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ażdego roku w Polsce w śpiączkę zapada 14 tys. osób. 
Po wyjściu z intensywnej terapii trafiają do domów 

lub miesiącami przebywają w szpitalnych salach bez właściwej 
opieki, przez świat odbierani są jako tzw. „rośliny”. Specjali-
styczna Klinika „Budzik” im. Oli Janczarskiej jest jedynym 
miejscem w Polsce, gdzie dzieci w śpiączce mogą uzyskać 
wszechstronną rehabilitację i pomoc psychologiczną. Ośro-
dek został uruchomiony 16 lipca 2013 roku. Ponad 5-letnia 
budowa placówki, której koszt wyniósł ponad 20 mln zł, została 
sfinansowana przez prężnie działającą Fundację „Akogo?” 
dzięki wsparciu darczyńców, firm, fundacji oraz środków UE. 
Pomysłodawczynią jest aktorka, Pani Ewa Błaszczyk, której 
córka Ola mając 6 lat zapadła w śpiączkę. Klinika „Budzik” 
powstała na terenie Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka” (IP-CZD) w Warszawie, ma okrągły kształt, koja-
rzy się ze stokrotką, którą Pani Ewa Błaszczyk rysuje zwykle 

przy podpisie. Łodygą jest tu korytarz – łącznik z Instytutem 
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Budynek o powierzchni 2200 m kw. posiada 3 kondygnacje 
plus piwnicę. „Budzik” posiada 15 łóżek, z pełną infrastruk-
turą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej 
dzieci nie tylko po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych, 
ale również po operacjach nowotworów mózgu i innych części 
ośrodkowego układu nerwowego, po porażeniach prądem, po 
próbach samobójczych, w wyniku zatrzymania krążenia np. 
podczas zabiegu operacyjnego kardiochirurgicznego i inne. 
Placówka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 do 18 roku 
życia (z wyłączeniem urazów okołoporodowych, chorób meta-
bolicznych genetycznie uwarunkowanych).

Do „Budzika” kierowane są dzieci zdiagnozowane w Klinice 
Anestezjologii, Neurochirurgii, Neurologii, wydolne krąże-
niowo i oddechowo stabilne, niewymagające podtrzymywania 

W dniu 22 kwietnia 2016 roku członkowie Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, 

koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz 
przedstawiciele Hospicjum „Gajusz” odwiedzili Klinikę „Budzik”

Gdy dzieci śpią. . .
Sprawozdanie ze spotkania w Klinice „Budzik”

mgr ELŻBIETA JANISZEWSKA

„Trzeba mieć motywację, aby chcieć wrócić z zawieszenia między jednym a drugim światem. 
Dlatego czułość i miłość jest tak ważna...” Ewa Błaszczyk
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funkcji życiowych w warunkach OIOM (w stanie zdrowia 
kwalifikującym się do intensywnej rehabilitacji indywidu-
alnej). Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Medyczny 
Zespół Kwalifikacyjny ds. Programu Wybudzania Dzieci 
ze Śpiączki, w skład którego wchodzą: kierownik jednostki, 
neurolog, lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra, fizjoterapeuta, 
pielęgniarka i sekretarz komisji.

Dzieci mogą być leczone w klinice przez okres 12 miesięcy, 
z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące, w sytua-
cjach wyjątkowych. Okres od urazu np. komunikacyjnego 
nie może być dłuższy niż 6 lub 12 miesięcy w zależności od 
rodzaju śpiączki. Dziecko musi być zdiagnozowane i zdolne 

do podjęcia intensywnej neurorehabilitacji. Leczenie dzieci 
jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków NFZ, również 
rodzic/opiekun prawny czy też bliska osoba może przebywać 
w „Budziku” bezpłatnie z dzieckiem przez 24 godziny na 
dobę i jest włączana w proces rehabilitacji. Program leczenia 
prowadzony w Klinice „Budzik” jest rekomendowany przez 
Agencję Oceny Technologii Medycznych. Oprócz działań 
stricte medycznych i neurorehabilitacyjnych realizowany 
jest obowiązek szkolny Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które są finansowane 
przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy. Dzieci 
codziennie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez peda-
gogów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 w Warszawie. Two-
rzony jest program psychologicznego wsparcia dla rodziców, 
opiekunów, terapeutów i lekarzy dotkniętych długotrwałym 
stresem i wypaleniem zawodowym. „Budzik” stanowi dom 

i daje nadzieję dla wielu dzieci wyprowadzanych ze śpiączki 
i ich rodziców, których cechuje siła, wytrwałość i upór.

