszu.

Pokoje gościnne są przezna-
czone dla rodziców i opiekunów 
dzieci przebywających w szpitalu 
lub na turnusie rehabilitacyjnym 
oraz wykładowców, lekarzy, staży-
stów i studentów. Właśnie z myślą 
o nich na terenie szpitala przygo-
towaliśmy 15 pokoi gościnnych, 
w których jest 48 miejsc noclego-
wych:
• 2 pokoje 2-osobowe (istnieje 

możliwość wynajęcia jako 1-oso-
bowy pokój);

• 9 pokoi 3-osobowych (istnieje 
możliwość wynajęcia jako 1- lub 
2-osobowy pokój);

• 4 pokoje 4-osobowe (istnieje 
możliwość wynajęcia jako 1- lub 
2/3-osobowy pokój).

Utworzyliśmy 48 miejsc noclegowych 
w pokojach gościnnych 
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Pokoje są gustownie 
urządzone i posiadają 
telewizor. Aneksy ku-
chenne wyposażone 
są w lodówki, czajniki 
elektryczne, kuchenki 
mikrofalowe, naczynia 
i sztućce. Część pokoi 
ma wspólne łazienki. 

– Posiadamy też po-
koje typu studio, tzn. 
w jednym łączniku dwa 
pokoje plus wspólna ła-
zienka i aneks kuchen-
ny – mówi mgr piel. 
Małgorzata Sobotka, 
koorydynator ds. ad-
ministrowania pokoja-
mi gościnnymi w Szpi-
talu Dziecięcym w Olsztynie. – Do 
dyspozycji gości mamy trzy w pełni 
wyposażone pokoje gościnne do 
przyjęcia osób niepełnosprawnych 
(pokoje dla matki z dzieckiem). Po-
koje te zawierają wspólny aneks ku-
chenny i oddzielne łazienki w pełni 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych (uchwyty, barierki, sie-
dziska i przystosowane prysznice). 

Pokoje gościnne mieszczą się na 
terenie Szpitala Dziecięcego w Olsz-
tynie. Obiekt jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Posiada 
windę dla wózków inwalidzkich oraz 
szerokie drzwi i korytarze, co ułatwia 
poruszanie się osobom na wózkach. 
W szpitalu znajduje się bufet, kiosk 
z gazetami i butik. Na terenie obiektu 
obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

Uwaga! Trzeba 
wcześniej zare-
zerwować terminu 
wynajęcia pokoju. 
Istnieje możliwość 
odpłatnego skorzy-
stania z parkingu. 
Cennik i regulamin 
korzystania z po-
kojów gościnnych 
znajduje się na 
stronie internetowej 
naszego szpitala: 
www.wssd.olsztyn.
pl w zakładce „Cen-
nik usług”. Serdecz-
nie zapraszamy!

Kuchnia na poddaszu.

Kontakt

Pokoje gościnne Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn

tel. 89 53 93 259, kom 536 308 097

e-mail: m.sobotka@wssd.olsztyn.pl

Magister Maryla Chabowska, dy-
plomowana optometrystka, ortop-
tystka i tyflopedagog ze Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie otrzymała 
rekomendację Polskiego Towarzy-
stwa Ortoptycznego im. prof. K. 
Krzystkowej, która potwierdza, że 
ma odpowiednie wykształcenie i do-
świadczenie zawodowe, a sprzęt, 
którego używa w gabinecie, speł-
nia wysokie standardy. – Niestety, 
przybywa dzieci, które maja proble-
my ze wzrokiem – przyznaje ortop-
tystka. – Jeśli dzieci zostaną same 
z tymi trudnościami, ryzykujemy, że 
pojawią się trudności w nauce oraz 
problemy natury emocjonalnej. 

Magister Maryla Chabowska jest 
absolwentką studiów podyplomo-

wych z optometrii (Politechnika 
Śląska) tyflopedagogiki (Akademia 
Pedagogiki Specjalnej w Warsza-
wie), oraz ortoptyki (Szkoła Me-
dyczna w Warszawie). Specjalizuje 
się w terapii widzenia. Nieustannie 
podnosi kwalifikacje, zdobywając 
nowe umiejętności poprzez udział 
w szkoleniach, konferencjach z za-
kresu diagnostyki i rehabilitacji 
wzroku. Jej pacjentami są najczę-
ściej dzieci z różnymi zaburzeniami 
obuocznego widzenia, zezem i nie-
dowidzeniem. 

Słabo czyta, słabo pisze
– Dzięki ścisłej współpracy z ze-

społem medycznym, szczycimy 
się – jako Poradnia Leczenia Zeza 
– bardzo dobrą opinią w dziedzinie 

rehabilitacji zaburzeń widzenia – za-
znacza mgr Maryla Chabowska. – 
Skuteczność naszych oddziaływań 
potwierdzają bieżące wyniki badań 
oraz opinie lekarzy kierujących. Nie-
stety, przybywa dzieci, które mają 
problemy ze wzrokiem. Najczęst-
szą przyczyną niepełnosprawności 
wzrokowej u naszych pacjentów jest 
niedowidzenie lub zaburzenie obu-
ocznego widzenia, spowodowane 
niewyrównaną w porę wadą wzroku 
(nadwzroczność, krótkowzroczność, 
astygmatyzm), osłabiającą widze-
nie jednego lub obu oczu. Drugą – 
rzadszą, ale poważniejszą przyczy-
ną niepełnosprawności wzrokowej, 
są choroby narządu wzroku istnie-
jące od urodzenia lub rozwijające 
się w pierwszych miesiącach życia.  

Rehabilitacja wzroku w naszym szpitalu jest na wysokim poziomie!

Dziecko nie poskarży się że źle widzi 
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Wzrok jest podstawowym organem 
w procesie poznawania świata i ucze-
nia się, dlatego wymaga szczególnej 
troski. Każda nieprawidłowość i każ-
de zaburzenie w tak zróżnicowanym 
aparacie, jakim jest aparat widzenia 
hamuje rozwój dziecka.

