
Z panią prezes hospicjum Pomorze Dzieciom, Ewą Liegman, miałem okazję porozmawiać nie tylko o samej placówce, 
lecz i szerzej, o hospicjum jako idei w ogóle. Siedziba pomorskiego ośrodka mieści się oczywiście w Gdańsku, choć jego 
działalność obejmuje całe województwo – nie tylko Trójmiasto. Główną formą wsparcia jest tzw. hospicjum domowe, 
które dociera do nieuleczalnie chorych dzieci w linii prostej nawet 100 km – w ramach wizyt interwencyjnych  
i planowych.

– Ważne jest, by odczarować słowo »hospicjum«, rzeczywiście pokazać, jak ono wygląda. Istnieją bardzo negatywne 
konotacje związane z tym terminem. Ludziom zazwyczaj kojarzy się, że to umieralnia, że nikt nie będzie się tam  
chorym dzieckiem opiekował – opowiada pani Ewa. I faktycznie, zazwyczaj kojarzymy hospicja z tymi dla dorosłych,  
w których opieka wygląda nieco inaczej, zwykle stacjonarnie. Idea hospicjum domowego jest natomiast coraz bardziej 
rozpowszechniana w ramach pediatrycznej opieki paliatywnej i skupia się wokół naturalnego środowiska pacjentów, 
poza szpitalem, poza obcą placówką. W skrócie: polega na całodobowej opiece w domu rodzinnym. Często po 
wieloletnich hospitalizacjach, gdy już wiadomo, że leczenie przyczynowe się skończyło, następuje czas przygotowania 
na proces odchodzenia – hospicjum stara się wtenczas, żeby rodzina mogła być ze sobą razem, włącznie z pomocowym 
personelem. Bo dla dzieci najważniejszym lekarstwem jest atmosfera domu.

Personel oczywiście zapewnia całodobową, bezpłatną opiekę. Dostarcza sprzęt medyczny (w zasadzie wypożycza). 
Opieka medyczna, psychologiczna czy duchowa, a także socjalna skupia się nie tylko wokół pacjenta; otacza opieką  
całą rodzinę. Zespół hospicjum towarzyszy w sposób holistyczny. Robi to także po odejściu dziecka, jest wsparciem  
w procesie żałoby – które to wsparcie u nas funkcjonuje w ramach projektu pod nazwą „Holistyczne Centrum Wsparcia 
po Stracie eMOCja”. Co warto zaznaczyć, wsparcie nie dotyczy jedynie doniesionych ciąż do końca, bo i par, które 
przeprowadziły terminację swojej ciąży.

Przed zapadnięciem wyroku Trybunału Konstytucyjnego było wiadome, że pary mogły wybrać dwie ścieżki: albo 
przerwanie ciąży, albo kontynuowanie jej pod opieką hospicjum perinatalnego. W Hospicjum Pomorze Dzieciom zawsze 
odbywa się bezpłatna konsultacja z lekarzem, pielęgniarką, która koordynuje współpracę ze szpitalem, w którym ma być 
planowany poród, oraz z psychologiem. Na trudne rodzicielstwo przygotowywana jest nie tylko mama, ale i tata.  
O tym się mało mówi, ale ciąża to również kwestia mężczyzn. My, kobiety, próbujemy to często zakrzyczeć, ale 
tak naprawdę odpowiedzialne i dojrzałe rodzicielstwo jest bardzo istotne po obu stronach. To są wielkie dramaty, 
niejednoznaczne, których nie da się załatwić na ulicy w postaci wulgarnych haseł. No ale to w ogóle nie o tym.

Hospicjum perinatalne Tulipani w zasadzie przygotowuje ludzi na różne scenariusze, na każdym etapie ciąży – 
niezależnie od tego, co się wydarzy, jest blisko. Nie pozostawia rodziców samym sobie, ponieważ każdy z nas w obliczu 
tak trudnej sytuacji boi się życia z niepełnosprawnym dzieckiem: jego ewentualnej śmierci, cierpienia, choroby.  
Jest to w pełni zrozumiałe. Już sam poród jest dla kobiet bardzo bolesny i zawsze jednak to przytulenie zdrowego 
dziecka rekompensuje cały ból. Tu wygląda to inaczej, stąd tak potrzebne jest wsparcie psychologiczno-duchowe; 
również wtedy, gdy trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące życia po śmierci, przeżycia żałoby i wielu innych kwestii.

