Magdalena Stępień, Agnieszka Bochnia
Магдалена Стемпєнь, Агнєшка Бохня

ПОМІЧНИЧОК
посібник для
наших пацієнтів
та їхніх сімей
ПАРТНЕРИ:
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Вступ
Ми надаємо Вам посібник із корисною інформацією, яка допоможе
зорієнтуватися у новій для Вас ситуації. Ми створили його з думкою
про всю Вашу родину.
Ми твердо віримо, що Ваше мислення і ставлення є потужними
і відіграють важливу роль у одужанні Вашої дитини.
Ми будемо супроводжувати Вас у цьому і докладемо всіх зусиль,
щоб з часом Ваше життя повернулося до нормального стану.
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До мами і тата
Ви знаходитесь на Мисі Надії (Przylądku Nadziei) – Відділення Гематології та Дитячої
Онкології.
Ваше перебування тут означає, що ваша дитина отримає спеціалізовану допомогу
відповідно до європейських стандартів лікування.
Буде складно прийняти і зрозуміти всю інформацію та зміни, які відбудуться у вашому
житті. Природною реакцією є розгубленість, тривога, гнів або безпорадність.
Тому радимо приділити собі кілька днів і скористатися допомогою та підтримкою, яку
ви можете отримати від працівників клініки та батьків дітей, які вже тут. Не бійтеся
запитувати і просити про допомогу.
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Пам’ятайте також, що:
1.

Природною реакцією батьків на хворобу дитини є важкі емоції,
такі як почуття провини, злість або пошук причини хвороби дитини.
Скористайтеся допомогою психологів психіатричної клініки, які працюють
у Мисі Надії (Przylądku Nadziei) – вони допоможуть Вам відновити сили
та рівновагу та зосередитися на корисних думках.

2.

Багато сімей до Вас впорались з цією ситуацією. Ви також можете це зробити.

3.

Говоріть з дитиною позитивно про лікарню, в якій ви перебуваєте. Розкажіть про
клініку як про місце, яке покращить здоров’я вашої дитини.

4.

Онкологічна хвороба дитини та її лікування відрізняються від дорослих пацієнтів.
Молодий організм у фазі розвитку сильний. Його властивість - здатність до перебудови
і регенерації. Отже, шанси на одужання дуже високі, а виліковність онкохворих дітей
постійно зростає.
Оздоровлення та подальший розвиток Ваших дітей – цеьцілі всього медико-психологічного
колективу Клініки.

5.

Діти сприймають рак не так, як дорослі – у них немає негативних асоціацій і страхів, які
викликає доросла онкологія.
Ваша дитина зазнає лікування раку, як і будь-яке інше лікування.
Звісно, для нього це абсолютно нова ситуація, тому настрої та
переконання, які виникають у перші дні перебування в лікарні, будуть
супроводжувати його протягом усього одужання. Зараз так важливо
дати йому відчуття безпеки і бути оптимістом.
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6.

Низький рівень стресу і тривоги допомагає відновити сили. Дитина, яка почувається в
безпеці, має гарний настрій і фізичну форму. Тому ваше важливе завдання – забезпечити
якнайкраще самопочуття вашої дитини, допомогти ознайомити лікарню, створити позитивне
ставлення до лікування та медичного персоналу. Якщо ви будете налаштовані оптимістично
і довірливо - ваша дитина перейме ваше ставлення. У цьому вам також із задоволенням
допоможе психолог.

7.

Підтримуйте медичний персонал, співпрацюйте з нами.

8.

Упаковка в лікарню – візьміть улюблену ковдру дитини, фоторамку з другом, подушку,
улюблену іграшку. Для дітей старшого віку – улюблений компакт-диск та гра. Улюбленого
ведмедика чи іграшку візьміть з собою також на обстеження. Для дітей старшого віку
корисними можуть стати навушники з улюбленою музикою.

9.

Дуже важливий психічний стан батьків. Ви є найважливішим джерелом підтримки та
орієнтиром для вашої дитини. Дитина реагує на захворювання. Вона намагається зрозуміти
це, читаючи настрої своїх батьків. Шукайте інформацію та контактуйте з іншими дорослими.
Поговоріть один з одним, поділіться своїми сумнівами і страхами. Підтримуйте і дякуйте
один одному - за чай, вечерю, спільні ігри, перебування один з одним. Цінуйте себе.
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10.

Спілкуйтеся з медичним та психологічним
персоналом, усі ваші запитання,
спостереження та сумніви дуже важливі для
нас – лікарів та психологів – і можуть допомогти
у лікуванні маленького пацієнта. Користуйтеся
Інтернетом розумно. Групи онлайн-підтримки
дуже корисні, але медичну інформацію завжди
слід отримувати під час розмови з лікарем.
Якщо ви знайшли в Інтернеті те, що Вас цікавить
– зверніться до лікаря, який знає історію вашої
дитини, поточні аналізи та реакції організму.

11.

Якщо ваша дитина хоче розповісти про свою хворобу і задати вам запитання,
не бійтеся цього. Якщо хочете, ми допоможемо підготуватися до такої розмови та
адаптуємо відповіді до віку дитини. Така розмова зблизить Вас один з одним, додасть
сміливості і спокою. Незалежно від віку дитини – поговоріть з ним про його хворобу.
Відсутність розмови змушує нас робити власні припущення та страхи, часто неправдиві.
Дитина намагається пояснити собі, чому їй погано, а винних у цій
ситуації немає і відповідь невідома. Варто зайнятися цією
темою з дитиною і надати їй реальну інформацію.
Чим менша дитина, тим менше деталей їй потрібно.
Нехай малюк повільно і поступово звикає до нової
реальності.
Ви можете розповісти своїй старшій дитині історію
про те, що її чекає, повертаючись лише до тих уривків,
про які вона буде запитувати. Запитання вказують на
теми, які є для нього значущими і займають його.
Батьки, ви найнадійніша та найбезпечніша людина
для своєї дитини, і саме з вами вона хоче поділитися
своїми страхами та питаннями.
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Не забудь дотримуватися кількох правил у розмові:
• Говоріть тихо, просто і спокійно.
• Поставте запитання: що ти хочеш знати? Як ти це розумієте? Чи ти знаєтш, чому ти тут?
• Будьте чесними: не кажіть, що не буде боляче, якщо ви знаєте, що ваша дитина може
відчути, наприклад, поколювання.
• Підкреслюйте роль надії та позитивного настрою в лікуванні.
• Поважайте емоції та переживання своєї дитини. Не кажіть: Нема чого боятися - або: Такий
великий хлопчик і він плаче. Швидше скажіть: що б не сталося, я буду з тобою, я тобі
допоможу, я подбаю, щоб якомога менше було боляче.
• Пам’ятайте, що дитина має право боятися і плакати, якщо її щось заболить.
• Використовуйте веселощі та казки, щоб дізнатись, що відбувається. Якщо ви не знаєш,
як це зробити, запитайте у психологів Психологічної клініки.

12.

Розповіді, малюнки чи казки
— чудові інструменти, щоб познайомити
дитину з усім, з чим доведеться мати с
праву в процесі лікування, наприклад,
допомогти пояснити медичні процедури.
Вони безпечні для дитини і водночас
дозволяють обговорювати важливі теми,
які можна представити таким чином.
Ви можете відповісти на багато питань
вашої дитини через гру.
Використовуйте улюблену іграшку доньки
або сина – візьміть ведмедика, ляльку,
розподіліть їм ролі та пограйте разом
з дитиною в рольову гру.
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13.

Більшість дітей мають чудову здатність адаптуватися до хвороби та змін, які
приносить у їхнє життя перебування в лікарні. Подивіться навколо мису Надії – хворі діти
багато посміхаються і із задоволенням граються. Однак дитина також має право плакати
і боятися під час лікування. Обмежте або виключіть повідомлення: не плач, будь сміливим.
Будьте з дитиною, обійміть її, проявіть тепло і розуміння, скажіть: я з тобою, я переживу це
з тобою, щоб тобі було легше.
Шукайте спосіб, який полегшить вашій дитині впоратися з емоціями. Підвищення
цінностей, похвала і підвищення самооцінки дуже сильні. Звертайте увагу на те, що
доброго робить ваша дитина, і хваліть її за це.
Не критикуйте емоції дитини або те, як вона справляється з хворобою. Іноді трапляються
так звані регреси, тобто повернення на попередні етапи розвитку – наприклад, може
з’явитися змочування, потреба погодувати і т. д. З часом це пройде, якщо дитина
почуватиметься в безпеці а ви будете відповідньо заохочувати її діяти самостійно.
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14.

Під час хвороби надзвичайно важливо підтримувати зв’язок дитини
з однолітками, класом, школою та вчителями. Продовження навчання в
школі, незважаючи на хворобу, створює у дітей враження нормальності,
дає можливість отримати підтримку від однолітків, підвищує самооцінку
та мотивує до лікування.

15.

Ваша дитина, незважаючи на лікування та перебування в стаціонарі, все ще розвивається,
росте, як його здорові однолітки – подаруйте йому любов, близькість, веселощі, рух,
контакти з дітьми, час для себе. Проводьте час разом – грайте в ігри, читайте, разом
дивіться мультфільми. По можливості виходьте з лікарняної палати. Складіть план і розклад
на день, забезпечте якомога більше звичайних, повторюваних ритуалів перед хворобою.
Рекомендуємо використовувати столи та стільці в кімнатах, виконувати розвиваючі завдання
окремо від ліжка – читати, писати, малювати, розставляти кубики, гратися.

