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PROJECT  

Oprichting dienst Palliatieve geneeskunde en Hospice  

voor kinderkankerpatiënten 

Ondersteuning van de Stichting Fr. Czeslawa Wali 

 

Filosofie achter het project 

Vele gezinnen kunnen niet de nodige zorg verlenen aan hun 

ernstig zieke dierbare familieleden. 

Dit project wil door de oprichting van een dienst Palliatieve 

geneeskunde en Hospice een alternatief voor hen aanbieden, en 

daarbij de omstandigheden creëren waarbij, voor de opgenomen 

patiënten, het “thuisgevoel” en de “familiesfeer” zoveel mogelijk 

wordt benaderd. 

Daarbij is ook de oprichting van een Medische afdeling noodzakelijk.  

Operatie- en behandelingskamers, uitgerust met de nodige medische 

professionele apparatuur. 

Elke afdeling en de kamer waarin de patiënt verblijft moeten een 

huiselijke gezellige indruk geven en mogen niet lijken op 

“grimmige” ziekenhuiskamers. 

Patiënten en hun families zullen er kunnen rekenen op de nodige 

psychologische bijstand. 

 

Doelgroep 

- Gehandicapte kinderen  

- Ernstige chronisch zieke kinderen 

- Terminale kinderkankerpatiëntjes die voor hun dagelijkse 

verzorging dienen opgenomen te worden 
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Werkwijze 

- Voor de realisatie van dit project werd op 1 januari 2007  

in Polen de Stichting ks. Czestawa Wali opgericht. 

- Ze kreeg hiervoor de nodige ruimte en bouwtoelatingen op het 

terrein Sanktuarium Godówie-Kalkówie. 

- Ze biedt hulp op financieel, technisch en organisatorisch vlak, 

en voorziet de patiënten dagelijks van de nodige medische en 

geestelijke zorg door gekwalificeerd Medisch en verplegend 

personeel.  

- Ze werkt samen met een team van thuiszorg  

NSZOZ “GOMED” in Ostrowcu Św., voor de opvang en zorg voor 

kinderen uit de gehele provincie. 

 

Wat is nodig 

- Op dit moment is de ruwbouwfase van het project bijna 

voltooid en wordt er geld ingezameld voor de afwerking en de 

uitrusting van de afdeling Palliatieve geneeskunde en Hospice. 

 

 


