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STRESZCZENIE
Współczesna medycyna wymaga spersonalizowanego podejścia do pacjenta. W miejsce
sztywnych procedur, koniecznym jest zastosowanie rozwiązań pozwalających na bezpośrednie
dotarcie do każdego chorego. Stanowi to szczególnie istotną kwestię w pediatrii. Pacjent dziecięcy,
wielokrotnie jest nie do końca świadomy swojej sytuacji. Celem naszych działań jest poprawa
samoświadomości dzieci w zakresie ich własnej choroby. Skupiamy się głównie na aspekcie
transplantologii klinicznej.
Podstawową kwestią transplantologii zarówno światowej, jak i polskiej, jest istnienie
społeczności świadomych dawców narządów. Pediatria charakteryzuje się nieco odmiennym
charakterem, bowiem tutaj istotnym jest odpowiedni poziom wiedzy rodziców.
Prowadząc prace w tym zakresie, stworzyliśmy przekrój przez populację rodziców
posiadających dzieci poniżej 18 roku życia. Badaniem objęto województwo śląskie.
Skupiliśmy się głównie na aspektach świadomości społecznej oraz problematyce przekazywania
narządów dziecka w kontekście decyzji rodzica.
Pokrewnym tematem, który staramy się rozwijać jest zwiększenie świadomości samego
pacjenta pediatrycznego na temat własnej choroby. Realizujemy to poprzez dwa projekty.
Pierwszym z nich jest stworzenie książki skierowanej do dzieci, które wymagają zabiegu
transplantacji serca.
Napisana w prosty, działający na wyobraźnię dziecka sposób, ma pomóc w zrozumieniu
wszystkich podstawowych aspektów związanych z tym ciężkim przeżyciem, zapewniając
odpowiedni komfort psychiczny i zrozumienie własnego położenia.
Drugim projektem jest spersonalizowany miś pediatryczny. Podstawowym założeniem
projektu jest to, by miś przechodził procedury medyczne analogiczne do procedur, jakim
poddawane jest dziecko. Tym samym na pluszaku można przeprowadzać wkłucia, inhalacje oraz
demonstrować idee bardziej skomplikowanych zabiegów transplantacyjnych takich jak
przeszczep serca, wątroby, czy też nerki.
Dzięki temu łatwiejszym staje się dla dziecka pobyt w szpitalu, procedury medyczne budzą
mniejszy strach, natomiast praca z takim pacjentem staje się mniej problematyczna.
Aby w pełni poznać warunki panujące w szpitalach i ich postrzeganie przez pacjenta placówek
pediatrycznych, stworzyliśmy elektroniczny system ankietowania, który w sposób obrazkowy
umożliwia dziecku ocenę funkcjonowania systemu opieki.
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Rozwiązanie to, skierowane jest dla dzieci starszych, które w pełni pojmują swoją sytuację i
potrafią określić, które z ich potrzeb wymagają dodatkowego zaopatrzenia.

