Ogólnopolski Program Profilaktycznych
Badań Ultrasonograficznych
„NIE nowotworom u dzieci”

Działania Fundacji to również:

Dom Ronalda McDonalda
przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Pokoje Rodzinne w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
i w Szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie

W ramach NIE nowotworom u dzieci, oprócz programu badań USG,
także szkolenia dla lekarzy rodzinnych i wykłady dla rodziców
„NIE nowotworom u dzieci – Rodzicu dostrzeż objawy”

Wesprzyj Fundację donacją on-line:
www.frm.org.pl/wplac
Poznaj szczegóły programów Fundacji na: www.frm.org.pl

Ogólnopolski Program Profilaktycznych
Badań Ultrasonograficznych
jest realizowany z wykorzystaniem ambulansu wyposażonego
w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny

BEZPŁATNIE
BEZ SKIEROWAŃ
BEZ BÓLU I STRACHU
BEZPOŚREDNIO,
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Dzięki urządzeniom, w które Ambulans jest wyposażony,

można:

wykryć niektóre wady wrodzone, zanim się ujawnią,
• wykryć wiele schorzeń, które długo rozwijają się bezobjawowo,
• rozpoznać konieczność leczenia już we wczesnym stadium
choroby.

DOŚWIADCZENI
LEKARZE SPECJALIŚCI
NOWOCZESNY SPRZĘT
DIAGNOSTYCZNY
OCENA AKTUALNEGO STANU
ZDROWIA DZIECKA

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ rozwojowi choroby,

rozpoznając ją w jej wczesnym stadium, zwiększając
w ten sposób szansę na szybki powrót do pełnego zdrowia.

KOCHAMY SWOJE DZIECI.

Cieszymy się, kiedy rosną i dobrze się rozwijają.
Jesteśmy z nich dumni, gdy są grzeczne, ambitne
i pracowite. Bardzo zależy nam na tym, aby były
zdrowe i szczęśliwe.
Jesteśmy ze swoimi dziećmi – szczególnie wtedy,
gdy są malutkie – dwadzieścia cztery godziny na
dobę. Obserwujemy je, dotykamy, mówimy do nich,
rozmawiamy z nimi. NIKT O NASZYM DZIECKU
– O JEGO STANIE ZDROWIA I SAMOPOCZUCIU – NIE
WIE WIĘCEJ, NIŻ MY. To my prowadzimy dziecko
do lekarza wtedy, gdy coś mu dolega, gdy coś
nas niepokoi w jego stanie zdrowia lub gdy trzeba
przeprowadzić badania okresowe.

Czasem jednak nawet troskliwa obserwacja rodziców i przestrzeganie
terminów badań okresowych oraz ich interpretacja przez dobrze
do tego przygotowanych lekarzy nie są w stanie zapobiec chorobie dziecka.

CZY TRZEBA BADAĆ DZIECKO ZDROWE?

TAK,

bo istnieją choroby,
które bardzo długo
rozwijają się bezobjawowo
lub są skutkiem wad wrodzonych.

Przebadanie dziecka z użyciem
nowoczesnego ultrasonografu,
w który jest wyposażony AMBULANS
Fundacji Ronalda McDonalda

pozwala na:
•
•
•

bardzo dokładne zbadanie narządów wewnętrznych,
wczesne wykrycie niektórych wrodzonych zaburzeń,
wykluczenie wielu wad wrodzonych.

BADANIE
ULTRASONOGRAFICZNE
jest również przydatne w diagnostyce chorób nowotworowych,
które dość długo rozwijają się bezobjawowo lub powodują objawy

typowe dla wielu innych dziecięcych
dolegliwości. Często objawy te nie
są charakterystyczne i mogą być
bagatelizowane przez rodziców.

Dostępne obecnie metody leczenia umożliwiają wyleczenie prawie wszystkich
dzieci wówczas, gdy choroba zostanie
w krótkim czasie rozpoznana i leczenie
rozpocznie się w bardzo wczesnym etapie
rozwoju procesu nowotworowego.
Mniejsze szanse na wyleczenie mają te
dzieci, u których leczenie rozpoczyna się
w momencie znacznego zaawansowania
choroby. Dlatego tak ważne jest możliwie
szybkie rozpoznanie nowotworu, najlepiej
wtedy, gdy nie ma jeszcze wyraźnych
objawów klinicznych.

TROSKA o zdrowie naszych dzieci towarzyszy nam przez

całe życie. Chętnie chodzilibyśmy do lekarza, gdybyśmy byli pewni,
że będzie miał dla nas tylko dobre wiadomości.

