
Śląskie Hospicjum Perinatalne to jedno z kilku hospicjów oferujących pomoc kobietom w ciąży z wadą letalną na 
terenie całego Śląska. Funkcjonuje w Katowicach jako stowarzyszenie. Jego siedziba znajduje się przy szpitalu zakonu 
Bonifratrów pod wezwaniem Aniołów Stróżów (przy ul. Leopolda Markiefki 87). Samo stowarzyszenie mieści się 
natomiast przy ul. Sołtysa 59A. Zostało zarejestrowane w 2013 r. Hospicjum perinatalne w ramach współpracy  
ze szpitalem działa od 1 lipca 2019 r. Opieka perinatalna jest oczywiście częściowo finansowana przez Narodowy  
Fundusz Zdrowia.

Szpital Bonifratrów to jeden z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe znajdują się w Łodzi, 
Krakowie i w Piaskach-Marysinie. Poza tym zakon prowadzi Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, a także 
hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie w Bonifratrzy dysponują kilkudziesięcioma 
placówkami medycznymi. W Katowicach ich ośrodek udziela świadczeń m.in. o charakterze perinatalnym. Pomaga 
kobietom, u których zdiagnozowano wadę letalną dziecka w trakcie ciąży. Zapewnia w tym celu wyspecjalizowaną opiekę 
oraz odpowiednie warunki podczas porodu – tak, aby zapewnić jak największe poczucie bezpieczeństwa oraz możliwego 
komfortu. Bezpłatne konsultacje są oferowane przez specjalistów w następujących dziedzinach: neonatologii, nefrologii, 
neurologii, neurochirurgii, kardiologii, chirurgii dziecięcej oraz genetyce. Prezesem hospicjum jest dr n. med. Magdalena 
Wąsek-Buko, neonatolog, lekarz pediatra i koordynatorka opieki i jedna z inicjatorek przedsięwzięcia.

Wielu rodziców dostaje po wykonaniu badań prenatalnych skierowanie do szpitala na „zabieg” (w domyśle: terminację 
ciąży). Nikt w zasadzie z rodzicami nie rozmawia na ten temat. Wydaje się, że to jedyna słuszna droga, ponieważ tak 
działa system opieki zdrowotnej i to on po części staje się winowajcą. Ale nie chodzi teraz o obwinianie struktury  
(która jest, jaka jest), tylko o wypełnienie pewnej luki. Rodziców na terenie Śląska, którzy nie chcieli dokonać aborcji,  
do niedawna kierowało się do psychologa w Warszawie. I tyle. Dziś można się zgłosić do ŚHD. Nie chodzi o zapobieganie 
aborcji, lecz o pomoc rodzicom w podjęciu decyzji zgodnej z ich sumieniem. Żeby dać alternatywę tym, którzy chcą 
donieść swoje dziecko aż do jego naturalnego odejścia.

Możliwość zobaczenia i pożegnania pociech z nieuleczalną chorobą wbrew pozorom pozwala przynieść ulgę.  
Pozostawia również możliwość realnego wspomnienia ich dziecka. A w momencie, gdy trzeba podjąć najistotniejszą 
decyzję (czy dokonać terminacji, czy nie), nikt nie wspomina o syndromie poaborcyjnym. Naprawdę warto dać rodzicom 
szansę zastanowić się, czy nie lepiej poczekać, przemyśleć, dać szansę. Odejście chorego dziecka przy uwzględnieniu 
miłości wobec niego, opieki i troski naprawdę może być pięknym i wzruszającym przeżyciem. Cały ogrom cierpienia 
i traumy przynajmniej w jakiejś części zostaje zrekompensowany. Nikt nie chce podejmować decyzji za rodziców. Ale 
hospicjum, oferując wsparcie i pomoc, może przyczynić się pośrednio do jej zmiany, która przecież zależy od kontekstu,  
w której się ją podejmuje. Do tego dochodzi pomijany fakt, że często diagnoza prenatalna nie jest odpowiednio rzetelna, 
a jej wynik zostaje przekazywany w zasadzie bez większych wyjaśnień.

Oczywiście ŚHD nie proponuje żadnych działań noszących znamiona uporczywej terapii, czyli np. wentylacji 
mechanicznej, przetaczania krwi czy stosowania leków podtrzymujących krążenie. Dziecko jest jedynie karmione,  
a dolegliwości bólowe są łagodzone. Nie umiera za to odłożone na bok i przykryte kawałkiem papieru – jak to ma  
często miejsce w trakcie aborcji.

Narodziny – jeśli taka jest wola rodziców – mogą odbyć się na oddziale położniczym bonifraterskiego szpitala.  
Jego pracownicy odbyli szkolenia oraz spotkania z psychologami, aby jak najlepiej asystować przy porodzie takiego 
dziecka, wiedzieć, jak się nim „zająć”; nie zachowywać się wobec niego i rodziców nieczule czy oschle – choć to zazwyczaj 
bywa efektem nie aemocjonalności personelu, lecz braku umiejętności odpowiedniego zachowania się, wynikającego  
z lęku i właśnie z braków w wyszkoleniu.

Śląskie Hospicjum Perinatalne prowadzi akcję informacyjną. Są rozprowadzane plakaty i ulotki.  
Działalność stowarzyszenia przedstawiana jest np. ginekologom. ŚHD zapewnia i podtrzymuje również kontakt  
z przedstawicielami poradni genetycznych wykonujących badania prenatalne. Być może takie formy obietnicy pomocy  
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w postaci ulotki będą docierały do rodziców, którzy dowiedzieli się o niepomyślnej diagnozie.

Śląskie Hospicjum Perinatalne mogą Państwo wesprzeć, dokonując przelewu na podany numer konta bankowego:

36 2030 0045 1110 0000 0270 9540

Kobietom z województwa śląskiego, które potrzebują pomocy w związku z pojawieniem się zagrożenia ciąży, 
proponujemy konkretne wsparcie. Z prośbą o nie prosimy kierować się do Śląskiego Hospicjum Perinatalnego  
za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:

  http://www.hope.katowice.pl/#konsult

 https://www.facebook.com/ProjektSlaskieHoPe

 info@hope.katowice.pl

Na konsultacje można umówić się po telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu: 

 +48 691 486 747


