
Fundacja Ronalda McDonalda     www.frm.org.pl

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Szpital Pediatryczny WUM
telefon: +48 22 317 91 41   e-mail:  fundacja@frm.org.pl
NIP: 526 26 12 592   REGON: 015018480   KRS: 0000 10 54 50

„NIE nowotworom u dzieci”
Ogólnopolski program bezpłatnych badań USG dla dzieci 
Fundacji Ronalda McDonalda 
Umów się i zbadaj swoje dziecko!

Podstawowe znaczenie w walce z chorobami nowotworowymi dzieci ma wykrycie
choroby we wczesnym stadium jej rozwoju. 

Kluczową rolę w realizacji tego cel u ma profilaktyka i badania kontrolne, ogólnodo-
stępne badania dzieci pozwalające na wykrycie wszelkich nieprawidłowości,  także
tych o podłożu nowotworowym. Takie możliwości dają badania ultrasonograficzne.
Od kilku lat w ramach unikalnego, własnego programu „NIE nowotworom u dzieci”
Fundacja Ronalda McDonalda prowadzi w Polsce akcję przesiewowych badań ultra-
sonograficznych dzieci. 

Programem badań profilaktycznych objęte są dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Autorem koncepcji programu jest prof. Jerzy R. Kowalczyk z Lublina, krajowy konsul-
tant ds. onkologii i hematologii dziecięcej. Bezpłatne badania ultrasonograficzne pro-
wadzone z wykorzystaniem specjalistycznego ambulansu Fundacji mają na celu do-
kładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz zdiagnozowanie ewentual-
nych  nieprawidłowości.  W opinii  specjalistów  wczesna  diagnostyka  ma kluczowe
znaczenie  dla  pomyślnego  wyniku  przyszłego  leczenia.  Badania  prowadzone  są
przez wysoko wykwalifikowanych lekarzy radiologów, korzystających ze sprzętu 
ultrasonograficznego, stanowiącego wyposażenie ambulansu. Badania prowadzone
są zgodnie ze standardami medycznymi określanymi przez Polskie Towarzystwo Ul-
trasonograficzne. 

Ambulans medyczny, w którym prowadzimy badania USG dla dzieci , to w polskich
warunkach najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia dostępności badań. Dzięki am-
bulansowi  możemy  pracować  w  miejscach,  do  których  dotarcie  z  dzieckiem  nie
stwarza już rodzicowi żadnych problemów – mówi Katarzyna Nowakowska, dyrektor
Fundacji. Ambulans pracuje w Polsce od 2005 roku i jest darem amerykańskiej Fun-
dacji Ronalda McDonalda. 
Dotychczas przebadano blisko 50 000 dzieci, z których kilkaset zostało skierowanych
do poradni specjalistycznych celem dalszych badań oraz leczenia.
Program badań nie jest jednorazowym projektem. W tego typu działaniach szczegól-
ne znaczenie ma dostępność diagnostyki.

Badania są całkowicie bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. 