Często się zdarza, że dzieci roz-
poczynające naukę w szkole nigdy 
nie miały badanego wzroku. Pamię-
tajmy, że nawet jeśli dziecko ma 
wadę wzroku, nie skarży się na złe 
widzenie. Traktuje swój sposób wi-
dzenia jako normalny:
- dzięki tzw. dużej amplitudzie ako-

modacji – potrafi skompenso-
wać swoją wadę (mowa głównie 
o nadwzroczności nawet rzędu 
5-6 dioptrii.);

-  w przypadku krótkowzroczno-
ści – ostrość widzenia poprawia 
mrużąc oczy;

-  ze względu na znacznie większą 
wadę jednego oka, korzysta ze 
zdolności widzenia oka o mniej-
szej wadzie wzroku.

Jednak nieskorygowane w porę 
wady wzroku przyczyniają się do 
rozwoju trwałych nieprawidłowości 
w obrębie narządu wzroku, a przy 
intensywnej pracy wzrokowej 
w przedszkolu czy szkole dają bar-
dzo duże utrudnienia. 

– Jeśli dzieci zostaną same z tymi 
trudnościami, ryzykujemy, że po-
jawią się trudności w nauce oraz 
problemy natury emocjonalnej – 
ostrzega mgr Maryla Chabowska. 
– Dla przykładu: dziecko, które nie 
widzi dobrze czytanego tekstu – sła-
bo czyta, jeśli nie widzi dobrze lini-
jek w zeszycie – słabo pisze. Mając 
problemy z czytaniem i pisaniem 
dziecko nudzi się i przeszkadza in-
nym dzieciom, czyli nie koncentruje 
się na lekcjach. A przez to osiąga 
słabsze wyniki.

Drobne, ale ważne odchylenia
Także w dorosłym życiu takie 

dzieci będą miały utrudnienia w co-
dziennym życiu oraz szereg ograni-
czeń w zakresie wyboru zawodów 
wymagających precyzyjnego widze-
nia, takich jak medycyna, architektu-
ra czy służby mundurowe. 

Oto objawy, które powinny skło-
nić do wizyty u lekarza okulisty: 

„uciekające” oko (zez), mrużenie, 
pocieranie oczu, bóle głowy, prze-
chylanie głowy podczas czytania, 
znaczne przysuwanie lub oddalanie 
od oczu czytanego tekstu, słaba dy-
namika czytania, problemy z prze-
pisywaniem z tablicy, siadanie zbyt 
blisko ekranu telewizora, przewraca-
nie się, potykanie, niechęć do prac 
stolikowych, np. układania puzzli, 
nawlekania koralików, rysowania, 
wycinania obrazków. Lekarz określi 
przyczynę problemu i dobierze naj-
lepszą korekcję w przypadku stwier-
dzonej wady.

Gdy wada wzroku już zostanie 
stwierdzona i skorygowana szkła-
mi, lecz dziecko nadal będzie mia-
ło problemy z jakością widzenia, 
spowodowane niedowidzeniem, 
zezem (jawnym, ukrytym), zaburze-
niem obuocznego widzenia, trze-
ba zapisać je również na badania 
ortoptyczne i rehabilitację wzroku 
do ortoptysty lub optometrysty, 
który specjalizuje się w terapii wi-
dzenia. Ortoptysta dysponuje spe-
cjalistycznym sprzętem. Sprzęt ten 
w odmienny sposób analizuje układ 
wzrokowy niż badanie okulistyczne. 

– Bez specjalistycznej rehabilitacji 
nie naprawimy drobnych, ale waż-
nych odchyleń od normy w zakresie 
widzenia. Chodzi m. in. o prawidłową 
ruchomość gałek ocznych, akomo-
dację, konwergencję, wspólne obu-
oczne pole widzenia, odpowiednią 
ostrość widzenia – podkreśla mgr 
Maryla Chabowska. – Jeśli zajmiemy 
się rehabilitacją wzroku we wcze-
snym dzieciństwie, możemy uzyskać 
wspaniałe efekty, ponieważ dziecko 
jest podatne na zmiany, mózg jest 
plastyczny i rehabilitacja w tym okre-
sie ma największy sens. Warto rów-
nież zadbać o profilaktykę, czyli ogra-
niczać dziecku czas spędzony przed 
monitorem, bo to dla oczu intensyw-
na praca, niewskazana zwłaszcza dla 
osób z krótkowzrocznością. Odpo-
czynek dla oczu zapewnimy spędza-
jąc czas na świeżym powietrzu. Wów-
czas oczy mają możliwość patrzenia 
w dal, co daje im odprężenie.  

Mgr Maryla Chabowska,  dyplomowana 
optometrystka, ortoptystka i tyflopedagog 

ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
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Jak w atrakcyjny sposób przeko-
nać dzieci, by zamiast słodyczy ja-
dły jabłka czy marchewki?  Skutecz-
ne sposoby na to znają Pracownicy 
olsztyńskiego oddziału Agencji Ryn-
ku Rolnego, którzy zorganizowali 

fantastyczne spotkanie dla naszych 
Pacjentów. Były interesujące bajki, 
mnóstwo zabaw i konkursów z na-
grodami, a Chrumas był po prostu 
bezkonkurencyjny! Pięknie dzięku-
jemy i zapraszamy Was do naszego 

szpitala jak najczęściej! A wszystkim 
Dzieciom i ich Rodzicom z ręką na 
sercu polecamy mądre i bardzo cie-
kawe bajki edukacyjne o Chrumasie 
– „Ekipa Chrumasa” (można je oglą-
dać na You Tube).

Chrumas zachęca do jedzenia marchewki

Imprezy w szpitalu

Gdy na oddział onkologiczno-he-
matologiczny wjechał najprawdziw-
szy motor, frajda dzieci była nie do 
opisania! Zwłaszcza że każdy mógł 
usiąść na motorze, „przejechać się” 
parę metrów i zrobić sobie pamiąt-
kową fotkę. Taką atrakcję już dru-
gi rok z rzędu sprawili Pacjentom 
pasjonaci dwóch kółek zrzeszeni 
w grupie Motobracia. – Idea takich 
spotkań zrodziła się, gdy zachoro-
wał mój syn i postanowiliśmy wraz 
z kolegami umilić dzieciom pobyt 
w szpitalu – mówi Rafał Majchrzak 
z grupy Motobracia. 

