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lacówka dla przewlekle i nieuleczalnie chorych lub 
osieroconych maluchów powstała 2 października 2013 

roku przy ul. Dąbrowskiego 87. Miejsce, stylizowane na praw-
dziwy pałac, o powierzchni 2000 m², zaprojektowane przez 
studentów ASP z Łodzi w „czynie społecznym”, wyremontowali 
więźniowie z aresztu śledczego w Łodzi. Placówkę udało się 
zarejestrować pod nazwą Pałac-Hospicjum Stacjonarne dla 
Dzieci oraz Centrum Medyczne PoMoc: Hospicjum Perina-
talne, Pediatria, Neurologia, Ginekologia.

 Prace trwały 3 lata. Wartość inwestycji to 4 miliony zło-
tych, w realizacji pomagało ponad 500 osób prywatnych oraz 
firm, 110 szkół i przedszkoli. Założycielką, a także Prezesem 

powstałej 20 lutego 1998 roku Fundacji Gajusz jest Pani Tisa 
Żawrocka-Kwiatkowska, odznaczona Orderem Uśmiechu, 
mama nastoletniego dzisiaj Gajusza, który urodził się ciężko 
chory. Doświadczenia związane z trudnym czasem spędzo-
nym z synem w szpitalu oraz walka o jego życie zaowocowały 
powstaniem Fundacji. Ważne i odpowiedzialne funkcje 
w Hospicjum pełnią również nasze koleżanki pielęgniarki 
– mgr Sylwia Kamińska-Tymińska jest Dyrektorem Zarzą-
dzającym Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, dr n. med. 
Jadwiga Mielczarek pielęgniarką oddziałową w Hospicjum 
Stacjonarnym a mgr Beata Prorok pielęgniarką koordynującą 
w Hospicjum Domowym.

 Fundacja od 2007 roku prowadzi Domowe Hospi-
cjum dla Dzieci z województwa łódzkiego. Pod stałą opieką 
są głównie pacjenci oddziału onkohematologii Szpitala  
Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej przy ul. Spornej 
w Łodzi. Od 2007 roku organizuje opiekę paliatywną nad 
dziećmi w Armenii. W dniu 28 marca 2007 roku Fun-
dacja GAJUSZ otrzymała odznakę Za Zasługi dla Miasta 
Łodzi. 

Większość pacjentów GAJUSZA zmaga się z ciężkimi 
uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, choro-
bami nerwowo-mięśniowymi, kardiologicznymi, metabo-
licznymi oraz genetycznymi. Choroby nowotworowe sta-
nowią około 20 proc. Do chwili obecnej Hospicjum objęło 
swoją opieką już ponad 200 dzieci. Dzięki Domowemu   

Sprawozdanie ze spotkania 
w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci GAJUSZ

W dniu 18 grudnia 2015 roku, tuż 
przed Świętami Bożego Narodzenia, 
członkowie Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek, Towarzystwa Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 
oraz Pielęgniarek Ratunkowych odwiedzili, 
pierwsze w centralnej Polsce i drugie w kraju 
stacjonarne hospicjum dla dzieci Gajusz. 

 mgr ELŻBIETA JANISZEWSKA
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Hospicjum dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, maluchy mogą te 
ostatnie, najcenniejsze i najważniejsze dni, spędzać w domu, 
w swoim pokoju, razem z rodzicami. Zapewnioną mają cało-
dobową, bezpłatną opiekę medyczną, psychologiczną i socjalną. 
Pracownicy Hospicjum pomagają rodzinom w zdobyciu np. 
mieszkania, prawa jazdy. Kiedy stan małego pacjenta jest 
skrajnie ciężki, intensywniej włączają się w funkcjonowanie 
rodziny, pomagają zrobić zakupy, załatwić sprawy codzienne, 
wykupują leki dla wszystkich dzieci. Ważną rolę odgrywają 
również wolontariusze, gotowi nieść zawsze pomoc. W Hospi-
cjum stacjonarnym udało się stworzyć odpowiednie warunki 

–  jest ogród, są huśtawki i grill. Podopieczni wychodzą na 
zewnątrz. W Pałacu może przebywać 13 dzieci.

 W pokojach uwagę zwracają drewniane łóżeczka z kolo-
rową pościelą i maskotki. Na pierwszym piętrze są biura 
i gabinety hospicjum domowego, a na drugim sala wykładowa 
– jako część Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z którym 
Hospicjum nawiązało współpracę w 2009 roku. Studenci 
6 roku medycyny uczą się tutaj przedmiotu, jakim jest opieka 
paliatywna nad dziećmi – to kilkanaście godzin wykładów, 
ćwiczeń i warsztatów, by poznać specyfikę opieki w przypadku 

nieuleczalnie chorych dzieci.   Uniwersytet Medyczny to 
jedyny uniwersytet w Polsce, który prowadzi tego typu zajęcia 
przez utworzoną Pracownię Pediatryczną Opieki Paliatywnej. 
Fundacja realizuje również granty i wydaje podręczniki oraz 
kwartalnik „Cztery Pory Roku Gajusza”.

 W 2014 roku Fundacja uruchomiła również Hospicjum 
Perinatalne działające przy Hospicjum Domowym. Opiekuje 
się ono rodzinami, u których w trakcie ciąży wykryto wadę 
letalną płodu, czyli wadę uniemożliwiającą przeżycie dziecka. 
Wady te często prowadzą do we wnątrzmacicznego obumarcia 
płodu lub zgonu dziecka w stosunkowo krótkim okresie 
czasu po urodzeniu. Do tej grupy należą m.in. nieprawi-
dłowości chromosomowe np. trisomia 13 (zespół Patau), 
trisomia 18 (zespół Edwardsa), zespoły wad wrodzonych, 
wady wrodzone poszczególnych na rządów lub układów, np. 
agenezja ne rek, czy bezczaszkowie. Rodzinom Hospicjum 
Perinatalne oferuje bezpłatnie konsultacje lekarzy (genetyka, 
ginekologa -położnika i pediatry), wsparcie w przygotowaniu 
domu do opieki nad chorym noworodkiem, a także profe-
sjonalną pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe w ciąży 
i podczas opieki nad dzieckiem. Hospicjum Perinatalne 
współpracuje ze szpitalem Pro-Familia w Łodzi przy ulicy 
Niciarnianej 49.

 Praca w hospicjum dla dzieci jest trudna i bardzo obciąża-
jąca, wymagająca pewnych umiejętności 
czy też odwagi. Daje jednak niezwy-
kłe poczucie, że robi się coś ważnego, 
potrzebnego. Ludzie pracujący w Hospi-
cjum to osoby o wielkich sercach, nio-
sący ulgę w cierpieniu nieuleczalnie 
chorym dzieciom, towarzyszący w ich 
ostatnich chwilach życia.

Na Nowy Rok życzymy wszystkim 
pracownikom Hospicjum GAJUSZ, 
wytrwałości w realizacji podejmowa-
nych zadań, satysfakcji i niegasnącej 
motywacji w poszukiwaniu kolejnych 
wyzwań.
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