Klinika „Budzik” wprowadza badania diagnostyczne (FMRI, 
Cyber-Oko, Kask EEG), dla pacjentów wychodzących z kliniki, 
które nie wybudziły się ze śpiączki, celem określenia ich rzeczy-
wistego stanu zdrowia (stan wegetatywny, syndrom zamknięcia, 
stan minimalnej świadomości) i skierowania ich do odpowied-
niej placówki zapewniającej opiekę długoterminową.

W klinice przebywa 12 dzieci, do tej pory wybudzonych 
zostało 26 pacjentów. Pracuje tu ponad 50-osobowy zespół (m.in. 
25 pielęgniarek, w tym 2 pielęgniarzy). Każdy dzień, od rana 
do popołudnia, jest wypełniony pracą z logopedą, rozmowami 

z psychologiem, masażami oraz ćwiczeniami z rehabilitantami. 
Zasada ćwiczenia z tymi samymi osobami dotyczy wszystkich 
dzieci w Klinice „Budzik”. Rehabilitanci patrzą na dzieci bar-
dzo indywidualnie, cieszą się każdym ich postępem, każdym 
nowym sygnałem, nową czynnością, którą potrafią wykonać 
– to, że dziecko porusza palcem czy głową, że się uśmiechnęło 
jest ważne. To drobiazgi. Dostrzeżenie ich wymaga codziennej 
mozolnej pracy, obserwacji, ogromnej cierpliwości i czekania. 
Niepodejmowanie tych działań to utrwalenie zamknięcia we 
własnym ciele.

Każdy mózg jest tajemnicą, każde uszkodzenie jest inne. 
Jednak u młodych ludzi mózg wykazuje plastyczność neuro-
nalną jako podstawowy mechanizm regeneracji/samonaprawy. 
Plastyczność jest wspaniałą właściwością mózgu, umożliwiającą 
procesy uczenia się i pamięci, adaptację mózgu do środowiska 
sensorycznego oraz procesy kompensacyjne po uszkodzeniu 

Stół pionizacyjny wykorzystywany do pionizacji 
pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu

Podopieczni Kliniki ,,Budzik”(wybudzonych 26 pacjentów)

Śpiączka to nie jest stan, w którym dziecko ma zamknięte oczy i długotrwale śpi. Śpiączka jest stanem, 
w którym pacjent nie jest w stanie kontaktować się z otoczeniem. Pacjenci mają zachowany rytm dobowy 
dnia i nocy, czują, odbierają bodźce, ale nie potrafią komunikować się z otoczeniem. 
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mózgu. Czasami niepozorny uraz może wywołać długotrwałą 
śpiączkę, a po ciężkim urazie pacjent szybko odzyskuje świado-
mość. Tutaj nie ma reguł – nie ma uniwersalnego klucza.

Często do pacjentów dociera się przez emocje, światło, 
dźwięk, czasem przez węch, zapach, smak – mózg reaguje na 
różne bodźce. Dzieci od nowa rodzą się, uczą się chodzić, mówić, 
jeść. Tak do końca nie wiadomo, co słyszą. Śpiączka to nie 
jest stan, w którym dziecko ma zamknięte oczy i długotrwale 
śpi. Śpiączka jest stanem, w którym pacjent nie jest w stanie 
kontaktować się z otoczeniem. Pacjenci mają zachowany rytm 
dobowy dnia i nocy, czują, odbierają bodźce, wszystko wskazuje 
na to, że słyszą, ale nie potrafią się komunikować z otoczeniem. 
Czekanie nie jest łatwe, niektórym z rodziców wydaje się, że to 
co ich spotkało, to jest jakiś sen, z którego sami się kiedyś obu-
dzą. Wszystko zależy od odpowiedniego leczenia, intensywnej 
rehabilitacji, heroicznej walki i determinacji rodziców. Rodzice 
dzieci, które zapadły w śpiączkę, są całkowicie pochłonięci 
opieką nad nimi. Wielu z nich brakuje pieniędzy, wielu szuka 
wsparcia w fundacjach charytatywnych, bo każdy wybudzony 