16.

Рак дуже багато змінює в житті дитини,
але не змінює її природних потреб,
зокрема потреби бути вихованими.
Вашій дитині потрібно, щоб ви доглядали
за нею, але також встановлювали
обмеження та правила.
Це дає відчуття безпеки та нормальності.
Різноманітний розпорядок дня означає,
що світ дитини не обмежується медичними
процедурами. Така активність стимулює
процес одужання. У свідомості дитини
це означає, що світ все ще може бути
передбачуваним, і очікування щодо нього
не змінюються. Намагайтеся бути для
дитини тим батьком, якого він пам’ятає
до хвороби.
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17.

Бережіть себе і свої потреби, вмійте добре піклуватися про свою дитину. Коли тільки можна
– гуляйте, бігайте, плавайте, бережіть себе і те, як виглядаєте, читайте, знайдіть час для хобі,
дайте собі право на відпочинок і регенерацію. Ваша роль тут величезна. Сон, розслаблення,
регулярне харчування, вихід за межі палати та території лікарні під час догляду за вашою
дитиною дозволять вам відпочити та зберегти емоційну рівновагу та дистанцію. Пам’ятайте,
що лікування раку – це марафон, а не спринт. Ймовірно, Вас чекають легші та складніші часи,
і ви допоможете собі та своїй родині, якщо навчитеся активно відновлюватися та зберігати
свої сили – як фізичні, так і емоційні.

18.

Помічники – родина та друзі, які Вас підтримують, відіграють важливу роль в часі
лікування раку. Вони часто хочуть допомогти, але не знають, що робити і як поводитися. Вони
будуть раді, якщо ви дасте їм конкретні завдання і висловите свої потреби. Можливо, хтось
допоможе вам з покупками, хтось з пранням, хтось супроводжуватиме Вас по лікарні. Часте
відчуття безпорадності в контексті хвороби можна перетворити на позитивну діяльність, яка
зміцнить ваші узи та полегшить процес одужання.

19.

Хоча зосередитися на лікуванні та потребах хворої дитини є природною реакцією,
пам’ятайте, що ви все ще пара, одружена, сім’я. Брати і сестри маленького пацієнта
потребуватимуть від Вас відповідей на багато запитань і багато уваги. Ви як пара не забуваєте
про час, проведений разом, зустрічі та розмови. Вимінюйтесь під час опіки в лікарні, це хороша
система для всіх. Кожен зможе провести тут час з дитиною, трохи вдома з домочадцями,
трохи відпочити.
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Нашому маленькому пацієнту
Привіт! Ласкаво просимо в Мисі Надії (Przylądku Nadziei)А!
Ти наш пацієнт, тож з сьогоднішнього тобою опікуватиметься вся наша команда – лікарі,
медсестри, психологи, фізіотерапевти та волонтери, які завжди охочі весело провести час
разом.
Ти будеш тут цілодобово, без вихідних, зі своїми батьками або іншими близькими
людьми. Вони будуть спати в одній кімнаті з тоблю, на ліжку поруч з вами. Ти також можеш
мати улюблені речі тут.
Через деякий час ти вийдеш звідси. Спочатку, щоб одужати, ти будетш залишатися тут
трохи довше, іноді тиждень, два, місяць – залежно від того, як ти себе почуваєш. Зрештою, ти
зможеш частіше їздити додому, а потім будеш відвідувати нас лише на огляди, наприклад,
раз на місяць.
Ти можеш запитати про все, кожне питання цілком доречне. Ти можеш розповісти про
все - своїм близьким або нам - лікарям і психологам. Усі сумніви, запитання, твої почуття
та емоції в порядку і вони є важливими для нас. Говори про них. Нова хвороба означає
багато невідомих слів. Нові, раніше невідомі процедури, які можуть здатися важкими та
складними. Проте все, що ми робимо безпечне для тебе. Пам’ятай, що ти в надійних руках,
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ми знаємо, що робимо, і хочемо тобі допомогти. Ми прагнемо,
щоб ти був здоровий – щоб тобі було добре, щоб тобі не було боляче
і щоб ти повернувся до звичного домашнього життя. Всі дії продумані
і спрямовані на відновлення здоров’я і рівноваги.
Намагайся проводити час так, як тобі подобається - у тебе, безсумнівно, багато
пристрастей і навичок, подумай, якими з них ти можеш зайнятися в лікарні. Як тільки лікар
погодиться, ти зможеш ходити і виходити з лікарні. Твої друзі зможуть відвідати тебе, якщо
у них немає інфекції.
Одягайся гарно, бережи себе. Це дійсно впливає на твоє одужання.
Пам’ятай про своїх колег - вони обов’язково будуть думати про тебе і сумувати. Їм цікаво,
що з тобою і як ти себе почуваєш. Можливо, їм соромно запитати тебе безпосередньо або
вони не знають, як це зробити. Напиши їм сам, перший - запитай, як у них справи.
Школа - пам’ятай про школу! Спілкуйся з учителями, виконуй завдання, тощо.
Використовуй лікарняну школу, яка дещо відрізняється від тієї, яку ти знаш. Наші викладачі
приїдуть до тебе і дадуть завдання. Поки ти почуваєш себе добре, виділи час протягом дня
для їх виконання. Читай. Розв’язуй задачі. Це важливо, тому що, одужавши, ти повернешся
до своєї школи, і було б добре, якби ти не відставав в навчанні.
Візьми участь у заняттях, які ми пропонуємо тобі тут – ти добре проведеш час, дізнаєшся
про захоплюючі речі, отримаєш нові навички та познайомишся з цікавими людьми.
Зосереджуйся на речах, на які ти можеш вплинути. Говори про свої потреби. Ти можеш
творчо організувати свій вільний час – таким чином ти також підтримаєш відновлення свого
організму. Науково доведено, що уява є потужною – уяви, що твоє тіло відновлюється,
а ліки, які ти приймаєш, є твоїм великим союзником. Це дійсно допомагає твоїм здоровим
клітинам боротися з тими, від яких ми хочемо позбутися. Як би ти це не уявляі, це буде
корисно для тебе і твого організму.
Чому ми хворіємо, ніхто не знає, так буває – ніхто в цьому не винен – ні ти, ні твої
близькі. Це ніхто не винен. Однак ти маєш вплив на те, як ти прийдеш у форму і в якому
стані.
Твоя хвороба не така, як у дорослих – вона інша, хоча її можна назвати так само. Іноді
навіть у однолітків одне і те ж онкологічне захворювання має зовсім інший перебіг і метод
лікування. Тому до кожного підходять індивідуально і методи лікування, види та дози
препаратів підбираються також індивідуально. Розпитайте лікарів і батьків про те, про що
ти думаєш.
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До сестри і брата
Якщо твоя сестра чи брат захворіли – напевно, тобі нелегко. Ти можеш бути злим,
сумним, наляканим, іноді брат чи сестра хворої людини помилково звинувачують себе
в тому, що їхні брати і сестри хворі, а вони здорові. Ти можеш відчувати, що твої батьки більше
піклуються про братів і сестер і що їхня хвороба для них важливіша. Це неправда! Твої батьки
все ще люблять тебе так само сильно, тільки в пориві справ, пов’язаних із лікуванням твого
брата чи сестри, у них залишається менше часу, щоб приділяти тобі стільки уваги, як раніше.
Це повернеться в норму. Ти маєш право знати здоров’я своїх братів і сестер – розпитай про це
та їхнє самопочуття. Ти маєте право знати, як проходить лікування та одужання. Не виключено,
що брат чи сестра довго просидять у лікарні. Тут вони в безпеці, і кожен, хто доглядає за ними,
докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше бути з тобою вдома. Якщо ти сумний або не знаєтш,
що відбувається, пам’ятай, що ти завжди можеш з кимось поговорити про це. Люди, які
доглядають за твоєю сестрою чи братом вдома чи в лікарні, доглянуть також і за тобою, якщо
тобі це буде потрібно.
Коли є можливість і нагода відвідування – приїдт в лікарню і проведи час зі своїми братами
і сестрами. Незалежно від захворювання, ваші спільні моменти все ще дуже важливі,
а лікування є частиною вашої спільної сімейної історії. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб через
деякий час ваше життя повернулося в норму.
Хвороба когось із родини, особливо дитини, часто перевертає світ з ніг на голову, але все
можна привести в порядок, доклавши трохи зусиль. Це також твоя роль. Пам’ятай – обіймайся
з батьками та братами і сестрами, розмовляй з ними, проводьте час разом, коли це можливо.
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Нашому маленькому пацієнту

До бабусі і дідуся
Оскільки досі ви були важливим елементом сімейного життя ваших дітей та онуків,
допомагали у вихованні та організації, то зараз ви дуже потребуєте родини. Ви досвідчені,
розумні і, швидше за все, маєте трохи більше вільного часу. Саме ви можете запобігти
тому, щоб сімейне життя ваших близьких під час лікування перевернулося з ніг на голову.
У лікарнях дітей часто турбує нудьга і відсутність простих повсякденних задоволень –
наприклад, домашньої їжі. Діти люблять слухати про вашу молодість або про те, як змінився
і змінюється світ – це означає, що їхні думки не обертаються навколо хвороби. Ви також
чудові вчителі забутих ігор, таких як: шиття, майструваггя, в’язання гачком, вишивання,
в’язання, виготовлення моделей та виготовлення іграшок з нічого.
Скористайтеся своїми можливостями,
запропонуйте, як цікаво провести
час разом у лікарні.
Ви також можете допомогти
з покупками або доглядом
за хворою дитиною, а також
зробити здорових братів і сестер
менш вразливими до унікальної
ситуації хвороби в сім’ї. Більше того,
пам’ятайте – гармонійній сім’ї легше
пережити складну ситуацію.
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Фінансова доромога
1. Соціальні пільги
Пам’ятайте, що ви маєте право на соціальну допомогу, яку надають державні установи
та ваш роботодавець.
Щоб отримати будь-які пільги, вам знадобиться довідка про інвалідність вашої дитини
через хронічне захворювання, наприклад рак.
Довідка про інвалідність дає право на різноманітні надбавки та пільги, такі як:
•
•
•
•
•
•
•
•

надбавка та допомога по догляду
сімейна допомога
соціальна пенсія (для дорослого)
додатки до надбавок
податкові пільги
паркувальна карта
знижки на проїзд у громадському транспорті
відпустка та додаткові права на роботі (відпустка по догляду за дитиною без збереження
заробітної плати надається працівнику, який доглядає за дитиною-інвалідом не менше 6
місяців; відпустка по догляду за дитиною може тривати 3 роки до досягнення нею 18 років).