Wiktor Majchrzak zachorował na 
małopłytkowosć dwa lata temu. Miał 
wtedy pięć lat. Od tamtej pory czę-
sto przebywa w szpitalach na od-
dziale onkologii i hematologii. 

– Gdy któregoś razu przyjechałem 
do dziecka na motorze i wszedłem 
na oddział w kombinezonie, zoba-

czyłem ten błysk w oczach chłop-
ców – wspomina pan Rafał. – Będąc 
dużo czasu na oddziale bawiliśmy 
się z dziećmi i dopytywałem czy by 
chcieli zobaczyć motor na żywo. 
Skrzyknąłem kolegów i przyjecha-

liśmy na oddział 7 grudnia 2016 r. 
Syn i jego koledzy byli uradowani. 
Rok później nawiązałem dodatkowo 
współpracę z darczyńcami i wręczy-
liśmy dzieciom upominki. Chciał-
bym, żeby to była cykliczna akcja.

Motory wjechały na onkologię!
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Zabytkowe pojazdy pod szpitalem

„Leczenie klasykiem” to akcja, w jakiej uczest-
niczyli w październiku 2017 r. nasi Pacjenci. Czy 
zabytkowe auta mają moc uzdrawiania, a jeśli 
tak, to jaką? Można było przekonać się o tym na 
parkingu naszego szpitala, na którym stanęło kil-
kanaście wiekowych samochodów. Ku uciesze 
małych Pacjentów. Dziękujemy serdecznie Orga-
nizatorom z Klasycznajazda.pl.

Just Edi Show i Czarek Czaruje, czyli iluzja w szpitalu

Fundacja „Skrzydła Anioła” zaprosiła 2 lutego 
br. do naszego szpitala fantastycznych artystów, 
a prywatne braci: Pana Adriana Pruskiego z Just 
Edi Show i Pana Czarka Gołębiowskiego z Cza-
rek Czaruje. Ich występ iluzjonistyczny umilił 
czas Dzieciom, które z zachwytem przyglądały 
się tak niezwykłym umiejętnościom. Do dziś nie 
wiemy jak to możliwe że Pan Czarek... zjadł dłu-
giego, napompowanego balona! Magicy pierw-
sza klasa!

Gimnazjaliści z Górowa Iławeckiego przywożą dobry humor!

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gó-
rowie Iławeckim wraz z Nauczycielką 
Panią Lucyną Marciniuk to już stali 
bywalcy naszego szpitala! Nie strasz-
na im daleka droga i za każdym ra-
zem odwiedzają naszych Pacjentów, 

by podarować im mnóstwo radości 
i dobrej energii. Ostatnio przyjechali 
do nas 16 marca w składzie: Natalia 
Baniewska, Kasia Przybyłek, Weroni-
ka Kawczak i Szymon Sobczak, który 
dodatkowo umilił dzieciom czas swo-

im śpiewem. Natomiast pod koniec 
ubiegłego roku Uczniowie z Górowa 
Iławeckiego również zorganizowali 
Pacjentom interesujące zajęcia i po-
darowali im maskotki. Serdecznie 
Wam dziękujemy!
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Oto wyróżniona praca seminaryj-
na z Podstawowej Opieki, wykona-
na przez studentów pielęgniarstwa 
I stopnia (II roku) Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
w składzie: Adam Jeznach, Kinga 
Mokrzycka, Paulina Olejnik, Sylwia 
Radziszewska, Karolina Samsel, 
Krzysztof Sikora, Aleksandra Smo-
lińska, Anna Świętoniowska, Piotr 
Żołądź pod kierunkiem dr n. med. 
Krystyny Piskorz-Ogórek, dyrektora 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Pracę, która poświęcona jest pro-
filaktyce wzroku, prezentują przed-
stawicielki Oddziału Chirurgii Głowy 

i Szyi w zakresie Okulistyki naszego 
szpitala: doktor Maria Szwajkowska 
i mgr piel. Małgorzata Roman, pie-
lęgniarka oddziałowa.

Serdecznie gratulujemy studen-
tom pomysłu i tak estetycznej jego 
realizacji. Wasza praca została już 
powieszona w widocznym miejscu 
w oddziałowej świetlicy, by przy-
pominać Pacjentom i ich Opieku-
nom o tym jak ważne jest dbanie 
o wzrok, zwłaszcza aktualnie, gdy 
tak dużo czasu spędzamy wszy-
scy przed monitorami komputerów 
i smartfonów.

Uśmiechnięte buzie dzieci, miłe 
zaskoczenie i satysfakcja z tego, że 
samodzielnie można było stworzyć 
coś niezwykłego – oto efekty warsz-
tatów fizyko-chemicznych, które dla 
Pacjentów Kliniki Pediatrii naszego 
szpitala przeprowadziły 19 lutego br. 
(już po raz kolejny) Panie: Lidia Trze-
ciakiewicz i Beata Mędrek-Żęgota 
z Olsztyńskiego Parku Naukowo
-Technologicznego. Dzieci wyczaro-

wały wulkan, lepiły „cia-
sto” i rysowały obrazy 
na mleku. To już kolejne 
warsztaty zorganizowa-
ne przez Olsztyński Park 
Naukowo-Technologicz-
ny. Za każdym razem 
budzą entuzjazm wśród 
Pacjentów. Zapraszamy 
Was jak najczęściej!

Wyróżniona praca studentów pielęgniarstwa

Warsztaty fizyko-chemiczne

Czy pamiętacie, by do każde-
go posiłku jeść warzywa i owoce 
z przewagą tych pierwszych? 

– Jeśli ta grupa produktów bę-
dzie stanowić podstawę naszej die-
ty, szybko zaobserwujemy poprawę 
naszego wyglądu, zdrowia i samo-
poczucia – zapewnia dr inż. Anna 
Hinburg, dietetyk Szpitala Dziecię-
cego w Olsztynie i podpowiada jak 
konkretne produkty wspomagają 
nasze zdrowie i urodę.

