




Szanowni Państwo,

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci funkcjonuje 
dzięki ofiarności i dobroczynności wielu firm, szkół, 

instytucji publicznych, a także dzięki wspaniałomyślności 
wolontariuszy Wolontariatu Akcyjnego oraz

Wolontariatu Medycznego. Troska, jaką ofiarują naszym 
podopiecznym pomaga nam w szerzeniu dzieła Hospicjum. 
W czasie, kiedy mija 14 lat od kiedy powstała Fundacja 

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, pamiętamy o tych, którzy 
okazali dobre serce i wrażliwą duszę podając naszym 

dzieciom przyjazną dłoń.  

W obecnym wydaniu przeczytacie Państwo o Hospicjum 
Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum 

Perinatalnym, Grupie Wsparcia dla rodzin w żałobie, 
o uruchomionych na terenie Fundacji Poradniach 
Specjalistycznych, o działalności Wolontariatu, jak 

również o Pieczy Zastępczej ”Tęczowy Domek”, 
gdzie mieszkają podopieczni z całej Polski. Zyskacie wiedzę 
o tym, jak wygląda dieta dzieci, które są pod opieką naszej 

Fundacji, a także o tym jak działa Grupa Wsparcia dla 
Rodzin w Żałobie. Dla wielu mam, które spodziewają 
się chorego maluszka, niezwykle ważna jest opieka 

perinatalna, dlatego zdecydowaliśmy się napisać czym
 jest Hospicjum Perinatalne i jaki jest cel opieki perinatalnej. 

Niezwykle wyjątkowe i niewątpliwie wzruszające 
w tym wydaniu są artykuły napisane przez rodziców 

i wolontariuszy. Piszą o tym, w jaki sposób wolontariat 
zmienił ich życie i stał się szansą na szerzenie dobra. 

Zapraszamy do lektury,
Pracownicy Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Bank Polski SA 
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STOMATOLOGIA
w znieczuleniu ogólnym

Gabinet stomatologiczny przy Fundacji Pod-
karpackie Hospicjum dla Dzieci świadczy 

pełen zakres 
usług stomatologicznych

 

dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym 
i dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Świadczenia stomatologiczne 
udzielane są w znieczuleniu ogólnym. 

Taka forma leczenia pozwala 
uniknąć niepotrzebnego stresu 

odczuwanego w związku z wizytą u dentysty. 
Pacjenci posiadający orzeczenie o niepełno-
sprawności mają zagwarantowane wypełnie-
nia o najwyższej klasie. Najczęściej z naszych 
usług korzystają dzieci z zespołami wad wro- 

-dzonych, porażeniami mózgowymi, zespołem 
Downa, autyzmem, dorośli z upośledzeniem umy-
słowym, niepełnosprawni ruchowo, niewidomi, 
głuchoniemi. Są to tylko jedne z wielu najczę-
ściej występujących niepełnosprawności. 

Pacjenci klasyfikowani są 
indywidualnie. W zależności od 
niepełnosprawności jaką zostali 
dotknięci, zlecamy odpowiednie 

badania. Są to sposoby wymagające 
szczególnej opieki 

i specjalistycznego podejścia.
Najczęściej znieczulenie ogólne nie jest dla 
nich pierwszym w życiu, dlatego też ważne jest 
umiejętne podejście, które 

zapewni bezpieczeństwo i komfort 
leczenia stomatologicznego.

Lekarz Dentysta Specjalista 
Stomatologii Dziecięcej 
Małgorzata Hałdys

przyjmuje: 
Wtorek 15:00-22:00 

Piątek 15:00-22:00 
Sobota 7:30-16:30

Lekarz Dentysta Chirurg Stomatolog
Adam Skorus 

przyjmuje:
Poniedziałek 7:00-15:00

Czwartek 7:00-15:00 

Pacjenci klasyfikowani są 
indywidualnie. W zależności od 
niepełnosprawności jaką zostali 
dotknięci, zlecamy odpowiednie 

badania. 



DZIENNY OŚRODEK
REHABILITACJI DLA DZIECI

37

Zapraszamy dzieci w wieku 

od 3 miesiąca do 18 r ż.
W Ośrodku stosowane są metody 

wieloprofilowej i kompleksowej rehabilitacji.

OFERUJEMY:
konsultacje lekarza rehabilitacji,

fizjoterapię, 
ocenę oraz terapię neurorozwojową wg koncepcji 
NDT Bobath,

profilaktykę i rehabilitację wad postawy,
rehabilitacje wg koncepcji PNF,
kinesiotaping, masaż, bioptron,
integrację sensoryczną,
konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię,
terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną,
terapię pedagogiczną,
terapię polisensoryczną w sali doświadczania świata,
trening umiejętności społecznych.

Terapię prowadzi interdyscyplinarny zespół 
12 specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem, 

są to praktycy oraz pracownicy naukowi,którzy w swoją 
pracę wkładają dużo serca i zaangażowania.

Oferujemy zajęcia 
w kompleksowo 

wyposażonych 
salach, z dużą 

przestrzenią do 
kreatywnego ruchu. 

17 875 12 58
17 875 12 51
ul. Lwowska 132, 
35-301 Rzeszów

17 875 12 58
17 875 12 51
ul. Lwowska 132, 
35-301 Rzeszów

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek: 8:00-20:00
Środa: 8:00-20:00 
Czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-20:00
Sobota: 8:00-15:00

Rejestracja telefoniczna:
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