Вирок винесено муніципальною групою оцінки інвалідності у вашому місті.
Інвалід може вести повноцінне і насичене життя на всіх рівнях, незважаючи на
обмеженість захворювання. Батьки часто стурбовані поданням заявки на таке рішення.
Абсолютно непотрібно, тому що дозволяє вона створити сприятливі умови проживання на
даний момент. Це полегшує організацію шкільного, професійного та фінансового життя.
Особи віком до 16 років відносять до інвалідів, якщо їхня фізична або психічна
працездатність була порушена більше року, що потребує постійного догляду чи допомоги
у задоволенні життєвих потреб.
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Фінансова доромога

Що ви маєте зробити?
• Завантажити:
а) бланк заяви про видачу листка непрацездатності
б) роздрукування медичної довідки в електронному вигляді або в пункті обслуговування
пацієнтів / офісі Фонду «Врятування онкохворих дітей» (на першому поверсі Мису Надії
(Przylądku Nadziei)).
• Обидва заповнені документи необхідно подати особисто до компетентного МЗОН –
муніципальної групи оцінки інвалідності за місцем вашого проживання.
• Після цього Вас повідомлять про засідання правлячої комісії (можливо, вам знадобиться
надати додаткові документи). Приблизно через три тижні рішення надсилається поштою.

Як отримати листок інвалідності?
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2. Фонд «На порятунок онкохворих дітей»
Щиро закликаємо Вас приєднатися до фонду «На порятунок онкохворих дітей», який
опікується дітьми, які проходять лікування на мисі Надії. Фонд діє у Вроцлаві з 1991 року.
За роки своєї діяльності вона допомогла тисячам своїх вихованців з усієї Польщі. Його мета
– охорона здоров’я та збір коштів на потреби онкохворих дітей.

Як приєднатися до Фонду?
Щоб зареєструватися до Фонду, вам слід підійти до офісу Фонду на першому поверсі на
мисі Надії. Там потрібно ознайомитися з правилами та заповнити заявку.

Які переваги приєднання до Фонду?
Коли ви зареєструєте дитину до Фонду, ми створимо для неї
субрахунок – індивідуальний обліковий запис. Це накопичить
гроші на лікування вашої дитини під час і після хвороби. Кошти
збираються самостійно – через касові збори, фестивалі, різного
роду акції для вашої дитини. Ви можете запитати інших батьків або
співробітників Фонду, як це зробити.
Ви матимете постійний огляд того, скільки грошей було
накопичено. Важливо, щоб ви намагалися охопити якомога
більше донорів – ви можете залучити своїх друзів, сім’ю, колег та
жителів вашого міста до менших або більших благодійних акцій.
У випадках, коли на субрахунку не вистачає коштів на потреби
вашої дитини, ви можете звернутися до нас за медичною
допомогою.
Ми також допоможемо вам зі збором коштів для дітей,
позичаючи банки та значки для волонтерів, які збиратимуть від
імені вашої дитини. Іноді люди насторожуються, коли хтось збирає
гроші на благодійність. Діючи під назвою Фонду, ви будете більш
надійними.
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Фінансова підтримка

На що Фонд виділяє зібрані кошти?
За Вашим бажанням ми використаємо кошти, накопичені на субрахунку, для оплати
рахунків за: ліки, реабілітацію, необхідні медичні засоби, необхідне обладнання для
догляду за дітьми вдома, протези тощо (потім необхідно заповнити дорожню карту).
Підтримка Фонду важлива, оскільки Національний фонд здоров’я не покриває витрати на
лікування за кордоном, спеціалізовані протези, невідшкодовані препарати, імунотерапію,
протонотерапію та експериментальне лікування «останнього шансу».

Коли закінчується термін дії субрахунку?
Навіть після закінчення лікування субрахунок не закінчується. На ньому все ще можна
накопичувати кошти, наприклад, на реабілітацію чи боротьбу з ускладненнями після
хіміотерапії. Гроші на особовому рахунку також можуть стати в нагоді згодом, якщо хвороба
повернеться і вам знадобиться подальше лікування.
Якщо лікування не вдається і пацієнт йде, кошти з його субрахунку надходять на загальний
рахунок Фонду, щоб гроші могли допомогти у боротьбі за життя іншого пацієнта – це внесено
в наші правила.
Якщо ви бажаєте зв’язатися з Фондом, телефонуйте: 71 712 77
або напишіть електронною поштою на адресу: fundacja@naratunek.org
Місцезнаходження Фонду – вул. Ślężna 114s / 1 у Вроцлаві
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Добре знати
Ваш лікар ознайомив/познайомить Вас з основними питаннями захворювання та
лікування Вашої дитини. Під час вашого перебування в лікарні буде багато цієї нової
фахівської інформації – частину ви дізнаєтеся дуже швидко, а частину дізнаєтесь з часом.
Кожен із батьків «Кейп» набуває цих знань у відповідний і необхідний час і обсяг. Для того,
щоб бути ефективним опікуном для своєї дитини, важливо мати ці знання. Не впадайте
у відчай і не напружуйтеся! Запитуйте, вчіться, наберіться терпіння.
Як правило, наші психологи психіатричної клініки супроводжують Вас під час медичних
бесід – це не привід для занепокоєння. Вони підтримують Вас у спілкуванні, розумінні
нових концепцій, забезпечуючи відчуття безпеки та більшого спокою.
На додаток до медичних знань, які вам надасть ваш лікар, з часом ви також зіткнетеся
з великою кількістю альтернативних терапевтичних методів і речовин. Інтернет, сім’я та
друзі зазвичай є джерелом таких знань, коли хтось хворіє. Спокійно і критично прочитайте
і перегляньте цю інформацію, якщо Вас щось цікавить і ви хочете застосувати це до своєї
дитини – обов’язково поговоріть про це з лікарем. Якщо це не шкідливо, ваш лікар не
заборонить вам це робити, але в багатьох випадках це може захистити Вас від негативних
побічних ефектів. Багато альтернатив не мають доведеного терапевтичного ефекту, і заміна
ними ліків може мати незворотний і дуже шкідливий вплив на вашу дитину.
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Добре знати

Кріоконсервація
Залежно від віку вашої дитини, перед початком лікування запитайте свого лікаря про вплив
лікування на фертильність вашої дитини в дорослому віці. Як хіміотерапія, так і променева
терапія можуть мати побічні ефекти, які впливають на репродуктивну систему.
Запитайте про можливість кріоконсервації сперми (у хлопчиків). З іншого боку, дівчата
займаються цією темою дуже індивідуально. Це процес зберігання тканин або клітин при дуже
низьких температурах. Для пацієнтів підліткового віку це може бути дуже корисним у подальшому
процесі планування сім’ї.
21

Словник «Помічничок»
(автор: д-р Дорота Сокалла)

Кістковий мозок

Він відповідає за вироблення клітин крові і міститься в кістках.

Еритроцити

Червоні кров’яні тільця транспортують кисень до тканин завдяки наявності
гемоглобіну.

Лейкоцити

Білі кров’яні клітини, що виробляються кістковим мозком, відповідають
за захист організму від вірусних і бактеріальних інфекцій. Коли організм
атакують мікроби, лейкоцити викидаються в кров, де починають боротися
з загрозою. Ми поділяємо їх на дві групи: гранулоцити та агранулоцити. Серед
гранулоцитів виділяємо, серед інших нейтрофіли, еозинофіли, базофіли. Серед
агранулоцитів: лімфоцити та моноцити. Кожен з них виконує дещо різні функції.

Лейкоцитоз

Підвищена кількість лейкоцитів.

лейкоцитоз

правильний рівень

лейкопенія

Лейкопенія

Знижена кількість лейкоцитів.

Нейтропенія

Зниження кількості нейтрофілів нижче норми, що пов’язано з підвищеною
сприйнятливістю організму до інфекцій. Нейтрофіли – найчисельніша група
лейкоцитів. Вони відповідають за захист нашого організму від бактерій.

Тромбоцити

Утворені в кістковому мозку елементи крові відіграють ключову роль у процесі
згортання, завдяки чому зупиняється кровотеча, лейкоцитоз нормальний
рівень лейкопенії.
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Словник «Помічничок»

Тромбоцитопенія

Низький рівень тромбоцитів; може призвести до синців і петехій, кровотечі
і навіть крововиливу.