Ile warzyw i owoców trzeba co-
dziennie jeść, żeby młodo wyglą-

dać i dobrze się czuć? Doskonałą 
podpowiedzią jest aktualna pirami-
da zdrowego żywienia, opracowana 
w 2016 r. przez Instytut Żywności 
i Żywienia. Zastąpiono w niej pro-
dukty zbożowe, które jeszcze nie-
dawno były zalecane do najczęst-
szego spożycia, właśnie warzywami 
i owocami. 

Według nowej piramidy warzywa 
i owoce jako źródło cennych wita-
min, składników mineralnych i poli-
fenoli powinny być spożywane jak 
najczęściej, najlepiej do każdego 
posiłku. Ważne, by wybierać głów-

nie warzywa, a owoce, które są bo-
gate w cukry, ograniczać. 

– Warto trzymać się zasady, że 
jemy dziennie trzy lub cztery por-
cje warzyw i jedną lub dwie por-
cje owoców – podkreśla dr inż. 
Anna Hinburg, dietetyk Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie. – Głów-
nym walorem spożywania warzyw 
i owoców jest ich znaczny wpływ 
na utrzymanie równowagi kwaso-
wo-zasadowej w organizmie, co 
zapobiega uczuciu stałego zmę-
czenia, apatii, czy zaburzeń prze-
miany materii. 

Jakie produkty jeść najczęściej, by zdrowie nam dopisywało?

Dodaj sobie energii i wzmocnij odporność
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Warzywa i owoce charakteryzują 
się niską wartością energetyczną 
(100 gramów dostarcza od 11 do 
145 kcal), zawierają mało białka 
i śladowe ilości tłuszczu, dlatego 
bezpiecznie mogą stanowić do-
pełnienie każdego spożywanego 
posiłku. Będąc źródłem wapnia 
(jarmuż, figi, kiwi), potasu (banany, 
ziemniaki, brokuły, agrest, morele) 
i magnezu (pomidory, dynia, jeżyny) 
wpływają na siłę mięśniową, doda-
jąc energii oraz wzmacniają natural-
ną odporność. Dostarczają błonnika 
pokarmowego (spożywane głównie 
w postaci surowej), regulują pracę 
przewodu pokarmowego, a jako 
źródło przeciwutleniaczy wiążą wol-
ne rodniki krążące w organizmie. 

Warzywa i owoce dzielą się na trzy 
grupy:
• grupę I stanową warzywa i owo-

ce obfitujące w witaminę C, tj.: 
kapusta (biała, włoska, czerwona 
i pekińska), brukselka, kalafior, 
kalarepa, pomidory, papryka, 
natka pietruszki, owoce jagodo-
we, czarna porzeczka, truskawki, 
grejpfruty, czy pomarańcze;

• grupa II to warzywa i owoce boga-
te w karoten, do których należą: 
marchew, dynia, sałata, szpinak, 
morele, banany, melony;

• natomiast do grupy III zalicza się 
tzw. warzywa i owoce inne boga-
te w składniki mineralne, błonnik 
i kwasy organiczne: buraki, cuki-
nia, cebula, ogórki, seler korze-
niowy, jabłka, gruszki, winogrona 
oraz arbuzy.

Warto pamiętać, że wybierając 
sezonowe warzywa i owoce wzbo-
gacamy organizm w większe war-
tości odżywcze w porównaniu z ich 
przetworami. Pomidory działają mo-
czopędnie, wspomagają naturalną 
odporność organizmu i regulują pro-
cesy trawienia. Brokuły mają dzia-
łanie przeciwzapalne, zapobiegają 
występowaniu alergii, poprawiają 
wzrok, wygląd skóry i zapobiegają 
skurczom mięśni. Liście szpinaku 
wykazują właściwości antynowo-
tworowe, zapobiegają miażdżycy, 
obniżają podatność na stres, likwi-
dują bóle i zawroty głowy. Świeży 
zielony groszek przyspiesza ruchy 
robaczkowe jelit lecząc zaparcia, 
jako dobre źródło witaminy K uła-
twia wchłanianie wapnia, zapobie-
ga chorobom serca, zbija nadmiar 
triglicerydów (tłuszczów), ma dzia-
łanie przeciwutleniające, wzmacnia 
odporność oraz zapobiega anemii. 

Warzywa i owoce oprócz właści-
wości odżywczych posiadają duże 
walory smakowe. Wspaniale kom-
ponują się w sałatkach, surówkach, 
koktajlach, deserach, dodatkach do 
grillowanego mięsa, ryb i kanapek 
oraz jako główny składnik soków, 
zapiekanek, zup czy chłodników. 
Jednak niewłaściwe postępowanie 
z warzywami i owocami może je 
narazić na znaczne straty witamin 
i składników mineralnych, dlatego 
warto pamiętać o kilku zasadach. 

– Po pierwsze najlepiej ich nie 
obierać, ale jeżeli jest taka koniecz-
ność, to należy robić to jak naj-
cieniej lub zastosować skrobanie 
– mówi dr inż. Anna Hinburg. – Po 
drugie najlepiej przyrządzać warzy-
wa bezpośrednio po umyciu i roz-
drobnieniu, aby ich nie narażać na 
niekorzystne działanie światła (duże 
straty witaminy C). Po trzecie warto 
gotować je w niewielkiej ilości wody 
i jak najkrócej lub jedynie poddawać 
parowaniu. Warzywa i owoce przed 
przygotowaniem należy zawsze myć 
pamiętając, że warzywa kilkakrotnie 
płucze się zimną wodą, a owoce 
myje się ciepłą wodą. Wzbogaca-
jąc dietę w warzywa i owoce szybko 
zaobserwujemy korzystne zmiany 
w samopoczuciu, wyglądzie skóry, 
włosów, paznokci i mniejszej podat-
ności na infekcje.

