
NATIONWIDE ULTRASOUND TESTING PROGRAM

NO to cancer in children



Ronald McDonald Care Mobile – NO to cancer in children

Ultrasound examination is a safe and pain 
free way of checking whether child 
is developing in an appropriate manner. 
The examination on board of the Care 
Mobile is free of charge.

Ronald McDonald House Charities has been operating the 
Nationwide Program of Ultrasound Examination for Children since 
2005. The Care Mobile is a specialist mobile clinic, a gift from the 
U.S. RMHC to Polish children.

The Program of ultrasound examinations is a component of RMHC mission “NO to cancer in children”. 
The idea for the Program was given by the national consultant of pediatric oncology and hematology Professor Jerzy R. Kowalczyk. 

Apart from the US testing, RMHC is training family doctors and conducts lectures for parents and grandparents in cooperation with IMFSA Poland. 
We also publish books and support publication of cancer research.

During the examination, the doctor makes a comprehensive 
check of the condition of the thyroid, lymph nodes, organs 
in the abdomen, and if a boy is tested – testicles.

Thousands of children have taken part in the examinations. 
During each visit, parents also receive advice about the further 
testing and checks required. Each cancer case diagnosed confirms 
the need to screen “healthy kids”. Each year, there are 3–7 cases 
of early diagnoses.

Children from 9 months to 6 years of age 
are examined. The ultrasound machines 
are operated by specialists who work 
in pediatric hospitals.



We examined

70 390
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PROGRAM STATS – NO to cancer in children



10 MOST COMMON ANOMALIES DIAGNOSED ON BOARD 
OF CARE MOBILE

The chart was published in “NO to cancer in children” 
2006-2013 report available on our website www.frm.org.pl

16,12% – enlarged lymph nodes

  4,13% – retractile testis

  3,39% – undescended testis

  2,79% – accessory spleen

  2,23% – enlarged collecting system of the kidney

  1,38% – hydrocele testis

  1,36% – enlarged spleen

  0,91% – thyroid nodules 

  0,35% – enlarged abdominal lymph nodes

  0,34% – double collecting system of the kidney



COMMUNICATION

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 
PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH DZIECI 

NIE nowotworom u dzieci

W 2015 roku zbudowaliśmy w Krakowie pierwszy w Polsce 
Dom Ronalda McDonalda, aby rodzina mogła być razem.
Teraz budujemy drugi Dom w Warszawie. 
Pomóż nam pomagać. Dziękujemy.

Fundacja Ronalda McDonalda jest organizacją 
pożytku publicznego, założoną w 2002 roku przez 
McDonald’s Polska. 
Fundacja jest członkiem międzynarodowej organizacji 
dobroczynnej Ronald McDonald House Charities, 
realizującej od blisko 50 lat programy Domów Ronalda 
McDonalda dla rodzin długo leczonych dzieci, Pokoi 
Rodzinnych Ronalda McDonalda w uniwersyteckich 
szpitalach dziecięcych oraz programy badań 
profilaktycznych na pokładach ambulansów.
 
Polski ambulans od początku, od 2005 roku, służy 
realizacji ogólnopolskiego programu badań USG  
„NIE nowotworom u dzieci”, opracowanego przez  
prof. Jerzego R. Kowalczyka, konsultanta krajowego  
ds. onkologii i hematologii dziecięcej. Adresatem badań 
są maluchy w wieku 9 miesięcy – 6 lat.

Dzięki kompleksowemu zakresowi badań, 
obejmującemu tarczycę, węzły chłonne, narządy jamy 
brzusznej i u chłopców dodatkowo mosznę, 
rodzice dowiadują się, czy dziecko rozwija się 
prawidłowo i czy nie występują u niego wymagające 
podjęcia dalszych działań zmiany.

W ramach „NIE nowotworom u dzieci” Fundacja 
wydaje książki, szkoli lekarzy rodzinnych z wczesnej 
diagnostyki nowotworów u najmłodszych i razem  
z  IFMSA-Poland organizuje wykłady dla rodziców.
 

 
OD 16 LAT FUNDACJA POMAGA 
DZIECIOM W POLSCE. BĄDŹCIE Z NAMI, 
DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ POMOC.