Анемія

Знижена кількість еритроцитів та/або гемоглобіну нижче норми для даного
віку; може викликати блідість шкіри та слизових оболонок, стомлюваність,
слабкість і почастішання пульсу.

Морфологія крові

Базове гематологічне дослідження, яке показує серед інших лейкоцити,
еритроцити та тромбоцити.

Мазок периферичної крові

Аналіз крові, проведений за допомогою мікроскопа, оцінює зовнішній вигляд
клітин крові, а також відсоток усіх лейкоцитів.

Лейкемія

Рак, який росте, коли аномальні клітини розмножуються кістковим мозком;
ці клітини називаються бластами. Бласти замінюють нормальні клітини, що
може викликати анемію або тромбоцитопенію. Їх розмноження відбувається
неконтрольовано і дуже швидко.

Гострий лімфобластний лейкоз (ОЛЛ)

Захворювання, викликане неконтрольованим зростанням лімфобластів
у кістковому мозку; є найпоширенішим дитячим раком.

Гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ)

Захворювання, спричинене неконтрольованим, аномальним зростанням
мієлобластів у кістковому мозку.

Лімфоми

Новоутворення лімфатичної системи; Їх поділяють на лімфоми Ходжкіна,
тобто лімфоми Ходжкіна, і неходжкінські Т- і В-клітинні лімфоми.
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Солідні пухлини

Група пухлин, що виникають з мезенхімальної тканини, яка диференціюється
на різні тканини та органи.

Нейробластома

Злоякісне новоутворення, що відноситься до солідних пухлин; він походить
від незрілих клітин надниркової залози або симпатичного стовбура - частини
вегетативної нервової системи.

Пухлина Вільмса

Нир
ки

Нейрон - нервова
клітина

Нефробластома - нефробластома плода; злоякісна
пухлина походить з нирки.

Саркоми м’яких тканин

Група солідних пухлин, які можуть виникати в будь-якій частині тіла. Вони
розвиваються з скелета, гладкої мускулатури, сполучної тканини. У дітей
найчастіше зустрічається рабдоміосаркома.

Ембріональна ретинобластома

Внутрішньоочна пухлина сітківки ока; 75% випадків діагностуються у віці до
3 років, можуть бути спадковими та перебігати в сім’ях.

Поперекова пункція

Пункція в поперековому відділі для забору спинномозкової рідини для
дослідження та для введення ліків.

Біопсія кісткового мозку

Пункція кісткового мозку для збору кісткового мозку для дослідження.

Стадія захворювання

Це визначає, наскільки запущене захворювання.

Ремісія

Зняття захворювання в лабораторних, візуалізаційних та клінічних
дослідженнях.
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Лікування для підтримки ремісії

Лікування, яке дає можливість зберегти постійну ремісію.

Резюме

Повторна поява захворювання.

Хіміотерапія*

Метод лікування, при якому в основному вводяться
цитостатики, найчастіше використовується при більшості видів раку.

Радіотерапія

Метод променевого лікування, часто використовується разом з хіміотерапією.

Цитостатики

Препарати, призначені для боротьби з раковими клітинами.

Стероїди

Ліки, що підтримують лікування раку. Вони мають протизапальну,
протинабрякову, протиблювотну, протиалергічну та імуносупресивну дію.

Хірургічне лікування

Будь-яке хірургічне втручання, що вимагає хірургічного або оперативного
втручання (взяття препарату для гістопатологічного дослідження, видалення
пухлини, лікування деяких ускладнень).

Прогноз

Прогнозування, які шанси на одужання.

Центральний доступ

Різні методи створення постійного доступу до кровоносних судин, такі як:
пункція стегнової кістки, порт-катетер, Broviac** – це точки доступу, які
дозволяють уникнути уколу голки для забору крові для дослідження або
введення ліків. Ми поділяємо проколи на тимчасові, такі як стегнові та яремні
проколи, які залишаються короткими, і постійні, такі як Broviac і Port, які можна
зберігати тижнями або місяцями.
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Можливі ускладнення

• Короткострокові та довгострокові, в основному пов’язані з ефектом введених
препаратів або типом лікування. Протиракові препарати дуже ефективні,
але тому дуже агресивні. Їх завдання – пошкоджувати та знищувати ракові
клітини. На жаль, він також «розриває» нормальні клітини організму –
в першу чергу клітини кісткового мозку, що порушує його роботу. Це може
проявлятися як зниження виробництва ваших червоних і білих кров’яних
тілець і тромбоцитів. Цей стан зазвичай триває від кількох до кільканадцять
днів. Це пов’язано, серед іншого, зі зниженням імунітету та сприйнятливості
до інфекцій, а також можливістю кровотечі. При інфікуванні необхідно
використовувати антибіотики. Іноді через зниження кількості еритроцитів
і значення гемоглобіну або тромбоцитів необхідно переливання продуктів
крові – концентрованих еритроцитів або концентрованих тромбоцитів.
• Після прийому цитостатиків часто можуть виникати блювота або нудота.
Тут допомагають протиблювотні засоби.
• Цитостатики можуть пошкодити печінку. Це проявляється підвищенням печінкових трансаміназ – аланінамінотрансфераза (АЛТ) і аспартатамінотрансфераза (АСТ) є дуже важливими ферментами, які дають можливість
печінки працювати. Якщо печінка не працює належним чином, може з’явитися
жовтяниця, і лікар може перевірити, чи не збільшена печінка, оглядаючи
черевну порожнину або за допомогою УЗД. Іноді через це хіміотерапію
доводиться припиняти.
* Випадання волосся є поширеним побічним ефектом хіміотерапії.
Це відбувається повільно, а не за ніч, тому ви можете підготуватися до цього.
Про це доброзичливо та доречно для дітей молодшого віку розповідає
Хеміолюдек Кацпер – головний герой короткої терапевтичної книжки, яку
можна позичити в бібліотеці Мису Надії.
З практичних і гігієнічних міркувань легше, коли ми маємо коротку зачіску.
Тому ми заохочуємо Вас скористатися послугами перукаря Мису Надії (після
попереднього запису з координатором волонтерів). Волосся буде вкорочено
- щоб підтримати процес адаптації до нової зачіски та підтримувати гігієну.
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Ми закликаємо Вас, батьків, підтримати процес проведення хіміотерапії
пацієнтам. Підтримайте це і нагадайте дітям, що, незважаючи на побічні
ефекти, які можуть виникнути, це все одно найкращий і найефективніший
препарат для одужання.
**Якщо батьки висловлюють свою готовність і бажання це зробити, кожна
медсестра в палаті повинна навчити батьків користуватися Broviac. Ми
закликаємо Вас зробити це, оскільки це полегшує перебування вдома та
зменшує частоту відвідувань клініки. Батьки навчаються цій операції і чудово
справляються самостійно.
Посібники, як доглядати за Broviac в домашніх умовах, доступні за
посиланням: https://naratunek.org/dla-rodzicow/broviac/
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Батьки,
нижче ви знайдете загальну та універсальну інформацію та опис найбільш часто виконуваних
тестів. Домовтеся з лікарем про точне обстеження та підготовку вашої дитини - Чи зможете
ви відвідати огляд? Чи зможе ваш син/донька під загальним наркозом заснути на руках
чи тільки в кімнаті? Чи будете ви присутні під час пробудження? Узгодьте важливі деталі
та спокійно передайте їх дитині, щоб підготувати її до обстеження. Якщо у Вас виникли
сумніви, що і як розповісти, сміливо запитуйте наших психологів з Психоклініки.
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Візьміть улюбленого плюшевого ведмедика, ляльку – пограйте в дослідження,
потренуйтеся не рухатися – покажіть, що це означає. Якщо ви чекаєте процедури, під час
якої вашу дитину будуть укладати спати, пограйте з масками, які є у медсестер, зробіть
маску з чашки. Його також можна подарувати улюбленому ведмедику, щоб потім заснути
і завдяки масці, мріяти приємні сни, а в кінці гри благополучно прокидатися.
Готуючи дитину до процедури та укладаючи її до сну (загальний наркоз), можна
використовувати короткі розповіді та візуалізації про надування різнокольорових кульок
та задування свічок на торті, щоб процедура з маскою була для дитини легшою.
Лікувальні ігри можуть бути корисними для Вас під час кожної нової ситуації або
процедури в лікарні. Якщо ви знаєте якомога раніше про наступні процедури (встановлення
канюлі, забір крові, крапельне введення або візуалізації), пояснюючи, що відбудеться ви
можете використовувати гри. Якщо у Вас не має ідеї як в простій формі переказати це
дитині, також зв’яжіться з психоонкологією психіатричної клініки мису Хоуп.
Також можна розповісти про чарівну мазь, яка зменшує відчуття болю.
Попросіть медсестру використовувати його для нескладних процедур
(мазь для місцевого знеболення - Емла).
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Badania
УЗД
Що це за огляд?
Цей тест візуалізації заснований на використанні ультразвуку – найпоширенішими
ультразвуковими дослідженнями є черевна порожнина, таз, лімфатичні вузли та
щитовидна залоза.
Скільки часу триває обстеження?
Дослідження займає кілька або кілька десятків хвилин, залежно від розміру
досліджуваної ділянки.

?