Przykładowe przepisy

Sałatka z mozzarellą i szynką 
(210 kcal):
•  5 listków karbowanej sałaty (25g)
•  1 pomidor (170g)
•  2 rzodkiewki (30g)
•  20 g czerwonej cebuli
•  5 małych kulek mozzarelli (35g)
•  2 plastry wędliny z piersi indyka (50g)
•  1 łyżeczka oliwy z oliwek (5g)
•  sól, pieprz, oregano do smaku

Sałatę rozdrabniamy na małe kawał-
ki, pomidor kroimy w cząstki, rzodkiew-
kę w plasterki, cebulę w piórka, a szyn-
kę w drobną kostkę. Składniki łączymy, 
dodajemy mozzarellę  i polewamy oliwą 
z oliwek, doprawiamy do smaku. 

Sałata  z pomidorami, rzodkiewką 
i serem feta (144 kcal):
•  ¼ główki sałaty (50g)
•  1 pomidor (170g)
•  2 rzodkiewki (30g)
•  25g sera feta
•  1 łyżeczka oliwy z oliwek (5g)
•  zioła do sałatek
•  sól do smaku

Sałatę rwiemy na kawałki,  łączymy 
z rzodkiewką pokrojoną w plastry. Po-
midor  kroimy  w  cząstki  i  obkładamy 
nimi  sałatę  z  rzodkiewką.  Polewamy 
sosem  z  oleju,  ziół  do  sałatek  i  soli. 
Przed spożyciem dekorujemy kostecz-
kami sera feta.  

Zielona sałata z kozim serem 
i ogórkiem (160 kcal):
•  ¼ główki zielonej sałaty (50g)
•  1 plaster koziego sera (25g)
•  50g zielonego ogórka
•  ½ łodygi selera naciowego (22g)
•  10g czerwonej cebuli
•  1 łyżka słonecznika łuskanego (10g)
•  ½ łyżeczki soku z cytryny (3g)
•  1 łyżeczka oliwy z oliwek (5g)
•  papryka  słodka,  majeranek,  sól, 

pieprz ziołowy
Sałatę rwiemy na kawałki. Ser kozi, 

seler naciowy i ogórek kroimy w kost-
kę.  Czerwoną  cebulę  szatkujemy 
w  piórka.  Słonecznik  krótko  prażymy 
na suchej patelni. Wszystko  łączymy, 
dodajemy sok z cytryny, oliwę i przy-
prawy, mieszamy. 

Dr inż Anna Hinburg, dietetyk ze Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie.



55



56

Blok Operacyjny Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie znajduje się 
w nowej części szpitala, w budyn-
ku D1 i posiada cztery nowocze-
sne sale operacyjne. Piąta sala 
znajduje się przy Pododdziale 
Urazowo-Oparzeniowym. Wszyst-
kie są klimatyzowane i wyposażo-
ne w bardzo dobry sprzęt.

Blok Operacyjny nazywany jest 
„sercem szpitala”. To tu wykonywa-
ne są wysokospecjalistyczne zabiegi 
operacyjne z zakresu chirurgii ogól-
nej, urologii, chirurgii plastycznej, or-
topedii i traumatologii, laryngologii, 
okulistyki, chirurgii wad twarzoczasz-
ki, chirurgii jednego dnia i kardiologii.

Sale operacyjne wyposażone 
są w wysokiej klasy sprzęt specja-
listyczny: mikroskop operacyjny, 
neuronawigację 3D, bronchofibe-
roskop, laparoskop zintegrowany 
kamerą z salą konferencyjną, gdzie 
młodzi adepci sztuki medycznej 
mogą śledzić przebieg operacji. 
W każdej sali zamonto-
wane są monitory połą-
czone systemem infor-
matycznym, służące do 
odczytu zdjęć rentge-
nowskich i wyników to-
mografii komputerowej. 

Na Bloku Operacyjnym oprócz 
lekarzy operatorów i lekarzy 
anestezjologów pracują pielęgniarki 
operacyjne, pielęgniarki anestezjo-
logiczne i sanitariuszki.

– Tak trudna i wymagająca pra-
ca wymusza na osobach tu pra-
cujących posiadanie olbrzymiej 
wiedzy medycznej i wyjątkowych 
cech charakteru – podkreśla mgr 
piel. Mirosława Sławska, kierownik 
Bloku Operacyjnego. – Zespół pie-
lęgniarski podejmuje ustawicznie 
doskonalenie zawodowe, spowo-
dowane postępem w medycynie 
i stosowaniem nowych technik 
diagnostyki i leczenia operacyjne-
go. Większość pielęgniarek posia-
da tytuł specjalisty pielęgniarstwa 
operacyjnego oraz tytuł specjalisty 
anestezjologii i intensywnej terapii. 
Znaczna część ukończyła wyższe 
studia pielęgniarskie.

Jednak sama wiedza medyczna 
nie wystarczy, żeby pracować w ta-
kim miejscu. Potrzeba dużej empatii, 

a także serdecznego podejścia do 
małych Pacjentów i ich zestresowa-
nych Rodziców. 

– Strach przed nieznanym i roz-
łąka z rodzicem sprawiają, że 
dziecko przyjeżdża na salę ope-
racyjną przestraszone, często 
płaczące – przyznaje mgr piel. 
Mirosława Sławska. – Staramy 
się odwracać uwagę pacjenta od 
przykrych, ale niezbędnych dzia-
łań przygotowujących do znieczu-
lenia ogólnego. Zabawianie dziec-
ka rozmową typu: „masz braciszka 
lub siostrzyczkę, czy masz pieska 
lub kotka, jaka jest twoja ulubiona 
bajka” jest stałym elementem na 
sali operacyjnej.

Rocznie na Bloku Operacyjnym 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
wykonuje się średnio 7 tys. operacji. 
Nierzadko są to operacje nowator-
skie w skali kraju, głównie z zakresu 
chirurgii szczękowo-twarzowej i or-
topedii.

Blok Operacyjny, czyli serce szpitala
Nasze prezentacje

Po operacji dzieci są przewożone do sali wybudzeniowej, wyposażonej w specjalistyczną aparaturę 
i nadzorowanej całodobowo przez pielęgniarki.