pacjent musi przejść wieloletnią systematyczną rehabilitację, 
która tylko częściowo finansowana jest przez państwo. Dzieci 
potrzebują fachowej, profesjonalnej pomocy logopedy, psy-
chologa, terapii zajęciowej, fizykoterapii. Najważniejszy okres 
w życiu dzieci to jest pierwszy rok od zaistnienia incydentu. 
Ideą Kliniki „Budzik” jest, aby właśnie przez ten pierwszy rok 
dzieci miały zapewnioną wielospecjalistyczną opiekę, która 
zmienia rokowanie.

W Klinice znajduje się Cyber-Oko. Jest to urządzenie opra-
cowane i skonstruowane przez naukowców z Politechniki 
Gdańskiej, pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego 
(Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG), 
którzy zostali nagrodzeni w konkursie „Polski Wynalazca 2013”. 
Cyber-Oko jest pierwszym na świecie systemem integrującym 
pomiary medyczne i komputerowe techniki interakcji człowiek-

-komputer. System jest pomocny w badaniu stanu świadomości 
i w terapii pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w stanie 
wegetatywnym (gdy mózg pracuje, Cyber-Oko może czytać 
jego intencje). Sprzęt pomaga nie tylko w diagnozie ale i reha-

Dogoterapia – pies terapeuta

Codzienna żmudna rehabilitacja 
prowadzona przez fizjoterapeutów i rodziców

Urządzenia i przedmioty do stymulacji zmysłów dziecka 
– kolumny wodne z bąbelkami oraz wiązki światłowodów

Hydroterapia 
(m.in. wanna do masażu podwodnego)
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bilitacji, a nawet kontakcie z pacjentem. 
Posiada wbudowaną kamerę na pod-
czerwień skomunikowaną z programem 
odczytującym ruchy gałki ocznej. Pozwala 
to na śledzenie wzroku pacjenta, który 
obserwuje obrazek wyświetlający się na 
ekranie komputera. Ćwiczenia polegają 
m.in. na strącaniu fotografii za pomocą 
wzroku, wodzeniu wzrokiem za punktem. 
W przypadku wybudzonych pacjentów 
pozwala ona pisać wyłącznie za pomocą 
wzroku. Pacjent patrząc na kolejne litery 
na ekranie wybiera je i układa słowa. 
Każdy pacjent ma indywidualnie dopaso-
wane aplikacje, musi przebywać w pozycji 
siedzącej, skupiać wzrok, nie może wyko-
nywać gwałtownych ruchów. Działanie 
systemu zostało udowodnione poprzez 
liczne badania prowadzone w różnych 
ośrodkach na terenie Polski.

Najnowsze osiągnięcia nauki i techniki 
pozwalają wybudzać ze śpiączki coraz wię-
cej pacjentów. Dla dzieci niewybudzonych 
ze śpiączki otwiera się nadzieja na dalszą 
pomoc. Jest to projekt z udziałem japoń-
skich neurochirurgów. Metodą, którą 
wykorzystują Japończycy jest wszczepia-
nie stymulatora w pień mózgu (w grupie 
pacjentów do 35 roku życia wykazano 
dobre efekty). Dla osób z minimalną 
świadomością działanie stymulatora jest 
potwierdzone na poziomie 60–70 proc. 
W Polsce są neurochirurdzy, którzy chcą 
przeprowadzać takie zabiegi. To kwestia 
legislacji, pozyskania grantów, ewentu-
alnie zorganizowania europejskiego pro-
jektu wybudzania ze spiaczki, który by 
taki program dopuścił w Polsce.