Ogólnie personel zawsze przygotowuje rodziców na różne, możliwe scenariusze: martwe urodzenie, kilka godzin życia, 
dni albo życie z niepełnosprawnym dzieckiem. Nadawane jest dziecku imię, tożsamość od samego początku i w ramach 
zasady chwytania każdej chwili z nowo narodzonym maleństwem. Przygotowujemy się na przyjęcie dziecka, czyli do 
szalenie trudnego rodzicielstwa. By być mamą, tatą tego konkretnego dziecka, choćby przez 15 min. Oczywiście zdarza 
się, że dziecko nie umiera, przeżywa – wtedy droga towarzyszenia jest o wiele dłuższa i obejmuje 24-godzinną opiekę. 
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Hospicjum zapewnia danych rodziców, że jeśli ich dziecko przeżyje i będzie się kwalifikowało pod hospicyjną opiekę, 
to nie będzie przedłużał się pobyt w szpitalu, tylko mały pacjent z całą rodziną zostanie wzięty pod skrzydła personelu 
Pomorza Dzieciom. I ta opieka będzie sprawowana do ostatniej chwili oraz później, w żałobie.

Wspomniane ponad 100 km, które trzeba przebyć, by pomóc niektórym pacjentom, bywa faktycznie trudnym zadaniem 
do zrealizowania, ponieważ NFZ pokrywa tylko 40% miesięcznych kosztów fundacji. Reszta to tułaczka: nieustanne 
prośby, darowizny, zbiórki. A kadra hospicyjna musi być na miejscu, musi w razie interwencji móc natychmiast 
zareagować. Dostępność tak wykwalifikowanych ludzi niesie ze sobą adekwatne koszty. A NFZ nie rozróżnia pacjenta, 
który mieszka ulicę dalej od siedziby hospicjum, od tego, który znajduje się od ośrodka kilkadziesiąt kilometrów dalej. 
Normalnie, na oddziale stacjonarnym, pacjenci nie byliby rozproszeni w tak dużym promieniu odległościowym.

Opieka hospicyjna wymaga od personelu ogromnego wyczucia wobec każdej, jednostkowej sytuacji. Skonfrontowanie 
się z tematem śmierci, a przy tym zachowanie wrażliwości i umiejętności pozostania z rodzicami w wielkim bólu, 
wspólnego odnalezienia się z nimi w tych jakże trudnych emocjach; a jednocześnie zachowania zimnej krwi, mając na 
uwadze, że to nie są wizyty takie jak w przychodni. Do tego dochodzi fakt, że zwyczajnie mało ludzi chce pracować  
w takim miejscu jak hospicjum. Jest dużo barier mentalnych i społecznych w tej kwestii, ponadto istnieje bardzo duże 
ryzyko wypalenia zawodowego, do tego wspomniane niedofinansowania. A zarazem jest też pewność, że idea hospicyjna 
ma nieprawdopodobny sens i znaczenie. 

