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Notka informacyjna - Domowe Hospicjum dla Dzieci im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku 
 

Gdy rodzice otrzymują diagnozę, że choroba dziecka jest nieuleczalna, a dalszy pobyt w szpitalu staje 
się bezcelowy, wtedy pojawiamy się my zespół Domowego Hospicjum dla Dzieci. Staramy się, aby 
wychodząc ze szpitala nasi podopieczni wrócili do najbliższych, gdzie mają przyjazną, przesyconą 
obecnością kochających osób atmosferę.  

Domowe Hospicjum dla Dzieci im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku aktualnie opiekuje się 
35 rodzinami. Nasi podopieczni to nieuleczalnie, ciężko chore dzieci, którym zapewniamy opiekę 
medyczną i fizjoterapeutyczną, a ich bliskim wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe. Wiemy, że 
choroba jednej osoby w rodzinie wpływa na wszystkich jej członków.  

Hospicyjna opieka nad podopiecznym trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Według zaleceń kontraktu z NFZ lekarz powinien odwiedzić dziecko minimum dwa razy w miesiącu, 
pielęgniarka – minimum dwa razy w tygodniu. Fizjoterapeuta, psycholog - w zależności od potrzeb. W 
praktyce nasz zespół jest przy dziecku zawsze wtedy, gdy jest taka potrzeba, gdy należy uśmierzyć ból 
lub po prostu zadbać o osłabiony organizm.  Jako jedno z nielicznych hospicjów dziecięcych 
gwarantujemy, także opiekę stomatologiczną.  Opieka hospicyjna jest całkowicie darmowa.  

Dlaczego to robimy? 

Głównym mottem Fundacji Hospicyjnej, prowadzącej Domowe Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAC są słowa „Hospicjum to też życie”. To zdanie szczególnie mocno wybrzmiewa, gdy 
mówimy o dziecięcej opiece hospicyjnej. Żadne dziecko nie powinno cierpieć i naszym zadaniem jest, 
aby tak się nie działo. Chcemy, aby każdy nasz podopieczny cieszył się każdym kolejnym dniem i oby 
ich było jak najwięcej.  

Utrzymanie hospicjum dziecięcego na wysokim poziomie socjalnym i medycznym  to nasz nadrzędny 
cel. Marzenie Fundacji Santander, aby wesprzeć nasze hospicjum kwotą 100 tysięcy złotych, to dla nas 
prawdziwy skarb. Wspomniana wyżej  kwota, to trzymiesięczne dofinansowanie Domowego 
Hospicjum dla Dzieci - paliwo, konserwacja samochodów, sprzętu medycznego oraz praca personelu 
lekarskiego, pielęgniarskiego, fizjoterapeutycznego i psychologicznego, czyli to co w domowej opiece 
hospicyjnej najważniejsze.   
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