Niestety, w pierwszej fazie
ogarniającego nas niepokoju
o zdrowie dziecka,
odwlekamy moment
wykonania badań,
które mogłyby
nasze wątpliwości
potwierdzić lub rozwiać.

Aby jednak nie zatruwać
się zbyt długo zbędnym
niepokojem, a także nie
narażać dziecka na skutki
zbyt późno podjętego
leczenia, lepiej dziecko
przebadać. Choćby po to,
aby upewnić się,
że nic mu nie dolega.

CZY U DZIECKA MOGĄ NIE WYSTĘPOWAĆ ŻADNE
DOLEGLIWOŚCI ANI WYRAŹNE OBJAWY CHOROBY,
A JEDNAK DZIECKO JEST CHORE?

TAK,

u maleńkich dzieci objawy choroby
najwcześniej dostrzega matka.
Ze względu na swoją ciągłą obecność przy dziecku natychmiast zauważa
każdą zmianę w jego wyglądzie, ruchach czy reakcjach.
W najwcześniejszym okresie życia obserwacja dziecka przez matkę
to najważniejsze źródło informacji o jego rozwoju i stanie zdrowia.

Zdrowe dzieci trafiają
do domu już w kilka dni po
przyjściu na świat, a do
kolejnego badania lekarskiego
upływa na ogół kilka tygodni.
W tym okresie właśnie matka,
dzięki swojemu instynktowi
i spostrzegawczości zapewnia
odpowiednią opiekę dziecku
i może dostrzec konieczność
konsultacji ze specjalistą.

Już w pierwszym miesiącu życia dziecka może pojawić się
wiele objawów świadczących o istniejących zaburzeniach,
o których trzeba powiedzieć lekarzowi, na przykład:

•
•
•
•
•
•
•

wzmożone napięcie mięśniowe,
drżenia mięśni kończyn,
główka odgięta do tyłu,
zaciskanie pięści,
wysoki ton krzyku,
nieregularny oddech,
nieprzybieranie na wadze.

O obecności tych objawów należy poinformować lekarza.

Badania, które można przeprowadzać dzięki urządzeniom, w jakie
wyposażony jest Ambulans, są znakomitą szansą na uzyskanie wielu bardzo
dokładnych informacji o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Dzięki temu
można uniknąć skutków zbyt późnego rozpoznania i leczenia choroby.

Dziecko rośnie, rozwija się, zmienia i choć żadne badania nie mogą zastąpić
obserwacji i instynktu rodziców, to jednak bardzo istotnie je uzupełniają,
a także pomagają zrozumieć, co w kolejnej fazie rozwoju dziecka należy
obserwować, na co zwracać szczególną uwagę, co jest prawidłowe, a co
wskazuje na obecność nieprawidłowości.

CZY WSZYSCY ODCZUWAMY LĘK
PRZED BADANIAMI PRZEPROWADZANYMI
U NAS I U NASZYCH NAJBLIŻSZYCH?

TAK,
lęk związany z wszelkimi badaniami przeżywamy wszyscy.
Nie mamy, niestety, wieloletniej tradycji konsekwentnego
dbania o swoje zdrowie zwłaszcza wtedy, gdy czujemy się
dobrze i nic nam nie dolega. Rzadko poddajemy się badaniom
profilaktycznym, mało czasu i uwagi poświęcamy na działania
zapobiegające chorobom.

Zmianie tej sytuacji służą właśnie
takie inicjatywy, jak program
profilaktycznych badań
ultrasonograficznych u dzieci,
realizowany przez

FUNDACJĘ RONALDA MCDONALDA,
badań wykonywanych w „podróżującym”
po Polsce Ambulansie.

Aby badania dziecka mogły zostać
przeprowadzone, rodzice muszą wyrazić
na nie zgodę. Zdarza się jednak,
że rodzice takiej zgody nie udzielają,
twierdząc, że badania są niepotrzebne,
skoro dziecku nic nie dolega lub że
jakaś drobna dolegliwość sama minie,
albo dziecko z niej po prostu wyrośnie.
Zdarza się także, że rodzice nie chcą
przeprowadzać badań u dziecka z obawy,
że mogą one ujawnić obecność jakiejś
nieprawidłowości (lepiej nie wiedzieć!).

Niestety, taka postawa naraża dziecko na niebezpieczeństwo późnego
wykrycia choroby lub wady wrodzonej, która odpowiednio wcześnie
rozpoznana i leczona mogłaby się nigdy nie rozwinąć.

STRACH przed usłyszeniem informacji o chorobie

sprawia często więcej cierpienia niż sama choroba.
Rodzice, którzy lekkomyślnie rezygnują z możliwości
wykonywania pogłębionych badań u swoich dzieci,
narażają się na przeżycie dramatu związanego z poczuciem winy w sytuacji, gdy okaże się, że takie badania
były bezwzględnie konieczne, a ich wynik stwierdzający
istnienie nieprawidłowości mógł uchronić dziecko przed
zagrożeniem jego zdrowia i rozwoju.