Чи потрібно мати пустий шлунок?
При огляді органів черевної порожнини та малого тазу необхідно мати пустий
жолудок. Іноді лікар рекомендує в день обстеження їсти тільки високозасвоювані
продукти або ковтати препарат, що усуває шлункові гази, наприклад, Еспумізан.
Як виглядає підготовка до тесту?
Готуватися слід за рекомендаціями лікаря – залежно від ситуації. Під час огляду
необхідно частково роздягнутися.
Де проводиться тест?
Дослідження відбуваються в будівлі «Мис Надії» (Przylądek Nadziei), на першому поверсі.
Чи є тест безпечним і безболісним?
Так, ультразвукове дослідження є абсолютно безпечним і безболісним.
Чи може моя мама чи інший опікун супроводжувати мене?
Так, твоя мама або інший дорослий може супроводжувати тебе і розмовляти з
тобою під час тестування. Ти також можш взяти з собою мультфільми і подивитися
їх під час огляду.
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Чи буду я спати під час огляду?
Ні, ти будеш пробуджений весь час під час огляду.
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Твій лікар попросить тебе лежати нерухомо, а іноді дотримуватись простих
інструкцій, щоб допомогти під час обстеження, наприклад, «глибко
вдихнути». Під час огляду лікар змащує досліджувану ділянку прохолодним
прозорим гелем. Це досить приємно і абсолютно безболісно.
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RENTGEN
Що це за обстеження?
Це візуалізація з низькою дозою радіації.
Скільки часу триває обстеження?
Дуже коротко, як звичайне фото на фотоапарат чи мобільний телефон. Кілька
або кільканадцять секунд.
Чи потрібно мати пустий шлунок?
Ні, перед цим обстеженням можна нормально їсти та пити.
Як виглядає підготовка до обстеження?
До цього огляду не потрібно готуватися якось особливо, а лише частково
роздягатися.
Де проводиться огляд?
Огляд проходить в головному корпусі лікарні за адресою вул. Боровська.
Хтось із наших співробітників допоможе тобі дістатися.
Чи є огляд безпечним і безболісним?
Так, цей огляд безпечний і безболісний. Доза опромінення дуже низька.
Чи може моя мама чи інший опікун супроводжувати мене?
Так, з тобою в кімнаті можуть бути батьки чи опікуни. Однак вони повинні
стояти трохи подалік і носити захисний фартух. Винятком є вагітна мама.
Чи буду я спати під час огляд?
Ні, ти будеш пробуджений весь час під час огляду.
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Лікар попросить тебе лише стояти або лежати нерухомо і деякий час не
рухатися.
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КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
Що це за огляд?
Це візуальне дослідження з використанням випромінювання. Пристрій являє
собою сканер у формі кола, в який входить ліжко з пацієнтом. Існує кілька
версій цього дослідження. Його можна проводити як із введенням контрасту,
так і без нього. Контраст – речовина, яка вводиться в кров пацієнта перед
дослідженням, щоб досліджувані тканини краще диференціювалися і чіткіше
було їй видно.
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Скільки часу триває обстеження?
Залежно від досліджуваної області обстеження займає кілька або кільканадцять
хвилин.

?

Чи потрібно мати пустий жолудок і що це означає?
Якщо тобі проводять контрастне дослідження, ти повинен мати пустий шлунок,
тобто не їсти і не пити щонайменше за 6 годин до обстеження. Якщо у тебе
є безконтрастне обстеження, тобі не потрібно бути на голодний шлунок.
Як виглядає підготовка до обстеження?
Якщо ти пройшов контрастне обстеження, медсестра поставить тобі канюлю,
тобто доступ у твоїй руці, через який тобі дадуть контраст перед обстеження. Для
обстеження, проведеного в денному стаціонарі, ти повинен мати з собою результат
аналізу на креатинін крові, попередньо зроблений самостійно в цьому районі.
Де проводиться обстеження?
Обстеження проходить в головному корпусі лікарні за адресою вул. Боровська.
Хтось із наших співробітників допоможе тобі Ні, ти будеш пробуджений весь
час під час огляду дістатися.
Чи є тест безпечним і безболісним?
Так, цей тест абсолютно безпечний і безболісний.
Чи може моя мама чи інший опікун супроводжувати мене?
Так, з тобою в кімнаті можуть перебувати батьки або опікуни, ви можете
розмовляти і триматися за руки. Винятком є вагітна мама.
Чи буду я спати під час огляд?
Іноді, особливо у дітей молодшого віку, обстеження проводиться під загальним
наркозом – тоді пацієнт спить і не пам’ятає огляд. Однак часто є так, що ти не будеш
під наркозом.
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Лікар лише попросить тебе лежати дуже спокійно і терпляче протягом усього
огляду і скаже тобі, чи погіршуєтеся твоє самопочуття чи інакше, наприклад,
тобі зробиться холодно або тепло.
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МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ
Що це за обстеження?
Це безболісне візуальне обстеження без використання випромінювання,
засноване на використанні сильного магнітного поля. Апарат являє собою
дуже велику трубу/тунель – туди входить ліжко з лежачим на ньому пацієнтом.
Апарат під час огляду завжди видає гучний стукіт, що не повинно насторожувати,
але варто скористатися берушами (закладками), які є у медсестри. Перед
тестуванням ми повинні позбутися будь-яких металевих предметів.
Скільки часу триває обстеження?
Обстеження триває мін. 30 хвилин, а часто – залежно від досліджуваної
області – і довше.

?

