
Ogólnopolski Program 
Badań Profilaktycznych
„NIE nowotworom u dzieci”

Od 2005 roku Fundacja Ronalda McDonalda prowadzi 

program przesiewowych badań ultrasonograficznych  

u dzieci na terenie całej Polski z wykorzystaniem 

dwóch mobilnych klinik. 

„NIE nowotworom u dzieci” dotąd koncentrował się 

na wykrywaniu nowotworów we wczesnym okresie 

rozwoju, co pozwala na skuteczne leczenie i w ogromnej 

większości wyleczenie. 

W czasie 16 lat z badań na pokładzie ambulansów,  

w miejscu zamieszkania, blisko, wygodnie, zbadano 

ponad 70 000 dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat.

W badaniach jamy brzusznej stwierdzono 

nieprawidłowości u 6,65% zbadanych. Są to wrodzone 

anomalie układu moczowo-płciowego i przewodu 

pokarmowego. Wyniki zostały opracowane przez 

specjalistów z zakresu diagnostyki obrazowej, onkologii  

i hematologii dziecięcej oraz skierowane do publikacji  

w czołowych medycznych czasopismach naukowych.

Analizując wyniki badań, Komisja Programowa Rady 

Fundacji, z udziałem z prof. Wiesława Jędrzejczaka,  

prof. Jerzego R. Kowalczyka, prof. Michała Matysiaka,  

prof. Adama Jelonka, zwróciła uwagę na częste 

występowanie wrodzonych nieprawidłowości 

układu moczowego. Efektem badań dotychczas 

przeprowadzonych był szereg wczesnych diagnoz 

ukrytych i bezobjawowych nieprawidłowości, które po 

specjalistycznej weryfikacji trafiły do leczenia, co pozwoli 

w przyszłości uniknąć leczenia nerkozastępczego.

Badania w mobilnych klinikach są wykonywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. 

Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. 

Po zakończeniu rodzice otrzymują wyniki badań oraz ewentualne porady lekarskie.

Zgromadzony dotąd materiał kliniczny stał się punktem 

wyjścia do zmian w programie oraz do pracy nad 

kolejnym materiałem naukowym z zakresu nefrologii 

dziecięcej, nad którym opiekę sprawuje  

dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak  

z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2021 roku w programie „NIE nowotworom  

u dzieci” lekarze w czasie badań USG przeprowadzają 

dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych  

w kierunku ewentualnych odstępstw od normy, zmian 

nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek i dróg 

moczowych. USG nerek jest najlepszym nieinwazyjnym 

badaniem diagnostycznym w nefrologii, bo pozwala 

ocenić kształt, wielkość i położenie nerek oraz pozwala 

opisać wszystkie niedoskonałości układu kielichowo-

-miedniczkowego. Wczesna diagnoza w obrębie 

układu moczowego pozwala na szybkie wdrożenie 

odpowiedniego leczenia zachowawczego  

i/lub chirurgicznego. Zapobiega to rozwojowi przewlekłej, 

a nawet schyłkowej niewydolności nerek, wymagającej 

stosowania dializ lub przeszczepienia nerki. 

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi ponad  

4 miliony osób dorosłych, ale jest ona rozpoznawana 

u zaledwie 5% z nich. Brak wczesnych diagnoz u dzieci 

znajduje w tych danych potwierdzenie. 
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