PARTNER BADAŃ PARTNERZY NAUKOWI

Biuro Fundacji mieści się w Samodzielnym Publicznym 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa 
Brudzińskiego w Warszawie, w którym działa 
największy program Pokoi Rodzinnych

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa,
NIP 526 26 12 592 | fundacja@frm.org.pl 2019, Projekt graficzny: www.p-content.com

KRS 0000 10 54 50 – ważny, gdy planujesz 1%
www.frm.org.pl,         FundacjaRonaldaMcDonalda

A3 poster – Partner logo on 
each poster, 54–58 versions of 
posters are distributed annually

Care Mobile – a partner logo 
on the vehicle wrap
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Websites of partners5
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Test results cover – 
Partner logo on covers 

of exam results given to 
parents, 6–8 thousand 

per year

Facebook events – 
1.49 mln people like RMHC on Facebook

PressPack – sent to local media 
before each site visit

Care Mobile – each parent 
present at the site visit and any 
other person nearby can see 
the Partner logo

MIEJSCE BADAŃ
Lekarze będą przyjmować 
w ambulansie Fundacji, który stanie 
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji 
ul. Sportowa 2 Zbąszynek.
W czasie badań na pokładzie ambulansu 
obecni są Wolontariusze.

ZAPISY 

Udział w badaniach bez rejestracji nie jest możliwy. 
Zapisy prowadzone będą w dniu 22 lutego 
w godz. 16:00–20:00 oraz 23 lutego w godz. 
08:00–12:00, pod nr. telefonu 695 030 200. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
W tegorocznym badaniu mogą brać udział tylko dzieci z Gminy 
Zbąszynek, które nie były badane w roku ubiegłym.

Badania są bezbolesne i bezpieczne. Czas potrzebny na badanie to około 15–18 minut. 
Po zakończeniu badań Rodzice otrzymują wynik oraz w razie konieczności porady lekarskie.

3-4 marca 2019 r. w Gminie Zbąszynek
Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza na profilaktyczne, 

bepłatne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

NIE nowotworom u dzieci

W czasie badań USG dzieci będzie prowadzona rejestracja  
potencjalnych dawców szpiku przez Fundację DKMS.

Zapraszamy na „Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją Ronalda McDonalda”. 

Więcej o pracy Fundacji, jej działaniach i ludziach na www.frm.org.pl oraz na Facebook: FundacjaRonaldaMcDonalda

Prosimy o Twój 1%, KRS 0000 10 54 50, lub donację on-line.

EDYCJA 2019



15 YEARS of NO to cancer in children Program

70 390
CHILDREN BENEFITED FROM TESTING 
ON BOARD OF THE CARE MOBILE

15 731 740
VALUE OF USG EXAMINATIONS 

PROVIDED FOR FREE  
SINCE OCTOBER 2015 

TOWNS 
AND CITIES 
IN POLAND 

350224 000
KILOMETERS
COVERED



CARE MOBILE – technical specifications

Ronald McDonald Care Mobile is 11 meters 
long and 3 meters high. It houses two 
examination rooms and a waiting area. 

The vehicle is air conditioned and independent of local 
energy and water supply. Thanks to being a “clinic 
on wheels”, it can be used for organizing examinations 
near to where the kids live.

The Program is nationwide. Its availability is subject 
to schedule and the number of appointments possible. 
Thanks to the Care Mobile, the Program travels to kids 
who need it.



POLAND EACH YEAR

HELPING 40,000 CHILDREN

AND FAMILIES IN

1

1+

18 YEARS

IN POLAND
1284

VOLUNTEERS IN POLAND,
IN RMH, RMFR AND RMCM

PLN 5,1 MILLION HAS BEEN SAVED

STAYING IN RMH IN CRACOW
BY FAMILIES OF SICK CHILDREN

RMFR IN CHILDREN’S

THE FIRST POLISH 
RMH IN CRACOW, 
THE SECOND ONE 
DUE TO BE ERECTED 
IN WARSAW! 2

IN MIĘDZYLESIE

MEDICAL UNIVERSITY CHILDREN’S HOSPITAL:
FAMILY ROOMS IN WARSAW

20 KITCHENS, 25 LIVING ROOMS, 
BEDS AND BEDLINEN FOR PARENTS

MEMORIAL HOSPITAL

OF ACTIVITY

POLAND
ABOUT TO OPERATE
TWO CARE MOBILES!

5-7 k
KIDS PER YEAR HAVE ACCESS
TO OUR SCREENING TESTS  
ON BOARD OF RMCM



Katarzyna Nowakowska  |  Vice Chair, Executive Director
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Wszystko o bieżących projektach www.frm.org.pl
Zapraszam do grona Przyjaciół Fundacji na Facebooku 
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