
Hospicjum białostockie to hospicjum z dużą, bo aż 30-letnią, tradycją. Prowadzone jest od 2009 roku. Mieści się przy 
ul. Konstantego Ciołkowskiego 88J i stanowi organizację non-profit. Oferuje pierwszą w północno-wschodniej Polsce 
pomoc rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Początkowo placówka otrzymywała wsparcie od Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Dzięki pomocy ośrodka  
z Warszawy „Pomóż Im” miało czas na pokonanie wyzwań organizacyjnych, zbudowanie zaufania oraz na uzyskanie 
statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). 

Wszystko zaczęło się jednak już w roku 1991! Powstało wtedy funkcjonujące do dziś Stowarzyszenie na rzecz Dzieci  
z Chorobami Nowotworowymi. Zostało założone przez rodziców, którzy walczyli o zdrowie i życie swoich dzieci chorych 
na nowotwory. Sama Fundacja została natomiast powołana do życia w roku 2007. W zasadzie stanowiła ona dalszy, 
przekształcony rozwój Stowarzyszenia. Natomiast już dwa lata później, przy wsparciu WHD, powstało  
w ramach jej działalności Białostockie Domowe Hospicjum dla Dzieci. To ono zajęło się dziećmi nieuleczalnie chorymi  
z całego północno-wschodniego regionu Polski. Dzięki niemu od tego czasu zostało objęte opieką prawie 200 dzieci  
z tego obszaru, a zespół medyczny odbył ponad 36 tys. wizyt w domach. W tym samym, 2009 roku, Fundacja przystąpiła 
również do programu Pola Nadziei (jest to polska kampania promująca opiekę paliatywną). W 2016 z kolei zostało 
uruchomione Familijne Centrum Medyczne specjalizujące się w rehabilitacji dzieci i dorosłych, obecnie zapewniające 
opiekę lekarzy z 11 różnych specjalizacji. Ośrodek perinatalny powstał natomiast rok wcześniej, w 2015 r. Jego 
zadaniem jest oczywiście otoczenie opieką i troską rodziców, którzy dowiedzieli się o wadzie letalnej swojego dziecka. 
Zapewniona jest pomoc psychologiczna, duchowa i medyczna od momentu diagnozy aż po odejście dziecka i żałobę po 
śmierci. Wsparcie i towarzyszenie rodzinie trwa przez cały okres życia małego pacjenta i jeszcze po jego odejściu.

W ramach opieki perinatalnej, która głównie nas tu zajmuje, prowadzony jest punkt konsultacyjny. Mogą się do niego 
zgłaszać kobiety, u których rozpoznano letalną wadę płodu. Punkt konsultacyjny oferuje pomoc zarówno psychologiczną, 
jak i medyczną: potrzebne konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, monitorowanie USG, opiekę psychologiczną  
i duchową. Pomoc jest całkowicie bezpłatna. Całość działalności Fundacji jest bowiem częściowo finansowana dzięki 
umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dzięki wsparciu darczyńców i sponsorów. Do tego dochodzą środki 
własne. A ciężka, całoroczna praca wymaga dużych nakładów finansowych.

Dotąd nie było w białostockiem i okolicach tego typu placówki. Kobiety z zagrożoną ciążą kierowały się albo do 
hospicjum warszawskiego, albo do lubelskiego. Jednakże, w 2015 roku do „Pomóż Im” zgłosiły się trzy kobiety z dziećmi 
obciążonymi śmiertelnymi wadami genetycznymi. To były dwie dziewczynki z zespołem Patau oraz jedna z zespołem 
Edwardsa. Pierwsze dwie, Amelka i Maja, żyły 3-4 miesięcy po urodzeniu; trzecia, Wiktoria, zmarła w trakcie porodu.  
To właśnie pomocą dla matek tych dziewczynek zainaugurowana została działalność ośrodka perinatalnego.