Bo co tak naprawdę jest sukcesem naszej pracy? Wiemy, że dziecko umrze. To jest fakt, przed którym świat ucieka i 
próbuje krzyczeć, że nie da się w tej sytuacji nic więcej zrobić. Odwracamy głowę, najchętniej uciekamy i udajemy, że 
nie ma tematu. Stąd duże prawdopodobieństwo, że przy ostatecznej diagnozie, która w pewnym momencie dopadnie 
każdego z nas, zostaniemy zupełnie sami – przy założeniu, że mentalność społeczna się nie zmieni i że dalej będziemy 
wypierać w XXI w. śmierć coraz bardziej. Poziom osamotnienia bywa ogromny. O tym mówią ludzie w naszym Centrum 
Wsparcia po Stracie: że poziom wyizolowania, niezrozumienia dotyka ich ogromnie. A to wszystko nie jest przecież tak 
proste jak na protestach. Jestem w ciąży, widzę, że ludzie protestują na ten temat, dowiaduję się, że moje dziecko będzie 
chore, mam różne relacje z mężem (bo nie zawsze jest kolorowo). Splatają się na to różne wątki historii naszego życia,  
w które wchodzi ciąża i choroba. Przy wszystkich trudnych doświadczeniach z przeszłości, zranieniach potrzeba bardzo 
dużo uważności ze strony zespołu hospicjum, żeby nie poranić siebie nawzajem jeszcze bardziej i ostatecznie dowieść 
pacjentów do bezpiecznego portu; próbować być towarzyszem konkretnej historii danych ludzi, nie stygmatyzować ich, 
nie próbować im wkładać do głowy określonych ideologii, w które możemy wierzyć. A znamy to prawo fizyki,  
że im większy nacisk, tym większy opór się rodzi.

To jest w ogóle ciekawe, że te wulgarne protesty bardzo uprościły wizję tego, z czym my spotykamy się na co dzień.  
Jako hospicjum mamy pod opieką kobiety, które są w ciąży i przygotowują się do rodzicielstwa (wraz z partnerami),  
a także pary, które są po terminacjach. Widzimy, że ten dialog społeczny – a raczej jego brak – poranił zarówno jedną, jak 
i drugą stronę. Krzywdził mocno. Zastanawiam się czasem, dla kogo on tak naprawdę był. Bo byłam, powiem szczerze, 
zdruzgotana. Zawsze zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić dla konkretnego człowieka, w jego sytuacji? Zależy 
nam więc na tym, żeby propagować ideę hospicyjną – tak jak właśnie państwa fundacja, która uważam, jest genialna. Bo 
np. nasze hospicjum w ogóle nie wydaje pieniędzy na marketing, nie mamy pieniędzy na reklamy. A przekaz, który idzie 
w świat, musi być bardzo wysokiej jakości, żeby wzruszyć, nie przerazić. Rzetelnie przedstawiać trudną rzeczywistość. 
Zapraszać do rozmowy, a nie polaryzować społeczeństwo. Potrzeba bardzo mocnej świadomości w budowaniu dialogu. 
Chcemy, żeby przemiana w myśleniu zachodziła na poziomie całego społeczeństwa. Potrzebujemy więc wielu miejsc, 
które zaczną poruszać ten temat w sposób zaopiekowany, a nie wulgarny.

Mamy dużo spotkań edukacyjnych: dla młodzieży, więźniów, dla studentów (również medycyny czy psychologii). To na 
takich wydarzeniach wychodzi dopiero, że w powszechnej świadomości ludzie niewiele wiedzą o opiece hospicyjnej. 



Dlatego też m.in. z tego lęku przed śmiercią, chorym dzieckiem, braku wiedzy na logikę lepszym rozwiązaniem jest 
przerwanie ciąży. A potem okazuje się, że kobiety i tak muszą się spotkać ze śmiercią dziecka – bo przecież proces 
terminacji przebiega jak poród. Kobiety często widzą ciało dziecka, nie zawsze śmierć następuje natychmiast w czasie 
porodu. Jest to jeden z bardziej delikatnych, wielowymiarowych tematów, który wymaga spotkań z interdyscyplinarnym 
zespołem, tym bardziej ubolewam, że w przestrzeni publicznej rozmawiamy o tym w tak wulgarny sposób. Zawsze 
staramy się odpowiadać na potrzeby ludzi i nie zostawić nikogo w tak trudnym doświadczeniu straty dziecka. Każda 
historia jest inna, a bagaż decyzji bardzo trudny. Część kobiet słyszała od lekarza informację, że ich dziecko jest chore, 
a to zawsze wzbudza burzę trudnych emocji. Nikt nie jest gotowy na taką informację. Znam również kobiety, które nie 
chciały przerywać ciąży, ale sposób prowadzenia rozmowy z lekarzem w tak silnym stresie psychicznym, a do tego krótki 
czas na podjęcie decyzji, doprowadził je na salę porodową. Słyszały bowiem nie o terminacji ciąży, ale zabiegu, który 
pomoże w tej sytuacji, np. o „indukcji porodu”. Część kobiet nie miała szansy skonsultować się przed decyzją z hospicjum 
perinatalnym, nie słysząc o tej alternatywie, pozostając więc bez możliwości wyboru. Nie rzadko kobiety dopiero na sali 
porodowej uświadamiały sobie, co się zaraz wydarzy i że jest już za późno. To ciężar na całe życie, dla kobiet, a także 
dla ich partnerów, całych rodzin. Zresztą mężczyźni również przychodzą do nas po wsparcie po poronieniach, stratach 
okołoporodowych. Często my kobiety zapominamy, że mężczyźni również mogą cierpieć z powodu utraty dziecka. 