W imieniu grupy łódzkich pielęgniarek 
uczestniczących w spotkaniu w Klinice 
składam podziękowania Panu Dyrekto-
rowi Andrzejowi Lachowi, Pani Oddzia-
łowej Bogumile Różyckiej oraz całemu 
personelowi za ciepłe przyjęcie i pokaza-
nie „Budzikowego Świata”.

Źródło:
www.klinikabudzik.pl
www.akogo.pl/klinika-budzik
Zdjęcia dzięki uprzejmości „Kliniki Budzik”

mgr Elżbieta Janiszewska
przewodnicząca PTPAiIO – O. w Łodzi

członek Koła PTP i PTRP
spec. w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Rozpoznanie podstawowe – śpiączka (R 40.2)
1. Grupa schorzeń objętych programem (icd-10)
S 06.7 – Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
T 71.0 – Stan po zadzierzgnięciu
T 75.0 – Stan po porażeniu piorunem
T 75.4 – Stan po porażeniu prądem
T 90 – Następstwa urazów czaszkowo-mózgowych
T 91 – Następstwa urazów szyi i tułowia
T 98.3 – Następstwa powikłań opieki medycznej i chirurgicznej (następstwa po 
utonięciu, następstwa po zakrztuszeniu, następstwa zatrucia dwutlenkiem węgla)
B 94.1 – Następstwa wirusowego zapalenia mózgu
D 32 – Następstwa nowotworu niezłośliwego opon mózgowo-rdzeniowych
D 33 – Następstwa nowotworu niezłośliwego mózgu i innych części ośrodkowego 
układu nerwowego
G 09 – Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G 93.1 – Inne zaburzenia mózgu – uszkodzenie mózgu
I 69 – Następstwa chorób naczyniowych mózgu

2. Warunki kwalifikacji
− Wyspecyfikowane rozpoznania (powyżej)
− Od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GCS)
− Termin kwalifikacji nie później niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy 
od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej
− Wydolność oddechowa lub/i z zabezpieczona drożność dróg oddechowych
− Stabilność krążeniowa
− Stabilność podstawowych parametrów życiowych
− Zdiagnozowanie śpiączki
− Stabilność pediatryczno-neurologiczna pacjenta
− Wiek pacjenta – od 2 do 18 roku życia (nie ukończone 18 lat) w momencie 
kwalifikacji przez Komisję Kwalifikacyjną, przy czym Komisja Kwalifikacyjna może 
w wyjątkowych przypadkach zakwalifikować dziecko młodsze niż 2 lata, jednak nie 
młodsze niż 1 rok
− Zgoda rodziców lub opiekunów na stosowanie terapii określonych przez Komisję 
Kwalifikacyjną (np. założenie PEG)

3. Dostarczenie dokumentów
− Konsultacja pediatryczna, konsultacja neurologiczna z podaniem GCS
− Oświadczenie o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi w ciągu ostatnich 
3 tygodni
− Wyniki podstawowych badań krwi i moczu, grupa krwi
− Badania bakteriologiczne moczu, przy obecności rurki tracheotomijnej posiew 
BAL oraz numer rurki
− Informacja dotycząca sposobu karmienia dziecka: rodzaj i nr sondy, nr wielkości 
PEG, informacje dotyczące przyjmowanych preparatów do- i pozajelitowo
− Ocena zagrożeń odleżynami i ew. stosowane opatrunki
− Stosowana profilaktyka i lub leczenie p. zakrzepowe
− Badania obrazowe wraz z opisem: CT, MRI, USG, RTG.
Kwalifikacja odbywa się okresowo zgodnie z Regulaminem Komisji Kwalifikacyjnej.

Kryteria kwalifikacji do Kliniki „Budzik” 
zgodnie z programem zdrowotnym 

„Leczenie dzieci ze śpiączką w fazie B”