Чи потрібно мати пустий шлунок і що це означає?
Якщо тобі проводять контрастне обстеження, ти повинен мати пустий
шлунок, тобто не їсти і не пити щонайменше за 6 годин до обстеження. Якщо
у вас є безконтрастне обстеження, тобі не потрібно бути на голодний шлунок.
Як виглядає підготовка до обстеження?
Якщо ти пройшов контрастне обстеження, медсестра поставить тобі
канюлю, тобто доступ у твоїй руці, через який тобі дадуть контраст перед
обстеженням. Для обстеження, проведеного в денному стаціонарі, ти
повинен мати з собою результат аналізу на креатинін крові, попередньо
зроблений самостійно в цьому районі. Термін дії дослідження 21 день.
Виняток становлять діти, у яких є підозра на проблеми з нирками – тоді
термін дії становить 7 днів.
Де проводиться обстеження?
Обстеження проходить в головному корпусі лікарні за адресою вул.
Боровська. Хтось із наших співробітників допоможе тобі дістатися.
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Чи є обстеження безпечним і безболісним?
Так, це обстеження абсолютно безпечне і безболісне.
Чи може моя мама чи інший опікун супроводжувати мене?
Під час огляду пацієнт перебуває в кімнаті один, але через мікрофон може
розмовляти з батьком, опікуном або особою, яка проводить огляд, і може
бачити цих людей через скло.
Чи буду я спати під час обстеження?
Іноді, особливо у дітей молодшого віку, обстеження проводиться під
загальним наркозом – тоді пацієнт спить і не пам’ятає огляду. Однак ти часто
не будеш під наркозом.
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Лікар попросить тебе просто лежати дуже спокійно і терпляче під час огляду.
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ПЕТ
Що це за обстеження?
Це безболісний і комфортний для пацієнта огляд візуалізації, який найчастіше
використовується в діагностиці раку. Пристрій являє собою сканер у формі
кола, в який входить ліжко з пацієнтом. Обстеження полягає у виконанні
сканування всього тіла після введення спеціально міченої глюкози через
канюлю, що дозволяє отримати точне зображення різних тканин.
Скільки часу триває обстеження?
Обстеження займає від 15 до 45 хвилин.
Чи потрібно мати пустий шлунок і що це означає?
Якщо тобі проводять контрастне обстеження, ти повинен мати пустий шлунок,
тобто не їсти і не пити щонайменше за 6 годин до обстеження. Якщо у тебе
є безконтрастне дослідження, тобі не потрібно бути на голодний шлунок.
Як виглядає підготовка до обстеження?
Якщо ти пройшов контрастне обстеження, медсестра помістить тебе
в канюлю, тобто прокол, через який тобі буде введено контраст перед
тестом. За 24 години до обстеження не займайся спортом і не пий напої
з кофеїном, такі як кола, кава або чай, оскільки ці речовини можуть вплинути
на точність тесту.
Де проводиться обстеження?
Обстеження проходить в головному корпусі лікарні за адресою вул.
Боровська. Хтось із наших співробітників допоможе тобі дістатися.
Чи є обстеження безпечним і безболісним?
Так, це обстеження абсолютно безпечний і безболісний.
Чи може моя мама чи інший опікун супроводжувати мене?
Так, з тобою в кімнаті можуть перебувати батьки або опікуни, ти можете
розмовляти і триматися за руки.
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Чи буду я спати під час огляду?
Іноді, особливо у дітей молодшого віку, огляд проводиться під загальним
наркозом – тоді пацієнт спить і не пам’ятає пробу. Однак ти часто не будеш
під наркозом.
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Лікар попросить тебе під час огляду лежати дуже спокійно і терпляче,
прислухатися до вказівок лікарів і техніків і взяти з собою воду для пиття. Під
час і після обстеження необхідно пити багато води, щоб вимити контрастну
речовину з організму.
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КАРДІОЛОГІЧНЕ ОБСЛІДЖЕННЯ
Що це за обстеження?
Це консультація кардіолога, яка часто потрібна на початку онкологічного лікування для
оцінки серцево-судинної функції перед інтенсивним лікуванням. Перед консультацією
також часто проводять ЕКГ-тест, тобто електрокардіограму, необхідну для комплексної
оцінки серцево-судинної системи та функції серцевого м’яза. Це безболісний запис
електричної роботи серця.
Скільки часу триває обстеження?
Обстеження займає близько 10-20 хвилин.
Чи потрібно мати пустий шлунок?
Ні, перед цим обстеженням можна нормально їсти та пити.
Як виглядає підготовка до обстеження?
До цього огляду не потрібно готуватися якось особливо, а лише частково роздягатися.
Де проводиться обстеження?
Обстеження відбуваються в будівлі «Мис Надії» (Przylądek Nadziei)., на першому
поверсі.
Чи є обстеження безпечним і безболісним?
Так, обстеження є абсолютно безпечним і безболісним.
Чи може моя мама чи інший опікун супроводжувати мене?
Так, твоя мама або інший дорослий може супроводжувати тебе і розмовляти з тобою
під час обстеження.
Чи буду я спати під час обстеження?
Чи буду я спати під час обстеження?
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Твій лікар може попросити тебе лягти або встати в положенні, необхідному для
обстеження.
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ПРОКОЛ (пункція)
Що це за огляд?
Пункція – це або збір ліквору для обстеження, тоді мова йде про поперекову
пункцію, або збір кісткового мозку з тазостегнової кістки для обстеження –
тоді мова йде про пункцію кісткового мозку. Обстеження завжди проводиться
під загальним наркозом.
Скільки часу триває обстеження?
Обстеження займає 1 або 2 години.
Чи потрібно мати голодний шлунок і що це означає?
Обстеження завжди проводиться під загальним наркозом, тобто ти повинен
бути на голодний шлунок, не можна нічого їсти та пити щонайменше за 6
годин до обстеження.
Як виглядає підготовка до обстеження?
До огляду готуватися не потрібно – потрібно лише мати голодний шлунок.
Де проводиться обстеження?
Обстеження проходить у будівлі «Мис Надії» (Przylądek Nadziei).
Чи є обстеження безпечним і безболісним?
Так, огляд абсолютно безпечний і безболісний, оскільки проводиться під
загальним наркозом. Після пробудження дитина може відчувати легкий
дискомфорт і втому, іноді нудоту або легкий біль у місці проколу.
Чи може моя мама чи інший опікун супроводжувати мене?
Батьки або опікуни можуть супроводжувати
дитину до введення анестезії
та можуть перебувати з дитиною
під час відновлення. Однак це
потрібно кожен раз обговорювати
з лікуючим лікарем і анестезіологом.
гребінь клубової кістки
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Чи буду я спати під час обстеження?
Так, обстеження проводиться під загальним наркозом, це означає, що дитина
спить, не відчуває болю і не пам’ятає хід обстеження.
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Твій лікар може попросити тебе лежати нерухомо і глибоко дихати під час
введення анестезії та пробудження.
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ЗАКЛАДАННЯ BROVIAC
Що це за процедура?
Це процедура, під час якої здійснюється хірургічний доступ до великої
кровоносної судини в області грудної клітки. Наявність такого проколу,
тобто тонкої пластикової трубки, дозволяє уникнути уколу голки для забору
крові для аналізів або введення ліків. Broviac — це тип постійного проколу,
тобто його не потрібно міняти місяцями.
Скільки часу потрібно, щоб створити Broviac?
Це займає 1 або 2 години.
Чи потрібно мати голодний шлунок і що це означає?
Процедура завжди проводиться під загальним наркозом, тобто ти повин бути
на голодний шлунок, не їсти і не пити щонайменше за 6 годин до обстеження.
Як виглядає підготовка до процедури?
До процедури готуватися не потрібно – просто ти повинен мати пустий
шлунок. Це незначне хірургічне втручання.
Де це відбувається?
Процедура проходить в головному корпусі лікарні за адресою вул. Боровська.
Хтось із наших співробітників допоможе тобі і відвезе пацієнта разом
з ліжком у відповідну палату.
Чи безпечна та безболісна процедура?
Так, ця процедура безпечна і безболісна, оскільки проводиться під загальним
наркозом. Після пробудження дитина може відчувати невеликий дискомфорт
і втому, можливо нудоту або легкий біль у місці ін’єкції.
Чи може моя мати чи інший опікун супроводжувати мене?
Батьки або опікуни можуть супроводжувати дитину до введення анестезії та
можуть перебувати з дитиною під час відновлення. Однак це потрібно кожен
раз обговорювати з лікуючим лікарем і анестезіологом.
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Чи буду я спати під час тесту?
Так, обстеження проводиться під загальним
наркозом, а це означає, що дитина спить, не
відчуває болю і не пам’ятає хід процедури.
Що зажадає від мене лікар під час огляду?
Твій лікар може попросити тебе лежати нерухомо
і глибоко дихати під час введення анестезії
та прокидання.
Broviac
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНФЛОН (WENFLON)
Венфлон — це тонка, гнучка пластикова трубка, яку вставляють за допомогою
голки в дрібну кровоносну судину, найчастіше на руку або руку. Оскільки
канюля має пластикові крильця з обох боків, щоб добре приклеюватися
до місця, куди її наділи, діти часто називають її метеликом. Венфлон – це
тимчасовий венозний доступ, що означає, що його необхідно змінити або
видалити через кілька днів. Уникає встромлення голки для забору крові для
аналізів або введення ліків.
Скільки часу потрібно, щоб вставити канюлю?
Введення канюлі займає стільки ж, скільки і ін’єкція, кілька секунд – дуже
коротко.
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Чи потрібно мати голодний шлунок?
Ні, для цієї процедури не потрібно голодувати.
Як виглядає підготовка до процедури?
Для надягання канюлі не потрібно жодним чином готуватися. Місце, де
планується прокол, корисно промазати знеболюючою маззю. Запитайте про
це у своєї медсестри або лікаря. Також заспокійливо завчасно надіти канюлю
на ведмедика чи ляльку, щоб дитина могла спокійно та з цікавістю спостерігати
за процедурою перед її проведенням. Попросіть про це медсестру, і вона
з радістю допоможе вам.
Де проводиться процедура?
Венфлон одягне для тебе медсестра на мисі Надії.
Чи безпечна та безболісна процедура?
Вводити канюлю цілком безпечно, але це може бути неприємно і трохи
болісно.
Чи може моя мати чи інший опікун супроводжувати мене?
Звичайно, батьки або опікуни можуть супроводжувати дитину і тримати
її на колінах під час процедури. Також дитина може подивитися казку або
принести з собою іграшку.
Що вимагатиме від мене медсестра під час введення канюлі?
Хворому дуже важливо сидіти нерухомо. Тоді прокол є найшвидшим і найменш
болючим.
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Карта Мису Надії
Мис Надії (Przylądek Nadziei). Відділення Трансплантації кісткового мозку, онкології та
дитячої гематології

Ситуаційний план

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
за адресою вул. Боровська

КЛІНІКА МИС НАДІЇ
(Przylądek Nadziei)
ПІДЗЕМНИЙ ВХІД
до клінічної лікарні
по вул. Боровська

ІГРОВИЙ МАЙОН
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Карта Мису Надії

Рівень -1

ПІДЗЕМНА АВТОСТОЯНКА
ПІДЗЕМНИЙ ВХІД до клінічної лікарні по вул. Боровська
КАПЛИЦЯ
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Перший поверх

ПЕДІАТРІЯ
ГОТЕЛЬ
ПРИЙМАЛЬНА КІМНАТА
ЕКГ, рентген, УЗД
ОСВІТА
АДМІНІСТРАЦІЯ
МЕНЕДЖЕР КЛІНІКИ
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АКВАРИУМ

ФОНД, ГОТЕЛЬ

КІМНАТА ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТУ

ПСИХІЧНА КЛІНІКА

ОСВІТЛЕННЯ, РОЗВАГИ

ПАТІО

КУХНЯ

Карта Мису Надії

1-й поверх

ДЕННА ЛІКАРНІКА
КЛІНІКИ
ГЕМАТОЛОГІЯ 1
БАНК КЛІТИН КРОВОТВОРУ,
НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
РЕАБІЛІТАЦІЯ

КАБІНЕТ ЛІКАРЯ
ОДИН КОРИСНИЙ
ОНКОСИЛЬНІ
ОСВІТЛЕННЯ, РОЗВАГИ
КУХНЯ
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2-й поверх

ВІДДІЛ ПОСИЛЕНОГО НАГЛЯДУ

КАБІНЕТ ЛІКАРЯ

ОСВІТА
ГЕМАТОЛОГІЯ II

ШКОЛУ

ГЕМАТОЛОГІЯ III
КУХНЯ
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Карта Мису Надії

3-й поверх

ВІДДІЛЕННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
ПІСЛЯТРАНСПЛАНТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ГОТЕЛЬ

КАБІНЕТ ЛІКАРЯ
БІБЛІОТЕКА
ОСВІТЛЕННЯ, РОЗВАГИ
ГАРДЕРОБНА ДЛЯ БАТЬКІВ
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Життя на Мисі Надії
Найпростіші правила Мису Надії
Батько,
тут у вас є ліжко або крісло, на якому можна спати. Номери одно- або двомісні. В кімнаті
є санвузли, також є інтернет та телевізор. На 3-му поверсі є велика загальна кімната з книгами,
а на першому поверсі – скляна кімната під назвою «Акваріум», де проходять цікаві заняття
для дітей, і патіо, яким можна користуватися в теплі дні. У нас тут приємний персонал,
і медсестри із задоволенням вислухають вас і дадуть відповідь на важливі запитання.
Психолог може провести вас і вашу дитину по клініці, щоб ви могли познайомитися з цим
місцем і максимально звикнути до нього. Ми поєднані з іншими лікарнями - нас об’єднує
кольоровий роз’єм на рівні -1. Там ми часто ходимо на спеціалізовані огляди, на які вас
ведуть санітар чи санітарка.
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Життя на Мисі Надії