Nasze hospicjum i centrum wsparcia po stracie są przestrzenią dialogu, słuchania siebie wzajemnie i do tego zapraszamy 
wszystkich. 

W ramach wsparcia hospicyjnego mocno nad tym pracujemy w sferze komunikacji. Spotykam ludzi, którzy zarzekają 
się, że są za życiem, nawet wyznają wartości chrześcijańskie, a potem wybory są sprzeczne z przekonaniami. Hospicjum 
codziennie uczy mnie pokory. Nie oceniania ludzi, a wciąż zadawania sobie pytania z zespołem, co możemy zrobić dla 
tego konkretnego człowieka, by łagodzić ból: fizyczny, psychiczny i duchowy, by nikt nie został sam?

Jestem katoliczką i na spotkaniach we wspólnocie kościoła, gdy dzielę się doświadczeniem hospicyjnym, często zwracam 
uwagę na to, że na zarzekaniu się, że jesteśmy za życiem, niestety często się kończy. To głęboki temat gotowości do 
rodzicielstwa, rezygnacji z siebie, do którego wzrastamy całe nasze życie. Spotykam ludzi, którzy tracą wiarę, gdy rodzi 
się chore dziecko, a i takich, którzy ją odzyskują w obliczu tak trudnych doświadczeń. Podopieczni hospicjum uczą mnie 
i cały zespół, by czekać na koniec historii. Śmierć niczego nie kończy, ale wszystko zmienia. Bardzo wzruszają mnie 
momenty spotkania głęboko w sercu z osobami, których już z nami fizycznie nie ma. Nadawane są imiona straconym 
dzieciom po poronieniach, terminacjach ciąży. Na nowo przyjmuje się je do rodziny. Żałoba jest długą drogą i każdy 
przeżywa ją w inny sposób. Bycie „pro-life” brzmi pięknie, ale jest najtrudniejszym wyzwaniem. Bo przecież każdy z 
nas ma z tym problem na jakimś poziomie. Wystarczy przywołać ludzi, którzy są uciążliwi wokół nas. A i sami dla siebie 
jesteśmy krytyczni, trudno nam przyjmować siebie i drugiego człowieka z jego wadami, słabościami, a co dopiero  