Mgr Mirosława Sławska, 
kierownik Bloku 
Operacyjnego.
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Ponad 100 kilometrów w obie 
strony pokonuje co tydzień Ka-
tarzyna Młynarska, pielęgniarka 
oddziałowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, żeby przez kilka 
minut wykąpać się w lodowatej 
wodzie! Kąpielówki zamarzają 
morsom na ciele, ciężko zgrabia-
łymi z zimna rękami zdjąć buty 
nurkowe i się ubrać. Jednak tych, 
którzy decydują się na morsowa-
nie, wcale to nie zniechęca. – Pro-
blemy można wybiegać, albo... 
wymrozić – podkreślają.

Jest takie miejsce, gdzie można 
po pracy spotkać się w gronie ko-
leżanek i kolegów z naszego szpi-
tala. To Plaża Miejska w Olsztynie. 
Co niedzielę, dokładnie w południe 
przyjeżdżają tam zimą ci, którzy zde-
cydowali się dołączyć do pozytyw-
nie zakręconych osób ze Stowarzy-
szenia „Kąpiący się Zimą – Olsztyn”. 

Latem do jeziora nie wchodzi...
Najdłuższy staż w morsowaniu 

z całej załogi Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie ma Piotr Wichowski, in-
spektor ds. zamówień publicznych. 
Kąpie się zimą z już dziesiąty sezon! 
Ale wciąż pamięta swoje pierwsze 
wejście do lodowatej wody.

– To było 8 stycznia. Wskoczyłem 
do przerębla w morzu na dwie minu-
ty i o mało sobie stóp nie pokaleczy-
łem, bo nie ubrałem specjalnych bu-
tów – wspomina pan Piotr. – Decyzję 
o kąpieli podjąłem spontanicznie. 
Przeczytałem w gazecie ogłoszenie 
i pojechałem na spotkanie. Wcią-
gnęło mnie to. Jest adrenalina, są 
fajni ludzie i od tamtej pory ani razu 
nie miałem przeziębienia czy grypy.

Z rozbawieniem wspomina sy-
tuacje, gdy zmoczone podczas 
pluskania włosy zamarzały mu za-
raz po wyjściu z wody. Albo gdy ze 
zdrętwiałych z zimna stóp ciężko 
było zdjąć buty nurkowe, dlate-
go zaczął zakładać też skarpetki. 
Pan Piotr traktuje morsowanie jako 

jedną z form rozrywki. Podoba mu 
się, że olsztyńskie morsy organi-
zują sporo zabaw integrujących, 
np. kąpanie nocą, wyjazdy na 
zloty morsów. Aktywnie włączają 
się też w różne akcje charytatyw-
ne, np. WOŚP, oddawanie krwi, 
zbiórkę karmy dla psów. Do tego 
stopnia polubił lodowatą wodę, że 
gdy w marcu kończy się sezon, to 
brakuje mu tych kąpieli i począt-
kowo nie wie co zrobić z wolnym 
czasem. A latem do jeziora nie 
wchodzi...

Naturalnym uzupełnieniem mor-
sowania stało się dla pana Piotra 
bieganie. Bo pierwszy raz zaczął 
biegać właśnie po wyjściu z tej zim-
nej wody, żeby się rozgrzać. Dopie-
ro po jakichś dwóch kilometrach 

nogi przestawały być zdrętwiałe od 
wychłodzenia... I tak zostało, że po 
każdej cotygodniowej kąpieli biega. 
Na dobre wciągnął się w bieganie 6 
lat temu, po rzuceniu palenia. Nie 
dość że nie przytył, to jeszcze zrzu-
cił 18 kilo!

– Biegam co drugi dzień śred-
nio po 10 kilometrów – opowiada. 
– Startuję w różnych zawodach, 
trzy razy przebiegłem maraton. Ale 
nie o wyniki mi chodzi. To przede 
wszystkim dla mnie rekreacja. Lubię 
biegać w lesie, podziwiać widoki.

Miłość od pierwszego wejścia
Rehabilitant Michał Leszek dołą-

czył do olsztyńskich morsów pięć lat 
temu. A że jest zimnolubny i uwiel-
bia narty i łyżwy, pokochał też te 
kąpiele.

Coraz więcej pracowników naszego szpitala włącza się do grona morsów 

Adrenalina i endorfiny przyciągają jak magnes!

Nasze szpitalne morsy na Plaży Miejskiej w Olsztynie. Od lewej: Małgorzata Roman, 
pielegniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi, Marek Łabanowski, starszy 

inspektor ds. zaopatrzenia i transportu, Piotr Wichowski, inspektor ds. zamówień 
publicznych, rehabilitant Michał Leszek, Katarzyna Młynarska, pielęgniarka oddziałowa 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Agnieszka Linow, asystent dyrekcji.



58

– To była miłość od pierwszego 
wejścia! – zapewnia pan Michał. – 
Po takiej kąpieli mam genialne sa-
mopoczucie, wielki zastrzyk pozy-
tywnej energii. Dodatkowo z czasem 
przestałem się przeziębiać, zniknęły 
problemy ze stawami i z kręgosłu-
pem. Mam też lepszą wydolność 
organizmu podczas zimowych ćwi-
czeń na świeżym powietrzu. Raz tyl-
ko pokaleczyłem sobie nogę o krę, 
ale taka błahostka nie zniechęciła 
mnie do kąpieli.

Małgorzata Roman, pielęgniarka 
oddziałowa Oddziału Chirurgii Gło-
wy i Szyi od początku wiedziała, że 
morsowanie jej się spodoba. 

– Zawsze jest mi gorąco, dlatego 
zanurzanie się w chłodnej wodzie 
daje mi dużo radości i duży zastrzyk 
energii – podkreśla pani Małgorza-
ta. – Fajnie, że można przekraczać 
własne możliwości. Chociaż nie jest 
to takie ekstremalne jakby się mogło 
wydawać dla osób stojących w kurt-
kach na brzegu. Zaczęłam trzy lata 
temu i odtąd sezon na kąpiele trwa 
dla mnie cały rok. Dzięki zimnej 
wodzie skóra staje się jędrniejsza, 
zmniejsza się cellulit. No i samo to-
warzystwo jest fajne. Mamy wspól-
ne tematy, ciekawe wyjazdy. Robimy 
coś oryginalnego.