Важливі номери телефонів:
Секретаріат - тел. 71 733 27 00
Черговий лікар - тел. 71 733 28 90, 885 852 282
Телефон для отримання результатів аналізів та інших важливих питань до лікарів
відкритий до год. 15.00
тел. 885 852 282 (гематологія)
тел. 885 852 283 (пересадки)
Фонд - тел. 71 712 77 33
Психологічна клініка – тел. 71 733 27 07
або перелічені нижче мобільні телефони
Контакт з волонтерством
Божена Рута-Томусяк – координатор волонтерів
тел. 536 884 381
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Психологічна клініка
У вашому розпорядженні команда психологів, педагогів і терапевтів, які супроводжують
процес лікування вашої дитини. Їх завдання також надати вам сил, допомогти в організації
догляду та побуту на мисі, полегшити спілкування з персоналом, показати, як відновитися та
відновити рівновагу. Масаж, релаксація та йога – запитайте у свого терапевта про ці форми
допомоги.
Ви також можете звернутися до психолога для проведення розвивального дослідження,
яке іноді знадобиться від вас при подачі заявки на індивідуальний курс навчання.
Окрім лікування, ваша дитина на мисі Надії також отримає багато розваг, ігор та атракціонів.
Наші психологи, педагоги та терапевти дбають, щоб вільний час наших пацієнтів та їхніх
опікунів був наповнений приємними та мудрими заняттями. У палаті ви знайдете карту дій,
яка наблизить вас до плану на тиждень.
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Психологічна клініка

Психологічна клініка – команда психологів, педагогів і терапевтів.
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ШКОЛА
На Мисі Надії також розташована госпітальна початкова школа No 101, яка охоплює
обов’язкове навчання учнів з І до VIII класу, а також середніх класів. Кожного нового пацієнта
відвідує класний керівник і зараховує до школи. Заняття проводяться індивідуально в палаті
хворого, а також за груповою системою в шкільних кімнатах стаціонару (2 рівень, поруч
із II відділенням). Відвідування школи є обов’язковим. Дати проведення занять встановлює
вчитель конкретного предмета з урахуванням схильності та самопочуття учня на даний
момент.
При цьому кожен учень повинен бути включений в індивідуальний курс навчання. Для
цього необхідно подати відповідну анкету зі школи лікарні, щоб подати її до психологопедагогічної консультації за місцем проживання дитини. Ця форма буде основою для
оформлення висновку про залучення студента до індивідуального курсу. Проте будь-яке
психолого-педагогічне дослідження, яке також може знадобитися, можна провести
в психіатричній клініці, розташованій на мисі Хоуп.
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Як ваша дитина розуміє хворобу
залежно від стадії розвитку, тобто віку?
Дитина молодше 2 років

Дитина цього віку ще не розуміє захворювання. Найголовніше – забезпечити постійну
турботу та безпеку, що розуміється як доступність батьків. Вже дитина-підліток достатньо
розуміє навколишній світ, щоб дозволити батькові чесно, хоча й дуже загально, поговорити
з ним про відвідування лікаря та прості процедури. Також не бійтеся повідомити своїй
дитині правду, наприклад, що укол болить – це створює зв’язок і довіру.

Дитина від 2 до 7 років

Дітям у цьому віці властиво думати про хворобу як про наслідок поведінки та зовнішніх
ситуацій – наприклад, я хворію як покарання за те, що я погано поводився. Важливо
запевнити дитину, що хвороба викликана не поведінкою дитини і що ні дитина, ні хтось
інший не несе за це відповідальності. У цей період теж не можна недооцінювати те, що
буде болючим, і говорити про це чесно. Добре представити тему хвороби графічно і просто,
наприклад, у вигляді гри двох команд – хорошої та поганої.

Дитина від 7 до 12 років

Дитина в цьому віці вже розуміє причину і наслідок. Тож віна знає, що покращення
її здоров’я залежить від ліків та співпраці з медичним персоналом. Вона не розуміє
довгострокових наслідків хвороби, але може бути стурбована конкретними ситуаціями
одужання, такими як тривале перебування в лікарні, хворобливі ін’єкції або ліки.

Діти старше 12 років.

У процесі лікування підлітки хочуть, щоб до них ставилися як до дорослих. Важливо
залучати пацієнтів цього віку до активної участі в процесі лікування, в тому числі
заохочувати їх ставити запитання або брати участь у прийнятті рішень. Люди в цьому віці
також передбачають подальші наслідки своєї хвороби та вжиті дії.

60

Як ваша дитина розуміє хворобу
залежно від стадії розвитку, тобто віку?

Несподівані вигоди від хвороби
Лікування та перебування в стаціонарі – це не лише виклик для сім’ї, а й – як свідчать
численні бесіди з батьками та дітьми, які пройшли повний процес лікування в Мисі Надії –
це можливість для розвитку та отримання нового досвіду.
Якщо ви будете уважні, ви неодмінно побачите можливості, які відкриває фаза лікування
та відновлювальний процес у вашому житті. Ось кілька прикладів тих, хто пройшов процес
зцілення:
• у вас є час для себе - час для дитини, час для важливих розмов, час для нових захоплень,
інтересів, здійснення планів, читання книг,
• ви дізнаєтесь багато про себе, пізнаєте найближчих вам людей у новій ситуації, дізнаєтесь
про свої сильні сторони та компетенції,
• друзі та рідні можуть здивувати вас позитивно - ви навчитеся приймати допомогу та
любов,
• ви стаєте більш відкритими до себе та інших людей,
• виклики, викликані хворобою, навчають нас нової ієрархії проблем і цінностей, ми,
природно, перестаємо турбуватися про дрібниці, ми інстинктивно визнаємо цінності, які
варто культивувати в житті, і захищати цілі, до яких варто прагнути,
• позитивним наслідком нових знань про здоров’я та медицину, як правило, є зміна способу
життя на більш здоровий та уважніший, ми більше дбаємо про дієту, фізичні вправи та
баланс – як для себе, так і для всієї родини.
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Девіз батьків
• Я є важливою частиною одужання моєї дитини.
• Те, що я думаю і відчуваю, впливає на мене і на мою дитину.
• Я піклуюся про себе, вмію добре доглядати за своєю дитиною.
• Моїй дитині потрібна правда, тому я даю їй інформацію та відповідаю
на запитання відповідно до її віку.
• Моя дитина повинна розвиватися природним шляхом – хворіє її тіло,
а не розум. Я можу привернути увагу дитини різноманітними заходами
та використовувати всі заходи, які є в Клініці – це також допомагає одужати!
• Встановлюючи межі своїй дитині, я даю їй відчуття безпеки та нагадую
про її силу. Хвороба не звільняє мене від виховання.
• Щодня я складаю невеликий графік заходів, які ми виконуємо на додаток
до лікування.
• Телевізор, планшет, смартфон, комп’ютер - це аксесуари.

•
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Я вірю і сподіваюся.

Девіз батьків
Принципи догляду в денному відділенні

Принципи догляду в денному відділенні

• До денної лікарні слід зголоситись з 8.30 до 11.00
• На заплановану хіміотерапію слід з’явитися до 10.00.
• До 11.00 слід з’явитися на плановий прийом у палату.
• Попросіть медсестер дізнатися, як промити прокол(катетер).
Це дуже просто, спробуйте!
• Обстеження візуалізації повинні бути представлені з результатом
креатиніну натще.
• Дотримання наведених вище правил допоможе нам покращити вашу
турботу про ваших дітей.
Дякую!
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ПРАВИЛА
Наші правила — це набір правил для мису Надії. Будь ласка, уважно прочитайте їх,
оскільки вони містять багато цінної інформації, яка допоможе вам у орієнтації, спілкуванні
та організації життя лікарні. Ви будете готові до нового ритму дня і до нових завдань, які
можуть вас турбувати.

Правила, що діють в клініці
Доброго ранку,
ми представляємо вам внутрішній розпорядок, дотримання якого забезпечує належне
функціонування відділень клініки, і водночас є вирішальним у процесі лікування та
оздоровлення ваших дітей.
Здоров’я маленького пацієнта – наша спільна мета. Співпраця з медичною командою та
догляд за дітьми тут є вашими найважливішими завданнями. Ваша готовність спілкуватися
з персоналом лікарні дуже допоможе в лікуванні вашої дитини. Дякую!