Hospicjum perinatalne Fundacji „Pomóż Im” współpracuje z Hospicjum domowym. Nie stanowi ono jednego miejsca,  
w którym znajdują się nieuleczalnie chore dzieci (z chorobami genetycznymi, neurologicznymi, metabolicznymi).  
Mali pacjenci pozostają w domach rodzinnych, gdzie otoczone są miłością najbliższych, bo tam mogą czuć się pewnie 
i bezpiecznie. A trafiają do swoich rodzin po wypisaniu dziecka ze szpitala. Zasięgiem pomocy hospicjum domowego 
objęte jest całe województwo podlaskie (promień ok. 100 km). Zapewniona jest profesjonalna opieka medyczna: 
niezbędna aparatura, sprzęt rehabilitacyjny, leki, pomoc psychologiczna, socjalna i duchowa.

Fundacja „Pomóż Im” nie ogranicza się jedynie do „suchej” profesjonalnej pomocy. Bierze udział również w różnych 
akcjach promocyjnych i charytatywnych w ramach autopromocji. Organizowała również turnusy rehabilitacyjno-
wypoczynkowe dla swoich podopiecznych. Przyłącza się ponadto do takich akcji jak Miesiąc Dobroczynności, Bajkowe 
Pokoje, Pola Nadziei czy Nadzieja Zamiast Kwiatów. Na początku listopada 2015 roku, czyli w momencie otwarcia 
oddziału perinatalnego, został zorganizowany koncert De Mono w Operze i Filharmonii Podlaskiej w ramach pierwszego 
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Miesiąca Dobroczynności w Białymstoku. Miesiąc ten – przypadło na listopad – został zainaugurowany właśnie przez 
samo hospicjum. Jest to specjalna akcja Fundacji, dzięki której można wesprzeć jej działalność.  
Po wspomnianym koncercie w ramach dalszego wsparcia odbyła się licytacja obrazów przekazanych przez artystów za 
pośrednictwem fundacji ArtHanza. Dodatkowo, w 30 punktach w Białymstoku ustawiono fundacyjne puszki: w lokalach 
gastronomicznych, sklepach czy salonach usługowych. Datki na hospicjum można było wrzucać przez cały miesiąc. 
Miesiąc Dobroczynności został zakończony specjalnym andrzejkowym balem charytatywnym.

Obecnie pod opieką Fundacji znajduje się stale ok. 30 pacjentów z regionu. Te nieuleczalnie chore dzieci dzięki 
specjalistycznej pomocy nie muszą przebywać w szpitalach, do których byłyby normalnie przypisane. Podopieczni 
Fundacji to również dzieci Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. „Pomóż Im” 
stara się im stworzyć na oddziale jak najlepsze warunki do bytowania – całodobowo. Tworzy także zajęcia dodatkowe 
i inne atrakcje, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Celami Fundacji jest tworzenie właśnie takich 
optymalnych warunków: zapewnienia wszechstronnego leczenia i rehabilitacji dla dzieci cierpiących na nowotwory  
oraz na inne choroby przewlekłe. Świadczenie opieki paliatywnej ma pozostać nieodpłatne. Ma także obejmować  
rozwój kulturalny chorych dzieci i ich rodzin oraz ich integrację społeczną.

Działalność „Pomóż Im” wspierały różne znane postaci polskiej kultury, m.in. Edward Linde-Lubaszenko i jego syn,  
Olaf Lubaszenko, Jerzy Maksymiuk, Tomasz Bagiński, Anna Romantowska, Monika Dryl czy Tomasz Karolak.

Zachęcamy również Państwa, Czytelników, do wsparcia Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.  
Można to zrobić przez przekazanie 1% podatku, wpłacenie darowizny lub dokonanie przelewu na poniższe konta:

PLN: 44 1160 2202 0000 0000 9776 5536

EUR: PL 89 1020 1332 0000 1802 1083 2907

GBP: PL 94 1020 1332 0000 1602 1083 2915

Więcej znajdą Państwo na stronie: https://pomozim.org.pl/chce-pomoc/

Kobietom z województwa podlaskiego i z całej północno-wschodniej Polski, które potrzebują pomocy w związku  
z pojawieniem się zagrożenia ciąży, proponujemy konkretne wsparcie. Z prośbą o nie prosimy kierować się  
do Białostockiego Hospicjum dla Dzieci „Pomóż Im” za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:

  https://pomozim.org.pl/kontakt/

 85 66 22 003

 +48 603 511 520 (psycholog)

 + 48 603 493 482 (psycholog)

 biuro@pomozim.org.pl

 psycholog@pomozim.org.pl

 urszuladziekonska@pomozim.org.pl