Morsowanie doskonale wpisało 
się w zdrowy styl życia pani Małgo-
rzaty, która nie tylko pływa, ale też 
ćwiczy aqua aerobic i biega. Podkre-
śla, że uprawianie sportu zapewnia 
jej odprężenie i wspaniałe samopo-
czucie. – Gdy mam jakiś problem, 
idę go wybiegać – przyznaje. – Zwy-
kle biegam raz lub dwa razy w tygo-
dniu ok. 5 kilometrów. Biegnę przez 
las razem z psem, potem wskakuję 
do wody, popływam i biegnę z po-
wrotem. Nie lubię bieżni. Ważna jest 
dla mnie przyroda, zapachy, dźwięki.

Igły na całym ciele
Także trzy lata temu przygodę 

z zimowymi kąpielami rozpoczął 
Marek Łabanowski, starszy inspek-
tor ds. zaopatrzenia i transportu. 
Przyznaje, że namówił go kolega, 
a że lubi wodę i dwa razy w tygo-
dniu chodzi na basen, postanowił 
spróbować. Najciekawsza jego ką-
piel to ta, gdy na dworze było minus 
20 stopni Celsjusza.

– Zanim dobiegłem do szatni, ką-
pielówki zdążyły zamarznąć – wspo-
mina ze śmiechem. – A ręce miałem 
tak sztywne od zimna, że nie dałem 
rady ich rozprostować na kierowni-
cy i tak prowadziłem auto – pokazu-
je wyprostowane dłonie. 

W tym sezonie swoją przygodę 
z morsowaniem rozpoczęło aż pięć 
pań: Katarzyna Młynarska, pielę-
gniarka oddziałowa Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, Agniesz-
ka Linow, asystent dyrekcji, doktor 
Urszula Och, okulistka, Anna Szalc, 
zastępca kierowni-
ka Sekcji Statysty-
ki i Irena Tkaczuk, 
starszy archiwista. 
Wszystkie także 
dodatkowo biegają 
albo ćwiczą. Jakie 
wrażenia z zimo-
wych kąpieli?

– Igły na całym 
ciele, ale potem 
jestem przez cały 
dzień pozytywnie 
naładowana – za-
pewnia Agnieszka 
Linow. – Recepta 
na dobre samopo-
czucie to porządna 
rozgrzewka przed 
i po. Przed ćwiczę 
przez 15 minut. Po-
tem cztery minuty 
w wodzie, biega-
nie i znów cztery minuty. A po ką-
pieli rozgrzewam się ciepłą herbatą 
lub gorącą czekoladą. Od trzech lat 
biegam dwa razy w tygodniu po 10 
kilometrów. Morsowanie to dla mnie 
kolejna dawka adrenaliny i endorfin.

– Jeszcze nie zdążę z wody wyjść, 
a już wiem, ze następnym razem 
znowu wejdę! – przyznaje Katarzy-
na Młynarska, która na niedzielne 
spotkania dojeżdża aż ze Szczytna, 
a to ponad 50 kilometrów w jedną 
stronę. – Właściwie nie mam czasu 
wolnego, ale morsowanie weszło 
już w mój grafik. A co jest zaplano-
wane, musi być zrealizowane! Lubię 
aktywny wypoczynek, od trzech lat 
regularnie biegam. 

Doktor Urszulę Och zachęcił do 
morsowania jej 14-letni syn Michał, 
który jako pierwszy wskoczył do 
zimnej wody jeszcze we wrześniu. 

Następnym razem ona także spró-
bowała.

– Zaczęłam kąpiele od września, 
potem woda jest coraz zimniejsza, 
ale nadal przyjemna. Gdy wchodzę 
do jeziora, mam wrażenie, że skóra 
staje się znieczulona, nie czuje się 
zimna – opowiada. – Jest to fajna 
zabawa i sprawdzenie siebie. Dzię-
ki morsowaniu zaczęłam też biegać. 
Zauważyłam, że podczas rozgrzew-
ki szybko dostaję zadyszki. Powie-
działam sobie, że tak nie może być 
i zaczęłam trenować bieganie.

Sztorm nie popsuł humoru
Gdy olsztyńskie morsy są już roz-

grzane po kąpieli, do wody wska-
kuje Anna Szalc, która jako jedyna 
z ekipy naszego szpitala, dołączy-
ła do grupy Morsy Dywity i kąpie 
się z nimi w jeziorze w Dywitach 
o godz. 13.

– Mam tam bliżej z domu, a poza 
tym wolę bardziej kameralne towa-
rzystwo, dlatego wybrałam Dywity, 
a nie Olsztyn, gdzie od kilku lat ką-
pie się mój mąż – przyznaje. – Bar-
dzo się bałam pierwszego wejścia 
do wody, ale przełamałam się i po-
lubiłam to. Te kąpiele stały się już 
naturalną częścią mojej niedzieli. 
Dodatkowo od kilku lat regularnie 
biegam.

Irena Tkaczuk, starszy archiwi-
sta z Sekcji Statystyki wskakuje do 
wody najszybciej, bo już o godz. 11. 

Anna Szalc, zastępca kierownika Sekcji Statystyki dołączyła 
do grupy Morsy Dywity.
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Dołączyła do grupy „Morsujący Ro-
werzyści”, kąpiącej się w niedzielę 
w jeziorze Skanda. Sąsiad zachęcał 
ją do tego przez trzy lata. A że lubi 
aktywność fizyczną i chętnie próbu-
je nowych rzeczy (chodzi na zumbę, 
jogę i body art, jeździ rowerem – od 2 
lat pokonuje latem ok. tysiąc kilome-
trów szlakiem Green Velo), w końcu 
się zdecydowała. Poczytała sobie 
na ten temat, przemyślała wszyst-
ko, zrobiła badania kardiologiczne 
i po takim przygotowaniu odważnie 
wskoczyła do lodowatej wody!