Największą szansą na
zdrowie i dobrą kondycję
fizyczną do późnej starości
jest kształtowanie nawyku
dbania o swoje zdrowie
wtedy, gdy jeszcze nic nam
nie dolega, korzystanie
z badań profilaktycznych
i systematyczne przeprowadzanie zwykłych
i pogłębionych badań
okresowych.

CZY SĄ JAKIEŚ MOŻLIWOŚCI BADANIA
DZIECI ZDROWYCH, POZA ZWYKŁYMI
BADANIAMI OKRESOWYMI?

TAK,
rozumiejąc potrzebę takich działań,
Fundacja Ronalda McDonalda rozpoczęła realizację
programu pilotażowego pod nazwą
„Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych”.
W ramach tego programu, wyposażony w wysokiej klasy
sprzęt diagnostyczny Ambulans dociera do małych miasteczek,
w których dostęp do takiego sprzętu,
w porównaniu z dużymi miastami,
jest często utrudniony.

Aby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę zdrowotną, należy
wprowadzić do systemu opieki nad dzieckiem jeszcze jeden element,
a mianowicie program okresowych pogłębionych badań dzieci zdrowych.
Do takich badań potrzebny jest wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny.

Jednym z nich jest nowoczesny ultrasonograf.
Badania wykonywane za pomocą tego urządzenia

pozwalają na:
•
•
•

bardzo dokładne badanie narządów wewnętrznych,
wczesne wykrywanie niektórych zaburzeń wrodzonych,
wykluczanie wielu wad wrodzonych, których nie można
wykluczyć przez zwykłe badanie
w poradniach dzieci zdrowych.

Badania ultrasonograficzne są szczególnie
przydatne w diagnostyce chorób nowotworowych, które
dość długo rozwijają się bezobjawowo lub powodują
objawy typowe dla wielu innych dziecięcych dolegliwości.
Proponowane badania są finansowane przez
Fundację Ronalda McDonalda
oraz Partnerów akcji.
Są one całkowicie
bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne
oraz wykonywane przez doświadczonych
lekarzy specjalistów.
Czas badania to 15 - 20 minut.
W każdej akcji badań na pokładzie ambulansu
Fundacji pomagają wolontariusze.
Najczęściej są to rodzice, partnerzy,
zaangażowani w organizację wizyty
ambulansu, przyjaciele, wspierający
inne programy Fundacji, zespół najbliższej
miejscu akcji restauracji McDonald’s.
Razem możemy więcej, dziękujemy.
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DOM POZA DOMEM
w czasie choroby dziecka

Pierwszy polski Dom zbudowaliśmy przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie. Jest to komfortowo wyposażony hotel z 20 pokojami,
wspólną kuchnią, jadalnią i ogrodem.
Korzystają z niego przede wszystkim rodzice dzieci
leczonych w Klinice Onkologii.
Stała bliskość wypoczętych rodziców to dla małych pacjentów potężny lek!
Rodzice za pobyt nie ponoszą żadnych opłat.
Całość kosztów pokrywa Fundacja i jej darczyńcy.

DOM RONALDA McDONALDA – ABY RODZINA MOGŁA BYĆ RAZEM

Aby pomóc w utrzymaniu Domu Ronalda McDonalda możesz
wpłacić dowolną kwotę na www.frm.org.pl/wplac,
przekazać Fundacji 1% swojego podatku KRS 0000 10 54 50
bądź po prostu wrzucić drobne do skarbony w restauracji McDonald’s

Zdjęcia wnętrza Domu dzięki uprzejmości firmy Siniat

Pomóż w utrzymaniu
DOMU RONALDA McDONALDA
przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Fundacja Ronalda McDonalda
to organizacja pożytku publicznego
będąca częścią światowej organizacji charytatywnej
Ronald McDonald House Charities®.
Misją Fundacji jest organizacja i wspieranie inicjatyw
pomagających dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności.
Fundacja prowadzi działalność dzięki wsparciu fundatora – firmy McDonald’s Polska, RMHC®,
datków wrzucanych do skarbonek znajdujących się w restauracjach McDonald’s, odpisów 1%
oraz darowizn od firm i prywatnych darczyńców.

Działania Fundacji można wspierać wpłatami na konto:
46 1050 0086 1000 0022 7364 4068

Dziękujemy

Fundacja Ronalda McDonalda
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
KRS 0000 10 54 50

www.frm.org.pl
FundacjaRonaldaMcDonalda
#dompozadomem