w momencie odchodzenia, choroby, cierpienia. Nikt nas nie przygotowuje do tak trudnych zmagań. Nie mam wątpliwości, 
że gdy przechodzimy razem przez kryzysy, więzi mocno się zacieśniają, relacje wzmacniają, ale nie wszyscy przetrzymują 
próby. Czasem po wielu latach odzyskują to co utracone. Zmagamy się ze sobą i my kobiety, i mężczyźni z kompleksami, 
zakopanymi ranami. Mało kto z nas patrzy sobie w swoje oczy z pełną miłością i po prostu jest zadowolony z historii 
swojego życia. A bycie „za życiem” właśnie od tego się zaczyna. Od pokochania własnej, często niełatwej historii. 
Włącznie z tym, co było złe, z przyjęciem wszystkich wad i potknięć. Wielu czy wiele z nas ma jakąś relację z ojcem, 
matką, bliskimi. Często są to osoby, które mocno nas skrzywdziły – i oczywiście nie musi być to od razu ojciec alkoholik 
czy matka, która nas zostawiła. I teraz jeżeli nie wyjdziemy od tego punktu „zero” i nie pojednamy się sami ze sobą,  
z naszymi wszystkimi zranieniami, to skąd wziąć pojemność na przyjęcie kogoś innego, zwłaszcza gdy jest on 
nieuleczalnie chory, niedoskonały? Bo jeżeli nie mam pojemności na swoje wady i wpadam w wieczne kompleksy,  
w sztuczny perfekcjonizm, w dążenie do doskonałości, wieczne piękno (nie chcę być stara, brzydka, boję się odrzucenia) 
– jeżeli mam taką postawę (a wielu z nas podświadomie taką ma), to nie musi mi się nawet rodzić chore dziecko, bo ja już 
w praktyce nie jestem za życiem. Nie mam zgody na przemijanie. Do tego jest potrzebna pewna dojrzałość. Życie nie jest 
łatwe i nasze wybory, motywy, intencje mogą być naprawdę różne, nawet jeśli efekt przynoszą jednakowy. 

Z tą próbą pokazania dojrzałości wychodzimy do młodzieży. Spotkanie z hospicjum uczy żyć w ten sposób, pokazywać, 
że można być przyjacielem czy przyjaciółką nie tylko wtedy, gdy jest dobrze i kolorowo. To jest właśnie trening naszych 
charakterów. Mamy też rozmowy z więźniami. Siedzą napakowani na sali, widzą, że będzie spotkanie z hospicjum,  
że jakaś baba tu przyszła [śmiech]. Ale na ich przykładzie – żeby mieć ten kaloryfer czy po prostu mięśnie, no to muszą 
podnosić oni jakieś ciężary. Tak samo jest z treningiem emocji czy charakteru w ogóle – muszę przyjąć jakiś ciężar i nie 
uciekać od niego, tylko się z nim skonfrontować, żeby ostatecznie coś w sobie wytrenować: w tym przypadku pewną 
postawę życiową. I jak część tego typu fundacji koncentruje się jedynie na wsparciu kobiety, to my dużo mówimy 
o mężczyznach. Bo tak jak nam kobietom potrzeba dojrzewania w kobiecości, tak i inicjacji w męskość w sferze 
psychologiczno-duchowej. Te wątki, bardziej historyczno-publicystyczne, również poruszamy w naszym centrum 
wsparcia. Wiedza i zrozumienie pewnych schematów są bardzo ważne w procesie uzdrawiania swojego życia. U nas 
w Polsce przez dziesięciolecia kobiety wychowywały mężczyzn. Chłopcy byli wychowywani przez kobiety (archetyp 
przecież tak silny u nas kobiety matki Polki). Dlatego psychoedukacja, formacja w kobiecość i męskość są szalenie ważne. 

– Cieszę się, że idea hospicyjna idzie w świat i że jest tyle hospicjów w Polsce. Bo na skalę Europy jesteśmy bardzo mocni 
i innowacyjni w działaniach – podsumowuje pani prezes Ewa Liegman.



Idąc w ślad tego apelu, zachęcamy i my Państwa (czytelników) o wsparcie idei hospicyjnej. Pomorze Dzieciom jest 
organizacją pożytku publicznego, więc można przekazać na ich rzecz 1% podatku, do czego serdecznie zachęcamy. 
Zapraszamy również do zapoznania się z filmikiem promocyjnym oraz z zakładką „Pomóż” na stronie fundacji, a także  
w ogóle z całą działalnością hospicjum dziecięcego Pomorze Dzieciom:

  https://pomorzedzieciom.pl/pomoc/

 https://pomorzedzieciom.pl/kontakt.html

 https://www.youtube.com/watch?v=bxpYB9t1jro

 www.centrumemocja.pl 

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

  https://pomorzedzieciom.pl/kontakt.html

 +48 512 170 227

 +48 512 170 311

 hospicjum@pomorzedzieciom.pl