– Tak dużo mówi się o zdrowiu, 
a ja mam problemy z kręgosłupem, 
dlatego liczę na to że morsowanie 
mi pomoże – mówi. – Już po kilku 
kąpielach widzę pierwsze efekty. 
Rzadziej noszę rękawiczki, jestem 
odporniejsza na przeziębienia. 
W czasie pierwszej kąpieli byłam tak 
podekscytowana, że wcale nie czu-
łam zimna! Dopiero podczas ubie-

rania się przeszkadzało mi że nie 
czułam własnego ciała. Ale to tylko 
chwila, potem krążenie powraca. 

Magnesem, który przyciąga ją co 
tydzień do tej zimnej wody jest też 
fantastyczna atmosfera. Pozytywnie 
nastawieni ludzie, uśmiechnięci, 
pełni zapału. Na przykład w pierw-
szą niedzielę stycznia zamiast wy-
kąpać się w Skandzie, pojechali do 
Stegny. Sztorm nie przeszkodził im, 
by się zanurzyć, nie popsuł humo-
rów. Wskoczyli w wielkie fale w ko-
lorowych przebraniach i perukach. 

– Koleżanka się potknęła i cała 
zamoczyła, łącznie z głową! Ale 
szybko się wytarła i nic jej ta kąpiel 
nie zaszkodziła – dodaje pani Irena. 
– Polecam morsowanie wszystkim 
i w każdym wieku! 

Irena Tkaczuk, starszy archiwista z Sekcji 
Statystyki kąpie się w jez. Skanda 

z „Morsującymi Rowerzystami”.

Kolorowe, mięciutkie i przytul-
ne. A jest ich aż 100! Piżamki tra-
fiły do naszych Pacjentów dzięki 
akcji charytatywnej, zorganizowa-
nej przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Iławie.

Te wspaniałe prezenty przywiozły 
23 października ub. r. do naszego 
szpitala Przedstawicielki iławskiego 
TPD: Pani Daniela Orzechowska 
i Pani Dorota Marciniak (na zdjęciu 
z mgr Ewą Romankiewicz, zastępcą 
dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpita-
la Dziecięcego w Olsztynie). 

Akcję zainicjowała Pani Katarzyna 
Szczypska z Salonu Fryzur Naomi 
w Iławie, a zaangażowało się w nią 
mnóstwo osób i firm, m. in. Art Studio 
Beata Amboziak i Bassgrafika. Wszyst-
kim, którzy włączyli się w tę wspaniałą 
akcję, serdecznie dziękujemy!

Dzieciom będzie z pewnością 
przyjemnie przebywać w naszym 
Szpitalu mając świadomość, że 
życzliwi ludzie o nich pamietają.

Sto kolorowych piżamek dla Pacjentów!
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Pani Danuta Majcher, emeryt-
ka z Bukowna doskonale wie, co 
znaczy choroba i związane z nią 
cierpienie. By rozweselić dzieci 
chore na nowotwory, odciągnąć 
je od myśli o bólu i dać nadzieję 
na pokonanie choroby, napisała 
książkę z bajkami pt. „Magiczne 
życzenia”. A potem przesłała jej 
egzemplarze do szpitali dziecię-
cych na oddziały onkologiczne. 

– Sama choruję od piątego roku 
życia, mam za sobą różne opera-
cje, urazy. Doświadczyłam również 
dwutygodniowej walki o życie cór-
ki – opowiada pani Danuta Maj-
cher, autorka książki pt. „Magiczne 
życzenia”. – Ostatnio 
też mam problemy ze 
zdrowiem i to właśnie 
ta twórczość trzyma 
mnie przy życiu. Prze-
konałam się, że w życiu 
trzeba obrać sobie jakiś 
cel. Tym celem jest dla 
mnie teraz pisanie dla 
dzieci i pomaganie im 
w ten sposób przejść 
przez trudny czas po-
bytu w szpitalu. 

Dlatego to właśnie 
do szpitali dziecięcych 
autorka wysłała swoje 
książki. Kilka egzempla-
rzy otrzymała również 

nasza placówka. W książce są peł-
ne ciepła i optymizmu opowiadania 
napisane przez panią Danutę, a ilu-
stracje do nich namalowały dzieci. 
Pieniądze na wydanie bajek udało 
się zebrać dzięki sponsorom. Na 
123 stronach znalazło się 15 bajek 
wraz z ilustracjami. Wszystkie utwo-
ry mają wspólną cechę: ich bohate-
rowie, czyli dzieci, zwierzęta, wróżki, 
elfy i magiczne stwory przekazują 
optymizm i kończą się happy en-
dem. Książka została wydana w 300 
egzemplarzach.

Przez wiele lat pani Danuta nie 
miała nic wspólnego z pisaniem. 
Swój talent odkryła dopiero na eme-
ryturze. Skąd czerpie inspirację do 
pisania bajek?

– Tematy same do mnie przycho-
dzą – przyznaje autorka. – Na po-
czątek napisałam dwa tomiki wier-
szy dla dorosłych. Potem zaczęłam 
pisać bajki. Już powstaje druga 
książka! Tym razem będzie jeszcze 
więcej bajek napisanych nie tylko 
przeze mnie, ale także przez dzieci. 
Pojawią się też konkursy dla pacjen-
tów. Wszystko po to, by odciągnąć 
ich uwagę od bólu.

Pani Danuta zamierza także nawią-
zać kontakt ze szkołami, by uwraż-
liwić uczniów na problemy ich cho-
rych rówieśników i uświadomić im, że 

można być zdrowym 
i pełnym sił, a w jed-
nym momencie usły-
szeć diagnozę „bia-
łaczka” i rozpocząć 
walkę o życie. 

– Chciałabym, 
żeby dzieci w szpita-
lach otrzymywały np. 
kartki z pozdrowie-
niami od zdrowych 
kolegów i koleżanek, 
by wiedziały że nie 
są same i inni o nich 
myślą – podkreśla 
Pomysłodawczyni. 

„Magiczne życzenia” dla dzieci 
chorych onkologicznie

Pani Danuta Majcher podczas prezentacji 
swojej twórczości.

Okładka książki 
„Magiczne życzenia”.
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