
HOSPICJUM DOMOWE
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!



O NAS
KIM JESTEŚMY?

Posiadamy kontrakt z NFZ.

Działamy od 1990 roku, jesteśmy 

rozpoznawalną i wiarygodną marką.

Jesteśmy jedyną placówką na Mazowszu 

prowadzącą pacjenta przez cały proces 

opieki paliatywnej. 

Nasz oddział medycyny paliatywnej liczy 

38 łóżek i jest największym na Mazowszu 

oraz jednym z największych w Polsce.



O NAS
NASZE WARTOŚCI

Fundacja na przestrzeni 30 lat działalności 

wypracowała własne standardy w oparciu 

o potrzeby drugiego człowieka: pacjentów, 

ich rodzin, pracowników i wolontariuszy 

FHO. 

Niesiemy pomoc ludziom, którzy u kresu 

choroby onkologicznej potrzebują troski, 

zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. 

Wspieramy rodziny chorych, szczególnie 

w okresie żałoby.



FHO to nie tylko wsparcie medyczne, 

ale także liczne działania edukacyjne, 

m.in. specjalistyczne kursy i szkolenia 

skierowane do różnych grup 

zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, 

opiekunów medycznych. 

Prowadzone działania mają charakter 

zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego.

O NAS
SZKOLENIA



Jako organizacja pożytku 

publicznego możemy 

pozyskiwać 1% podatku, 

a także ubiegać się o granty

oraz uczestniczyć w projektach 

czy programach skierowanych 

do trzeciego sektora.

O NAS
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO



o punkt szczepień ochronnych

o poradnia medycyny paliatywnej

o hospicjum domowe dla osób dorosłych

o hospicjum stacjonarne dla osób dorosłych

o wolontariat przy pacjencie

o działania naukowo-dydaktyczne

o programy i inicjatywy edukacyjne o tematyce 
hospicyjnej

o komercyjna opieka domowa nad pacjentem 
(InspiroMed Sp. z o.o.) jako forma uzupełnienia 
opieki nad bliskim pod nadzorem koordynatora 
opieki domowej

o komercyjne poradnie specjalistyczne (leczenie 
bólu, rany przewlekłe, podologia)

O NAS
JAKIE DZIAŁANIA REALIZUJEMY



Obejmujemy opieką przede wszystkim 

mieszkańców południowych dzielnic 

Warszawy, tj. Mokotów, Stegny, 

Sadyba, Służewiec, Wilanów, 

Ursynów.

Funkcję koordynatora zespołu pełni 

pielęgniarka Beata Kalinowska.

Koordynatorem zespołu medycznego 

hospicjum domowego jest dr Ewa 

Tragarz, onkolog, radioterapeuta.

HOSPICJUM DOMOWE
NA CO DZIEŃ



Hospicjum domowe to interdyscyplinarny 

zespół, który jest ze sobą w stałym 

kontakcie, dzięki temu buduje szeroki 

i szczegółowy dialog o pacjencie. 

Opieką otaczamy nie tylko pacjenta, 

ale również jego bliskich. Jest to opieka 

medyczna, psychologiczna i socjalna.

W wyjątkowych przypadkach staramy 

się zapewnić podopiecznym pomoc 

wolontariuszy. 

HOSPICJUM DOMOWE
JAK DZIAŁAMY



Współpracujemy z uczelniami, 
tym samym dając naszym specjalistom 
możliwość dzielenia się wiedzą 
z przyszłymi pracownikami służb 
medycznych.

Pracownicy biura Fundacji stanowią 
dodatkowe wsparcie dla hospicjum 
domowego, m.in. w pozyskiwaniu 
środków finansowych, jak i darów 
rzeczowych w intencji pacjentów hospicjum.

HOSPICJUM DOMOWE
CO WIĘCEJ?



Pracownicy hospicjum domowego podlegają 

pod Dyrektora NZOZ. Jest nim Rafał Krajewski, 

który pełni tę funkcję od 2011 roku.

Hospicjum posiada własne biuro (część 

administracyjną) wraz z wydzielonym 

pomieszczeniem do prowadzenia rozmów 

z rodzinami.

Pracownicy otrzymują, do celów służbowych, 

niezbędne urządzenia (tablety) do prowadzenia 

dokumentacji medycznej pacjenta.

HOSPICJUM DOMOWE
WARUNKI PRACY



Pracownicy mają możliwość skorzystania 
ze wsparcia pracowników sekretariatu 
medycznego w prowadzeniu e-
dokumentacji medycznej.

Zespół współpracuje z zespołem 
hospicjum stacjonarnego – lekarzami, 
pielęgniarkami, psychologami, 
fizjoterapeutami.

Pomocy udziela także recepcja FHO, 
która jest dodatkowym wsparciem 
w koordynacji ruchu pacjenta i rodzin.

HOSPICJUM DOMOWE
WARUNKI PRACY



Regularnie organizowane są zebrania dla 

zespołu medycznego, celem skutecznego, 

efektywnego i stałego przepływu informacji, 

Od początków pandemii hospicjum domowe 

pracuje w środowisku pacjenta.

Zespół zaopatrywany jest w środki ochrony 

osobistej, ma także zapewnione niezbędne 

szczepienia ochronne.

HOSPICJUM DOMOWE
WARUNKI PRACY



Prowadzimy własny magazyn sprzętu 
medycznego i pomocniczego, który jest 
nieodpłatnie wypożyczany naszym 
podopiecznym.

Pracownicy hospicjum domowego, za zgodą 
koordynator, mogą skorzystać do celów 
służbowych z samochodu osobowego.