1. Гігієна
• Після входу в клініку скористайтеся гардеробною, розташованою на першому
поверсі, в зоні входу. Зніміть верхній одяг і перевзуйтеся – це допоможе зберегти
палати стерильними, що дуже важливо для пацієнтів з ослабленим імунітетом.
• Будь ласка, використовуйте змінне взуття та подбайте про щоденну гігієну свою та
дитини. Дезінфікуйте руки при кожному вході в кімнату. Особливу цінність у турботі
про здоров’я дитини мають такі банальні речі, як: чищення зубів, щоденний душ
або носіння повітряного, бавовняного одягу. Ми рекомендуємо вам скористатися
пральнею на третьому поверсі. Ключ від пральні можна отримати у штаб-квартирі
Фонду «Врятування онкохворих дітей», у холі, у пані Сільвії Павліцької, яка опікується
готелем (тел. 668 324 047). Зверніть увагу, що з епідеміологічних причин у пральні можна
прати лише одяг батьків та опікунів. Це дозволяє запобігти поширенню бактерій і вірусів.
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ПРАВИЛА. Правила, що діють в клініці

2. Опіка
• Під час перебування у палаті один із батьків або опікун може постійно перебувати
з дитиною – також вночі. Більша кількість людей у кімнаті підвищує ризик зараження.
У виняткових випадках можливі відхилення, але це завжди потрібно узгоджувати
з лікарем.
• Виконувати всі сестринські заходи, щоб не порушувати спокій, інтим і курс лікування
інших пацієнтів.
• Просимо вашої співпраці у проведенні медичних процедур, щоб поведінка ваших
дітей полегшувала нашу роботу. Хворих можуть відвідувати та доглядати лише здорові
люди (без симптомів інфекції – кашлю, нежиті, діареї, температури, висипу), які тверезі,
дотримуються правил гігієни та особистої культури.
• Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем про зустрічі ваших пацієнтів з їхніми братами
і сестрами через їх особливу сприйнятливість до інфекцій.
• Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем щодо прийому будь-яких додаткових
препаратів – ліків, трав, БАД, альтернативних засобів лікування. Це дуже важливо
для ваших дітей - невідомі нам препарати можуть взаємодіяти з ліками, які ми
використовуємо, і таким чином завдати шкоди дітям.
• Відвідуйте інших пацієнтів лише в місцях загального користування, таких як громадські
центри та ігрові кімнати.
• Комендантська година в Клініці діє з 22.00 до 6.00. Будь ласка, поважайте сон інших
пацієнтів та обмежте використання електронних пристроїв, наприклад, телевізора,
ноутбука, планшета тощо.
• Кожен пацієнт клініки та його найближчі родичі можуть отримати підтримку
психолога, психодієтолога та педагога. Також можна
попросити психолого-педагогічну думку.
• Крім того, у Клініці є волонтери, які можуть допомогти
з доглядом за дитиною в разі потреби.
• Кожен пацієнт клініки Przygłek Nadziei,
за Вашим бажанням, може бути покритий
опікою Фонду «За порятунок дітей з раком»
(головний офіс: Вроцлав, ul. Ślężna 114s / 1,
офіс у Przygłek Nadziei на вході ), контакти: 71 712 77 33
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3. Особиста культура та спілкування
• Спілкування та гарна атмосфера необхідні для правильного поводження з вашою
дитиною. Пам’ятайте, що ми тут, щоб допомогти вам, і ми діємо для спільної мети.
• Ми в Мисі Надії – клініці, де намагаємося ніколи не втрачати позитивного настрою,
і навіть звичайне «доброго ранку» чи посмішка тут мають велике значення.

4. Щоденний графік і важливі телефонні дзвінки
• Медичний огляд відбувається щодня з 8.30. Рекомендується підготувати кімнату до
медичного прийому. Будь-ласка, переконайтеся, що все в порядку і що ви будете після
ранкового туалету. Під час візиту ви можете подати свої спостереження про дітей, свої
потреби та запитання. Інформацію про плани лікування надає лікуючий лікар. Черговий
лікар надає інформацію лише в екстрених ситуаціях.
• Наші пацієнти не мають закріплених за ними постійних лікарів. Може змінитися як лікар
вашої дитини, так і палата, в якій ви перебуваєте.
• Будьте готові до того, що медичні процедури проводяться у нас цілодобово, щоб ми могли
підтримувати найвищу якість догляду за вашою дитиною.
• Лікарів часто супроводжують студенти – ми університетська лікарня, тому просимо не
відмовлятися від дидактичної співпраці. Медичний персонал вирішує, якого пацієнта
можуть відвідувати студенти.
• Кожен пацієнт після попередньої зустрічі з пані Кароліною Павловською в кабінеті
професора Бернарді Казановської (відділення I, перший поверх) може проконсультуватися
з координатором, який спеціалізується на певній хворобі.
• Якщо Ви не в клініці, телефонуйте за номерами 885 852 282 (для пацієнтів
онкогематологічного відділення) та 885 852 283 (для пацієнтів трансплантаційного
відділення) з 11.00 до 13.00 (у робочі дні), щоб:
- підтвердити прийом наступного дня до палати,
- отримати інформацію про описи проведених візуалізаційних досліджень (КТ, МРТ),
- отримати допомогу у зв’язку з конкретним лікарем для того, щоб забрати та
обговорити результати та/або домовитися про подальші терапевтичні процедури ,
- отримати допомогу в контакті з лікарем, який доглядає за даним захворюванням.

66

ПРАВИЛА. Правила, що діють в клініці

• Черговий лікар має телефони як вдень, так і вночі (15.00–8.00). У ці години звертайтеся
до нас лише у разі крайньої необхідності.

5. Харчування
• Будьте готові до того, що лікування онкології передбачає зміни в харчуванні. Харчування
ваших дітей дуже важливе, тому проконсультуйтеся з лікарем щодо того, що ви даєте їм
їсти поза лікарняною їжею.
• Для вашої зручності в кожному відділі є кухня з холодильником, де можна зберігати
всі органічні та швидкопсувні продукти. У приміщенні слід зберігати лише сухі продукти,
такі як пластівці та чіпси. На кожній кухні є детальні правила користування кухнею та
холодильниками. Будь-ласка, принесіть страви та залишки їжі на кухню протягом двох
годин після їх подачі.

6. Порядок
• Будь ласка, подбайте про загальний простір. Беріть до лікарні лише найнеобхідніше.
Надмірна кількість предметів та іграшок ускладнює дотримання гігієни. Варіанти
зберігання в кімнатах обмежені. Дитячі іграшки повинні бути безпечними і легко
митися. Майте на увазі, що електронні пристрої можуть перешкоджати роботі апарату та
медичним процедурам, тому лікар може заборонити їх використання.
Положення поширюються на всіх батьків та опікунів маленьких пацієнтів Мису Надії.
Просимо співпрацювати та дотримуватись вищевказаних правил. У разі порушення
розпорядку завідувач поліклінікою або лікуючий лікар має право вимагати від вихователя
або відвідувача негайно залишити палату чи відділення.
Дякую!
Колектив Клініки трансплантації кісткового мозку,
онкології та дитячої гематології «Мис Надії» (Przylądek Nadziei).
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Правила трансплантаційного відділення
Під час та після трансплантації важливо захистити здоров’я вашої дитини, щоб мінімізувати
вплив на навколишнє середовище, тому ми просимо вас:
• Переодягання в синій одноразовий одяг або зелені фартухи
у спеціально відведеному гардеробі - 1 раз на день.
• Використання змінного взуття.
• Миття та дезінфекція рук перед і після кожного входу в кімнату
та палату. Приносити в кімнату можна тільки іграшки, які легко
миються водою з милом. Іграшки потрібно мити хоча б раз на день.
• Дезінфікуйте все, що впаде на землю, перш ніж ваша дитина доторкнеться
до нього. Їсти та пити тільки у спеціально відведеному приміщенні, тобто на кухні.
• Звикання до думки, що волосся у ваших дітей випадає внаслідок хіміотерапії.
З міркувань гігієни та адаптації ми рекомендуємо стригти волосся якомога раніше.
Ви можете скористатися допомогою перукаря в клініці – звертайтеся до волонтерської
служби: 501 147 488.
• Користування туалетом, розташованим у гардеробній, готелі чи палаті.
• Бути на самоті в лікарняній палаті - можна обміняти.
• Одягати з шафи додаткові халати, кепки та маски, коли прийнято рішення закрити
кімнату.
• Догляд за речами в кімнаті - спеціалізованими ліжками, кріслами, ліжками для батьків,
телевізорами. Будь-ласка, повідомте про будь-які дефекти палатній медичній сестрі.
• Співпраця з медичним персоналом.
• Обмеження використання електричних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків,
планшетів), які можуть заважати роботі апарату та медичним процедурам.
• Не виходити з палати дитини до ранкового прийому лікаря.
• Пам’ятайте, що на приходній кухні для жінок є продукти підтримки харчування,
продукти для малечі, такі як молоко та каші.
• Зведення до мінімуму носіння ювелірних виробів та годинників.
Дотримання вищезазначених правил та дружня співпраця з медичним персоналом значно
сприятиме прискоренню та полегшенню процесу одужання Ваших дітей.
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Правила ігрової кімнати

Правила ігрової
кімнати

Ця чарівна кімната створена для розваг і вітає всіх дітей. Щоб почати грати з ним,
прочитайте його секретні правила:
• Ви знайдете багато чарівних предметів. Зверніть увагу на їх колір і форму. Спробуйте
почути, чи вони видають якісь звуки, відчуйте які вони на дотик, і подумайте, що ви можете
з ними зробити. Зверніть увагу, що в деякі з них ви можете пограти з батьками, колегами
та друзями.
• Пам’ятайте, однак, що це місце дуже крихке, тому заходье сюди в шкарпетках або
змінному взутті.
• Тут можна розважатися, грати, будувати замки, долати перешкоди та відпочивати, тому
залишайте їжу та напої на вулиці, щоб зосередитися лише на розвазі.
• У цій Чарівній кімнаті кожна іграшка має свій куточок, у ньому почувається безпечно та
добре. Тому не забудьте повернути його на місце після закінчення гри, щоб вона могла
відпочити.
• Чарівній кімнаті подобається, коли ти приходиш до неї, вигадуєш нові ігри, зустрічаєшся
в ній з іншими дітьми.
• Їй буде приємно, якщо ви будете дотримуватися цих правил, і вам буде приємно в це грати.
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