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Czym właściwie jest hospicjum domowe? 
To rodzaj całościowego wsparcia dla pacjentów najczęściej 
z chorobą nowotworową, podczas którego pacjent pozostaje 
pod opieką rodziny, bliskich a zespół hospicjum dojeżdża 
do jego domu.

Kto wchodzi w skład zespołu i czym się zajmujecie?
W zespole pracują lekarze, pielęgniarki, psycholog, 
rehabilitant i duchowny. Zajmujemy się leczeniem bólu, 
duszności, nudności, odleżyn, wspieramy i edukujemy, jak 
radzić sobie z chorobą. Opieka jest kompleksowa, dotyczy 
wsparcia zarówno dla pacjenta jak i jego opiekunów. 
Uczymy rodzinę pacjenta codziennej pielęgnacji, doboru 
diety dla chorego, pomagamy w trudnych rozmowach,  
w radzeniu sobie z emocjami. Każdy w zespole ma swoje 
zadania, a są one uzależnione od stanu pacjenta. 

Dlaczego taka opieka jest tak ważna?
Chorobie nowotworowej towarzyszy lęk i bezradność. 
Koniec leczenia onkologicznego jest ciężką informacją. Pacjent 
pozostaje niejako w zawieszeniu pomiędzy lekarzem rodzinnym, 
który nie ma odpowiedniej ilości czasu i wykwalifikowanego 
zespołu do dyspozycji, a systemem pomocy nagłej tj. pogotowiem 
ratunkowym czy SOR-em, gdzie pacjent nie jest w stanie otrzymać 
długofalowej pomocy, jaka jest mu potrzebna. I tutaj pomaga 
hospicjum domowe. Lekarz rozpoznaje problemy, ustawia 
leczenie, w razie potrzeby zleca pomoc psychologa i rehabilitanta. 
Pielęgniarka monitoruje stan chorego, wykonuje zalecenia lekarza. 
Cały zespół jest w stałym kontakcie między sobą oraz z pacjentem  
i jego opiekunami. Szybki przepływ informacji, kompetentna wiedza, 
umiejętności a przede wszystkim edukacja, to klucz do prawidłowej 
opieki i zadowolenia chorego oraz jego rodziny.

Dlaczego Stowarzyszenie „KOLORY” zajmuje się prowadzeniem 
hospicjum? Czy tak ważna pomoc nie jest finansowana przez 
NFZ?

W Lesznie jest hospicjum które pomaga w ramach kontraktu z NFZ. 
Jednak pieniądze przeznaczane przez NFZ na opiekę paliatywną 
w Lesznie, wystarczają zaledwie na objęcie nią 23 chorych. 
Zapotrzebowanie na taką pomoc w Lesznie to około 100 - 120 
chorych! Czas oczekiwania na pomoc to nawet kilka miesięcy. 
Pacjent z zaawansowana chorobą wymaga pomocy teraz, wielu 
z nich nie doczeka przyjazdu zespołu hospicjum. Pomimo działań 
Stowarzyszenia „KOLORY” i władz miasta Leszna, dysproporcja 
w finansowaniu nadal utrzymuje się na znacznym poziomie. Dla 
porównania - finansowanie powiatu kościańskiego jest pięciokrotnie 
większe, a gnieźnieńskiego nawet dziesięciokrotnie.

Jak więc finansowane jest Hospicjum Domowe „KOLORY”?
Od trzech lat działamy bez kontraktu z NFZ. Nasz budżet to pieniądze 
pozyskiwane z 1%, programów wsparcia z budżetu miasta Leszna 
i niektórych gmin ościennych, środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, z indywidualnych wpłat. Bardzo ważne miejsce 
znajduje tu wsparcie finansowe kilku firm, które pomagają od 
początku i dzięki którym idea naszego Hospicjum w ogóle mogła 
zaistnieć. Są to firmy: Tryumf ze Stalowej Woli, Werner-Kenkel 
z Krzycka Wielkiego i PBD Deweloper z Klonówca. Jesteśmy im 
bardzo wdzięczni!

Jak można pomóc Hospicjum „KOLORY”?
Potrzebujemy pieniędzy, by móc pomagać. Stowarzyszenie ma 
status organizacji pożytku publicznego i otrzymuje 1% z podatku. 
Żeby wesprzeć działania Hospicjum „KOLORY”, należy wpisać 
nr KRS 0000348075 w PIT roczny. Można też dokonywać 
pojedynczych wpłat, lub (jak robi wielu prywatnych darczyńców) 
złożyć stałe zlecenie przelewu na konto Stowarzyszenia w Alior 
Bank SA o/Leszno 29 2490 0005 0000 4610 5454 7335 z dopiskiem 
„darowizna”. Liczymy na wsparcie ze strony lokalnego biznesu. 
Apelujemy do przedsiębiorców, którzy chcą pomagać: przyłączcie 
się do wspierania Hospicjum „KOLORY”! Wasza dobroczynność 
przyniesie realną ulgę w cierpieniu wielu chorym!
Poza wsparciem finansowym bardzo ważne jest 
rozpowszechnianie idei hospicyjnej, podnoszenie poziomu 
świadomości społecznej. Dlatego prosimy o „lajkowanie” 
i udostępnianie postów Stowarzyszenia „KOLORY” na FB 
oraz naszej strony internetowej: www.hospicjum-kolory.pl 
Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc Hospicjum „KOLORY”, gdyż 
właśnie dzięki niej, my pomagamy potrzebującym!
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