Na terenie FHO znajduje się duży zielony 
ogród w tym część przeznaczona do relaksu
dla pracowników potrzebujących wytchnienia 
od codziennych obowiązków.

HOSPICJUM DOMOWE
WARUNKI PRACY



o indywidualnego i empatycznego 

podejścia do pacjenta i rodziny

o elastyczności, dyspozycyjności i otwartości

o umiejętności współpracy w grupie

o wyrozumiałości i cierpliwości w dialogu 

z pacjentem oraz rodziną

o pracy zgodnie z wewnętrznym 

Dekalogiem FHO

HOSPICJUM DOMOWE
CZEGO OCZEKUJEMY?



o elastyczne formy zatrudnienia

o pracę w zgranym, otwartym 

na współpracę zespole

o zatrudnienie w miejscu 

o znanej, rozpoznawalnej 

i docenianej marce

HOSPICJUM DOMOWE
CO OFERUJEMY?



o zatrudnienie w placówce, dla której 
najważniejsza jest wysoka jakość opieki 
nad pacjentem

o możliwość współtworzenia miejsca 
budowanego na empatii i potrzebach 
drugiego człowieka 

o możliwość udziału w wewnętrznych, 
dedykowanych szkoleniach zgodnie 
z potrzebami poszczególnych grup 
zawodowych

HOSPICJUM DOMOWE
CO OFERUJEMY?



HOSPICJUM DOMOWE
OPINIE

” Pani Beato, w imieniu swoim, jak i mojej śp. Babci 

Ludwiki, pragnę bardzo podziękować za Pani pomoc 

w tak trudnych da nas chwilach. Dziękuję za Państwa 

czas, zaangażowanie, empatię i ciepło. Dziękuję, że 

zawsze mogłam się do Pani zwrócić z prośbą o fachową 

radę, a szczególnie pragnę podziękować za Pani 

stosunek wobec mojej Babci – pełen szacunku troski 

i wyrozumiałości, które to cechy w obecnej sytuacji tak 

często zanikają.

Bardzo dziękuję za Pani pracę. 

Alexandra V.



HOSPICJUM DOMOWE
OPINIE

” Pragnę złożyć na ręce p. Dyrektora serdecznie podziękowanie służbie 

medycznej Hospicjum Domowego. Mój mąż Ryszard był pod opieką 

hospicjum domowego – wspaniałych, ciepłych, serdecznych, bardzo 

oddanych pacjentowi fachowców. Wizyty p. doktor Mirosławy Półgrabii 

i pielęgniarki, p. Anny Sobaczak-Jabłońskiej wywoływały uśmiech na twarzy 

mojego męża, a oczy mówiły – „Wierzę, że jeszcze będzie dobrze”. Po każdej 

wizycie mąż był spokojny. To również rozmowa, oprócz badania lekarskiego, 

które prowadziła p. doktor z pacjentem, działały na męża kojąco. Jako żona 

miałam wsparcie i świadomość, że w każdej chwili, bez względu na porę mąż 

uzyska pomoc. Mąż bardzo polubił p. doktor, cieszył się z każdej wizyty, jak 

również z wizyt pogodnej, zdecydowanej i bardzo zaangażowanej 

pielęgniarki p. Anny. Jestem bardzo wdzięczna p. doktor, że mimo licznych 

obowiązków znalazła czas na wsparcie słowem i dodanie otuchy po śmierci 

mojego męża. Chciałam również podziękować p. psycholog Katarzynie Proć, 

która wspierała męża i mnie. Rozmowy z p. psycholog pomogły nam, czyniły 

te ciężkie dni lżejszymi.

Z wyrazami szacunku, Anna K.



HOSPICJUM DOMOWE
OPINIE

” Szanowna Pani Koordynator, na Pani ręce chciałabym złożyć 

najserdeczniejsze podziękowania dla Pani oraz całego zespołu 

Onkologicznego Hospicjum Domowego przy ul. Pileckiego, zwłaszcza 

dla Pani doktor Agnieszki Surowiec i nieocenionej, zawsze w pełni 

zaangażowanej Pani pielęgniarki Danusi Antoniuk za pełną oddania, 

profesjonalną i niezastąpioną pomoc przy opiece nad moim mężem 

Aleksandrem. W trakcie jego choroby byliście mi Państwo niezmiernie 

pomocni, służyliście radą i dawaliście mi ogromne wsparcie 

emocjonalne, co w tak trudnych chwilach jest nieprawdopodobnie 

ważne. Zawsze wiedziałam, że mogę się zwrócić do Państwa z prośbą 

o pomoc i taką uzyskam. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję. 

Barbara D.



FHO
DO CZEGO ZMIERZAMY?

Wciąż mamy apetyt na więcej, bo wciąż drzemie 
w nas wiele pomysłów na ulepszanie opieki czy 
inicjatywy edukacyjne.

Wśród naszych celów krótkoterminowych można 
wymienić te związane z codzienną działalnością, 
takie jak:

o budowa wolontariatu w domu pacjenta,

o doposażenie hospicjum w nowoczesną 
aparaturę medyczną,

o budowanie i wzmacnianie wizerunku 
i wiarygodności marki FHO, 

o budowanie roli eksperta w opiece paliatywnej,

o wzmacnianie kultury organizacyjnej FHO.



FHO
POZNAJ NAS LEPIEJ

Odwiedź nas podczas Dnia Otwartego: 

13 listopada 2021 r.

Godz.: 10:00-14:00

ul. Pileckiego 105, Warszawa

Skontaktuj się z nami:

Beata Kalinowska

koordynator Hospicjum Domowego

t. + 48 502 380 383

m. beata.kalinowska@fho.org.pl

mailto:beata.kalinowska@fho.org.pl


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


